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Н

а обложке изображен Федор Филиппович Конюхов (родился 12 декабря 1951 года) — путешественник, писатель, художник, священник,
яхтсмен, пилот воздушного шара.
Свое первое путешествие Федор Конюхов совершил в 15
лет — переплыл Азовское море на весельной лодке.
Позже он 17 раз пересекал Атлантический океан. С декабря 2013 по май 2014 года он впервые за всю историю
переплыл на весельной лодке Тихий океан от континента до
континента, не заходя в порты, и без посторонней помощи.
На это путешествие у него ушло 160 дней (мировой рекорд).
Еще один мировой рекорд был установлен во время кругосветного полета на воздушном шаре: 11 дней, 4 часа и 20
минут.
Федор Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли:

– Северного географического (трижды);
– Южного географического;
– полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане;
– Джомолунгмы (полюса высоты);
– мыса Горн (полюса яхтсменов).
Путешественник покорил семь вершин во всех частях
света.
Свое видение мира, пережитый опыт и размышления
Федор Конюхов описал в 18 книгах и более чем в трех тысячах картин.
Путешествуя более 40 лет, он понял, что во всех его
странствиях рядом с ним был Бог, и в 2010 году принял сан
священника Украинской Православной Церкви.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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The Sauran town of the silk way road
Abdrassilov Berikbay Kurmanbaevich, guide
Museum H. A. Yasavi (Turkestan. Kazakhstan)

O

ne of the most famous medieval cities, Middle Syrdarya
is Sauran. Its remains, to keep the old name, are located 35 km north-east of the city of Turkestan. The first
mentions of the city belong to the X century. The famous
Arab geographer X c. Maqdisi described him thus: «Sauran
(Savran, Sabran) — a large city surrounded by seven walls,
one after another, and it has rabad, mosque located in the
inner city. He — a frontier fortress against Guz and Kipchak.
«Subsequently, it is mentioned by Ibn al-Athir and Yakutia
as a major cultural and commercial center in southern Kazakhstan. In the middle of the XIII century. Sauran called
«Savran» Sauran was even the capital of the Ak-Orda. The
role of the capital»s center Sauran maintained its great role.
In the 80‑ies. XV century, the city was managed by IrenchiSultan, the son of one of the first Kazakh khans — Dzhanybek. It is described in detail Ruzbihanom, who calls him «…
extremely pleasant city. It was built in the open, flat steppe.
It was very cheerful and bright, with soft invigorating air that
will give joy and force of the mind throughout the county are
growing and are seen all sorts of beautiful trees. Most city is
surrounded by a high wall and moat around it. The knowledge about the city is found in the memoirs of the poet and
writer Vasifi, who lived here in 1514–1515 years. He tells
about one of Noah steppe. It is very cheerful and bright, with
soft invigorating air that will give joy and force of the mind
throughout the county are growing and are seen all sorts of
beautiful trees. Most city is surrounded by a high wall and
moat around it. «The first archaeological research conducted
settlement in the late 40‑ies. The City Sauran existed in
two places: in the pre-Mongol period (. VI–XII centuries)
was located on the site of ancient settlement Karatobe and
Sauran XIII–XVIII centuries. It has been moved to a new
location, and it corresponds to the eponymous monument.
Mound Sauran is oval in plan area, extending from northeast to south-west by 800 meters north-west to south-east
to 550 meters. Even now perfectly visible perfectly preserved
crenellated walls with loopholes, far from projecting massive
round towers. The width of the aisles city gates 5–6 m. Upon
entering the gate, could not help feeling a massive defensive
wall, which was built from mud, alternating with a clutch of
mud-brick. The height of the wall is six meters above the surrounding terrain, at the base of its thickness — up to three
meters. On the territory of 33 hectares of perfectly readable
layout of the city with squares, streets, dead ends guttered
alleys with the remnants of buildings of administrative, residential, craft and others.
The first mention of the town date back to the tenth
century. The famous Arab geographer Maqdisi described

him thus: «Sauran (Savran, Sabran) — a large city surrounded by seven walls, mosque located in the inner city.»
About Sauran as a cultural and trade-craft center also were
written by the historian Ibn al-Athir and geographer Yakut,
defining its role as an important strategic site on the route
of the Silk Road, the trade harbor at the junction of the
steppe zone of the medieval city and the cultures of Central Asia.
In the first half of the 14th century when Juchids Sauran
was the capital of the Ak-Orda. It was here found the final
resting place, who died in 1320, the ruler of the Ak-Orda
Sasa-Beachwood. His son Erzen engaged in godly affairs,
building and landscaping a Sygnak capital. On his initiative in Sauran, Otrar, Jenda and other southern cities of Kazakhstan were mosques, madrasas. The role of the capital»s
center Sauran played in subsequent time. The son of one of
the first Kazakh khans Dzhanybek, Irenchi Sultan, ruled the
city in the 80s of the 15th century.
The value of the important economic, political and cultural center Sauran retained in subsequent centuries. In particular, the Emir Timur used it as a fortress against the khans
of the Golden Horde. The reason for the war against the Akhorde was the flight to Timur Tokhtamysh — the son of the
murdered Urus Khan governor of Mangystau Toy Oglan skin.
Timur supplied him with troops and «granted him Otrar region and Sauran and sent him to those places.» But only
after the death of Urus Khan and his successor Toktakiya
Timur was able to put in Sauran Tokhtamysh, «granted him
the kingdom in all the Dasht-i-Kipchak and Jochi Ulus,» is
not yet conquered.
In 1586–87 years of the struggle for the possession of
towns near Syr Darya begins Tavakkul Sultan, son of the Kazakh khan Shigaya, won the title in 1582 after his father»s
death. During the grueling and hard war in 1586–1594 y.,
Tavakkul Khan proved himself as brave and courageous ruler.
He enjoyed great respect from the people of Dasht-i-Kipchak,
and sought to gain independence from shaybanid rulers. In
1598, Khan has taken a new campaign against shaybanid,
capturing Samarkand. He was seriously wounded during the
siege of Bukhara. Unable to succeed, Tavakkul goes to Tashkent, where he soon died of his wounds.
Sauran 16th century is described in detail Ruzbihanom,
who calls him «an unusually pleasant city. It was built in the
open, flat steppe. It is very cheerful and bright, with soft, invigorating air, which gives the mind the joy and strength.
Across the district grow and one can see all sorts of beautiful
trees. The city is surrounded by a high wall, the moat around
which there is. «
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Valuable information about the city contained in the
memoirs of Vasifi, who lived here in 1514–1515 years. Poet
and writer tells about one of the most remarkable buildings of
the city — with two madrassas Shaking Minarets: «On the
shoulders of his revealation two tall minarets of great heights
and extreme generosity delivered. In guldasta the minarets
attached to the chain, and under the domes (qubba) of each
minaret built out log (forelock) so that anyone with the power
leads log in motion the chain varies, and the one who is on
the other minaret, it appears that the minaret collapse and it
is one of the wonders of the world. «
Vasifi describes and extraordinary for the city»s water
supply of Kazakhstan with the help of karez — underground
galleries through which groundwater is discharged to the
outside. Karez is a hydraulic structure designed for gravity
withdrawal of groundwater to the surface. It looks like an underground horizontal or slightly inclined conduit, one end of
which cuts into the aquifer, and the other goes to the surface. «Like them, — he says, — people who travel around
the world on land and at sea, did not see.» On the construction of karez worked 200 Indian slaves.
Despite the endless war between the Uzbek and Kazakh khans, trade between towns near Syr Darya not interrupted. This period is characterized by intensive growth of
commodity-money relations and the increase in the volume
of handicraft and agricultural production. Money is firmly established in many areas of economic life of cities and their
districts. Urban and long-distance trade in the 15th century

was carried out by the Central Asian Timurid copper coins,
which have a wide range of treatment to Otrar Southern Tajikistan. Since the beginning of the 16th century, when Tashkent came out of a common market with the Bukhara and
Samarkand, and started a new independent monetary policy,
the situation has changed Syr darya region. It has become
a center that dictates certain standards in the production of
cash production towns near Syr Darya region, and this applies not only to the external design, but also to the weight
standard. Earned mints in Yassi, Sauran, Sairam, Syganak.
They let money products, which differed in their appearance
from Central coins Maurya, but was similar to the copper
products in Tashkent, with the exception of coins Sauran
the late 16th century, which are not on the exterior design
and the inscriptions were like Samarkand coins of the period. Complex copper coin of 16–17 centuries, discovered
on Sauran almost homogeneous with coins found in Otrar,
Turkestan and other centers in the region. Sauran with the
county was a large agricultural oasis where to place fruit gardens, vineyards, plantations and fields. Surplus agricultural
farmer had to sell for money in the markets and fairs. At that
time, copper coins were served not only small retail, but also
participated in inter-regional trade. 400 coins of different denominations and age — a valuable coin material was collected on the ruins of the settlement Sauran. This coin complex — an invaluable source, recreating a picture of the
socio-economic life of the people of the Middle Syr darya region.

Социально-экономическое развитие малых и моногородов Казахстана
Азретбергенова Гулмира Жарылхасыновна, кандидат экономических наук, и. о. доцента
Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави (г. Туркестан, Казахстан)
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оциально-экономическая среда моногородов формируется непосредственно градообразующими предприятиями, уровень развития и качественные характеристики
ее оказывают значительное влияние на уровень жизни
населения. В свою очередь, развитие инженерной, экономической, социальной инфраструктуры, политика муниципалитета и региональных властей, инвестиционная
привлекательность территории и другие факторы формируют среду функционирования градообразующего предприятия, внешние условия, оказывающие существенное
воздействие на бизнес. Таким образом, стратегия развития моногородов, да и региона в целом главным образом
зависит от деятельности градообразующих предприятий.
С формированием и развитием рыночной экономики,
сменой собственников большинства предприятий, существенным изменением внешней среды практически все
рассматриваемые организации и соответствующие моногорода и их население испытывают большие трудности,
которые в значительной степени усугубились с разви-

тием мирового финансово-экономического кризиса. Проблема существования, функционирования градообразующих предприятий приобрела стратегическое значение не
только для отдельных городов и регионов, но и для экономики Казахстана в целом. Моногорода — это поселения,
организации и жители которых не способны собственными
силами бороться с рисками внешней среды, например, падением спроса на продукцию. В таком городе есть одно
или несколько промпредприятий, где работает не менее
четверти экономически активного населения и более половины объема промышленного производства дают предприятия, технологически связанные между собой. При
этом не менее 20 % налоговых доходов местного бюджета
поступают от таких предприятий [1]. Основным отличием
моногородов от обычных городов является неразрывная
связь между городом и предприятием (группой предприятий), которое несет ответственность не только за пополнение бюджета города, но и за социальную обстановку,
при этом обеспечивает условия жизнедеятельности целых
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районов города. Как правило, расходы предприятия на содержание социальной инфраструктуры закладываются в
себестоимость продукции, что в итоге делает ее неконкурентоспособной. А финансовые проблемы такого предприятия постепенно перерастают в социально-экономические проблемы города. Для выхода на новые рынки,
развития и модернизации производства на градообразующих предприятиях необходимы финансовые ресурсы.
Некоторые специалисты предлагают ввести для них налоговые льготы, что, по нашему мнению, малоэффективно и
не дает стимула предприятию заниматься реструктуризацией производства, а так же уменьшает размер денежных
поступлений в бюджет моногорода. Гораздо эффективней
могут быть программы предоставления государственных
льготных кредитов, государственных банковских гарантий
и закрепление в законодательстве полномочий власти и
необходимых мер по контролю их использования.
К сожалению, пока такого рода государственная поддержка не всегда осуществляется качественно [2, 3]. В моногородах сосредоточена значительная часть промышленного потенциала Казахстана. Город Степногорск является
центром промышленного производства, занимающим значительную долю в общем объеме промышленного производства Акмолинской области (32,3 % в 2009 году, 27,5 %
в 2010 году, 28,9 % в 2011 году 37,9 %, 2015 году) [4]. На
территории города Хромтау Актюбинской области добывается весь объем хромовой руды в Казахстане и 95 % хромовых руд в СНГ. В городе Житикара Костанайской области находится единственный в Казахстане асбестовый
комбинат АО «Костанайские минералы», который занимается добычей и обогащением руд хризотил-асбеста и
производством на этой основе товарного асбеста. Большое
влияние на экономику Костанайской области оказывают
результаты работы АО «Соколовско-Сарыбайского горно-обогатительного производственного объединения» (добыча железной руды), расположенного в городе Рудном.
Доля предприятия в общем объеме промышленного производства области составляет 57 %, а по налогам — 62,4 %.
Развитию малого бизнеса в моногородах препятствуют
низкий производственный и потребительский спрос, недоступность финансово-кредитных ресурсов, обусловленная
отсутствием у предпринимателей ликвидного залогового
имущества. Социальное развитие моногородов:
1) население: общая численность населения моногородов в 2011 году составила 1,53 млн, в 2014 году 1,634
млн человек. Несмотря на общий рост населения в моногородах за десятилетний период (на 4 %), в 11 из них произошло сокращение численности населения на 11,8 %. В
результате значительная убыль численности населения
наблюдается в городах Аркалык — на 33,5 %, Каражал —
на 19,5 %, Абай — на 19,3 %, Жанатас — на 18,2 % и
Серебрянск — на 16,3 %. Основные причины миграционного оттока населения из моногородов — высокий уровень безработицы и самозанятости, низкие денежные доходы населения, стремление к получению образования.
Другой проблемой миграционного оттока населения тру-
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доспособного возраста из моногородов стала тенденция
старения населения. В некоторых городах доля населения
старше трудоспособного возраста превышает 18 % (Лисаковск, Риддер и другие).
2) занятость и безработица: проблемой большинства моногородов в настоящее время являются отсутствие работы и, как следствие, высокий уровень безработицы и доли самозанятого населения. Высокие показатели
уровня безработицы по сравнению с уровнем по республике (7,2 % в 2009 году) наблюдаются в городах Аркалык
(9,4 %), Кентау (8,7 %), Аксу (7,9 %). Кроме того, в большинстве моногородов более трети экономически активного
населения входят в категорию самозанятых. Высокие показатели самостоятельного занятого населения наблюдаются в городах Каратау (49,7 %), Аркалык (49,3 %), Житикара (47,0 %), Жанатас (37,1 %) и Кульсары (30,7 %).
На рынке труда сохраняется несоответствие спроса и предложения. Со стороны предложения на рынке труда в настоящее время выступают в основном бывшие сельские
жители, которые переехали из близлежащих сельских районов. Квалификация переехавших сельских жителей зачастую очень низкая и не соответствует требованиям рынка
труда. Вследствие этого возникает необходимость принятия мер по воспроизводству кадрового потенциала на
новой качественной основе, исходя из перспектив и приоритетов развития экономики моногородов.
3) уровень жизни населения: прямым следствием проблем на рынке труда является сохранение высокого уровня
бедности в моногородах. Среднедушевые доходы большинства моногородов не достигают среднеобластного уровня.
Так, в городах Аркалык, Кентау, Балхаш, Сарань среднедушевые денежные доходы составили 80–85 % к среднеобластному уровню, а в городе Хромтау — 73 %. Основными
источниками доходов населения моногородов являются
заработная плата на предприятиях и организациях (в основном бюджетных), доля которой составляет в общей
сумме доходов 50–60 %, пенсии, стипендии, различные
пособия составляют до 20–30 % доходов, поступления от
подсобного хозяйства — 10–15 %, остальное — помощь
близких и друзей. Из 27 моногородов страны вдоль автомобильных дорог международного значения находятся 7
городов, республиканского значения — 14, местного значения — 7. Неудовлетворительное состояние производственной инфраструктуры является одной из ключевых
проблем, сдерживающих развитие моногородов. Особенно остро стоит проблема транспортной удаленности и
плохого состояния автомобильных дорог. В моногородах
наблюдается высокий уровень аварийных домов. Самые
худшие показатели доли общей площади аварийных домов
к общей площади жилого фонда наблюдается в городах
Аркалык (84,7 %), Абай (36,7 %), Жанаозен (10,9 %), Каратау (8,4 %) и Жанатас (7,1 %) [5]. В этой связи выявить основные проблемы развития промышленных моногородов и выработать стратегию развития моногородов,
занятых в сфере отралей промышленности и агропромышленного комплекса — первоочередная задача для
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поддержания развития моногородов в Казахстане. В связи
с этим обстоятельством рассмотрим SWOT — анализ в
целом промышленных моногородов (табл. 1). Исходя из
SWOT — анализа возможно сделать вывод о целесообразности применения стратегии использования сильных
сторон. Поэтому основная миссия таких городов будет состоять в том, чтобы являться центром инновационных производств и быть территорией привлекательной для разме-

щения бизнеса, который в свою очередь повысит уровень
жизни населения, увеличит доходы бюджета и населения.
Вопросы о судьбе градообразующих предприятий моногородов должны решаться, наряду с другими факторами, с
позиций не только их конкурентоспособности, но и значимости каждого предприятия для экономики страны, роли
в обеспечении экономической безопасности и сохранении
обороноспособности государства.

Таблица 1. Стратегический анализ социально-экономического развития промышленных моногородов
(SWOT-анализ)

Экология

Социальная сфера

Производственно-экономическая сфера

Показатели

Сильные стороны (S)
1. Наличие крупных промышленных предприятий,
выпускающих конкурентоспособную продукцию;
2. Развитая транспортная инфраструктура;
3. Развитие инфраструктуры по привлечению инвестиций.
Возможности (O)
1. Развитие инновационных производств, способствующих повышению эффективности управления городом;
2. Проведение диверсификации экономики;
3. Увеличение спроса на рабочие кадры различных специальностей и различного уровня
профессионального образования;
4. Совершенствование нормативно-законодательной базы, создающей условия для стимулирования производства, повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров, развития
предпринимательской среды.
Сильные стороны (S)
1. Улучшение демографической ситуации;
2. Достаточно развитая инфраструктура спортивных учреждений;
3. Наличие филиалов высших школ.

Слабые стороны (W)
1. Прямая зависимость рынка труда от ситуации на промышленных предприятиях,
2. Снижение выпуска продукции отраслей перерабатывающей промышленности;
3. Медленная реструктуризация предприятий.
Угрозы (T)
1. Влияние негативных факторов социально-экономического
развития страны на экономику города;
2. Повышение стоимости сырья, энергоресурсов, снижающее
конкурентные преимущества предприятий;
3. Увеличение доли «теневой экономики».

Слабые стороны (W)
1. Отсутствие эффективной системы
решения проблемы безработицы;
2. Слабо развита инфраструктура культурно-досугового
типа;
3. Низкий уровень социального обслуживания населения.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Высокая социальная активность населения;
1. Снижение уровня культуры населения;
2. Снижение издержек и повышение качества и
2. Миграция молодых кадров;
доступности жилищно-коммунальных и транс3. Уровень социального развития города зависит от материпортных услуг путем создания и поддержания не- ального и финансового положения населения и работы граобходимого уровня конкуренции и контроля.
дообразующего предприятия.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Эффективное действие очистных
1. Недостаточная мощность канализационных систем;
сооружений;
2. Подвергается воздействию вредных выбросов вследствие
2. Наличие эффективных мусороперераба-тыва- деятельности
ющих систем.
горнорудного предприятия;
3. Загрязнение окружающей среды.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Создание экосбалансированных систем и пе1. Ухудшение экологической ситуации вследствие деятельреход к долгосрочному экологически ориентиро- ности горнорудных
ванному городскому планированию;
Предприятий, загрязняющих окружающую среду
2. Улучшение эколого-эстетического состояния
территории городов;
3. Перевод градообразующего предприятия на
экологически чистые технологии.
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В результате реализации стратегии промышленные
моногорода должны стать:
1. Территорией с наилучшими экономическими, социальными, экологическими условиями для проживания населения.
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2. Центром развития инноваций и технологий для высокого уровня обеспечения новой инновационной экономики.
3. Центром развития туристической индустрий.
Практическое применения данных подходов к стратегии развития промышленных моногородов имеет место
в проектах по созданию промышленных кластеров.
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Қоршаған ортамен өзара әрекетін реттеуші, психологиялық өздігінен даму
қажетіліктерін қалыптастыру
Байкенже Нұргүл Қаржаубайқызы, магистр, аға оқытушы
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

Қ

ауіпсіздік сұрақтарының арнайы ілімдері сенімге өсуі,
жастардың дүниетанымындағы қауіпсіздік «компонентін» қалыптастыруға және оның қауіпсіздік мәдениет
деңгейін жоғарылатуға бағытталған білім беру және тәрбиелік жұмыстарды жеке адамдардың құндылықты бағыттары және басым қажеттіліктері көзқарастар жүйесіне табиғи кіруі үшін келесі бағыттар бойынша жүргізу керек:
үнемі өзгеріп отыратын әлем туралы, сонымен қатар қауіптер әлемі туралы ілім алуда қажеттіліктерді қалыптастыру; қауіпсіз тәртіпте қажеттіліктерді қалыптастыру.
Негізгі компоненті қауіпсіздік болатын дүниетанымды
және қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру қоғамның
тұрақты дамуын ұстап тұрушы, қауіпсіздіктің деңгейіне
жетуін қамтамасыз етуші, жалпы қоғам және адамның қауіпсіз өмір әрекетін ұйымдастыруға жәрдем етеді. Қиындығы келесіде болып тұр, бұл — ондаған жылды қамтитын
және бірнеше ұрпақтың санасын түртетін ұзақ процеес.
Жоғарыда айтылғандардан шығаратын қорытындымыз,
қазіргі адамға элементтері әлемнің ғылыми суретін және
дүниетанымның философиялық түрін, дінді, мифологияны
құраушы ретінде кіртетінқауіпсіз өмір тұрмысы туралы
көзқарастарының кешенді жүйесі қажет. Бұл жүйенің негізін дүниетаным құрайды, оның құрлымына «қауіпсіздік
компоненті» негізінде енгізілген — олардың толық дамуын қамтамасыз етуші қоршаған ортамен адамның
тұрақты, үйлесімді өзара әрекетіне жауап беретін білімдер

және көріністердің жартысы; бұл ілімдер қоршаған ортамен өзара әрекетін жетілдіруге мүмкіндік беретін, әрекетті реттеуші ішкі механизм болады. «Қауіпсіздік компоненті» және қауіпсіздік мәдениеті бар дүниетанымның
мақсатты қалыптасуы қоғамның тұрақты дамуға ауысуына жәрдемдесетін болады. Аталған тараудың мақсаты тұрақты даму факторының жүйесінде қауіпсіздіктің
ерекше ерекшеліктерін, сондай-ақ қоғамның тұрақты дамуға ауысуына жәрдемдесетін практикалық амалдардынталдауы болып табылады.
Негізгі дүниетанымдық позицияларда қоғамның
тұрақты дамуына ауысу мүмкіндігі ретінде қауіпсіздік
рөлінің талдауы олардың әрқайсысы өзінің басым құралдарының күшінде қауіпсіздік проблемасын шешу мүмкіндігін бейнелейді деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді.
Сцентизм әлеуметтік және табиғи процесстердің реттеуде ғылыми рөлін өзектендіреді. Шынында да, ғылыми
жетістіктердің арқасында қауіпсіздіктің объективті деңгейін
айтарлықтай жоғарылату мүмкін болды, сонымен қатар техногендік өркениеттің игіліктеріне тарту жаңа сапалы сипаттағы қосымша қауіптерді тудырды және қауіпсіздіктердің
көптеген проблемаларын (бірінші кезекте экологиялық)
шешуге таза технократикалық амал мүмкін болмай қалды.
Қалыптасқан ғаламдық қатерлер қауіпсіздік проблемасын
шешуде ғылыми мүмкіндіктердің шектілігін көрсетті және
ғалымдар арасында алармистік күңіл-күй тудырды. Алар-
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мистердің белсенділігіне қарамастан әлеуметтік-қауіпті жобалардың өндірілуі және адаммен табиғатты экспанциялау
жалғасуда. Қауіпсіздік проблемаларын шешу қоғамдағы
дәстүрлі қағидаларды, адамгершілік принциптерін және
тәртіп құралдарын өзгертпей мүмкін емес екендігі анық
бола бастады. Алармизм консервационизмнің біртұтас
қайнар көзі бола отырып, сол уақытта негізгі қауіпті халық
санынынң өсуінен көретін консервационистерге қарағанда,
қауіп төндіруші экологиялық проблемалардың маңызын абсолюттендіреді; олардың сценарилеріне сәйкес қауіпсіздік
проблемаларын шешу депопуляция жолымен мүмкін. Бұл
позицияда консервационистер қауіпсіздіктің негізгі көрсеткіштерімен бір жерден шықпайды — туудың жоғарылауы
және өмірдің жалғасушылығымен, халық өмірінің төмендігі. Қауіпсіздік тұрғысынан халық санынының азайу мәселесін абстракты қарауға болмайды, себебі халық санының
өсуі көптеген факторларға (ұлттық, территориялық, мемлекеттік) байланысты және әр мемлекетте өзінің ерекшеліктері болады. Мысалы, Ресейде қалыптасқан демографиялық жағдай, өте қиынға жақын халықтың наркотикалық
құралдарды қолданумен және алкоголдың көбеюімен қарапайым өсуді қамтамасыз етпейтін, еңбекке жарамды халық
өлімінің жоғарылығы және тууылудың өте аздығымен байланысты. Бірақ бұл экологиялық қиындықтарды шешуге
жәрдемдеспеді. Бұдан шығатыны, қазіргі қауіптердің себебін және олармен байланысты проблемаларды тек халықтың шадан тыс көптігімен, ал бірінші кезекте рухани саладан іздемеген жөн.
«Алтын ортасы» экологиялық даму принципіне негізделетін тұрақты дамудың центристік сценари болып табылады, ол өзінде антропоцентристік және биоцентрлік
белгілерді үйлестіреді. Аталған амал біріншіден, жалпы
адамдық қауіпсіздіктерді — адамзаттың аман қалуы және
өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша ұрпақ
мүмкіндіктерінің теңдік принципі есебімен әрі қарайғы
тұрақты дамудың мүмкіндігі деп шамалайды. Екіншіден,
табиғаттың қауіпсізігі — биосфераны Жердегі өмірдің табиғи негізі ретінде сақтау. Әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және процесске экоантропоцентрлік бағыт беруүшін рухани салада интенсификация қажет.
Табиғат және қоғамға бағытталған, тұрақты дамуы
үшін қажетті кешенді қауіпсіздік, қоғамның рухани-адамгершілігін әбден жетілдіру және демографиялық принциптерді жүзеге асыру, ғылыми жетістіктерді қолдану
жолымен — түрлі дүниетанымдық позициялардың абыройының саналы үйлесімділігі арқасында қамтамасыз
етілуі мүмкін.
Салыстырмалы қауіпсіздік, қауіп дәрежесінің төмендеуіне және жүйенің сақталуына жәрдемдесе отрып, тұрақты
даму үшін жағдай жасайды. Тарихи қоғам экономикалық
дамуыдың деңгейінен, тұратын ортаның даму деңгейінен
және рухани даму деңгейінен өтті. Және бүгін тұрақты даӘдебиет:
1.

Аймауытов Ж. Психология. — Алматы, 1995.

муға ауысу үшін қоғамдық өмірдің рухани-адамгершілік
және экологиялық, материалды-экономикалық салаларында қауіпсіздікті қамтамасыз етуі, олардың дамудың
салыстырмалы тұрақты сипатын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тұрақтылығын ұстап тұруы қажет.
Қауіпсіздік тұрақты дамудың маңызды факторларының бірі болып табылады және бір қатар ерекше ерекшеліктері бар: қауіпсіздік тұрақты дамудың нәтижесі бола
отырып, сонымен бірге дамудың тұрақтылығын жөғарылатады және оған қажетті жағдайларды құрайды. Қауіпсіздіктің тұрақты деңгейін ұстап тұру жағдайында даму
процессі тұрақты, ұзақ мерзімді сипатқа ие болады.
Қоғамдық өмірдің барлық салаларында қауіпсіздікті
саналы қамтамасыз ету толыққанды өмір әрекетіне жәрдемдеседі және қоғамның өзінің дамуында бұдан жоғары
сапалы деңгейге ауысу жағдайын жасайды. Негізгі рөл ғаламдық ноосфералық интеллектке беріледі, ол жолпыға
ортақ қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және тұрақты дамуға
ауысуына мүмкіндік береді.
Оның құндылықты маңыздылығын аша отырып, қауіпсіздікті тереңірек зерттеу адамға таңдау еркіндігін береді және тұрақты дамудың негізін құраушы алдын ала
сақтандыратын қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша практикалық әрекеттердің негізі қауіпсіздіктің ғылыми теориясы
болады, ол белгілі бір органикалық байланысты функцияларды (теориялық, басқарушылық, болжалдық, құндылықты-бағдарлық, консервативті) орындай отырып
қоғамның тұрақты дамуыға ауысуына жәрдемдеседі.
Қоғамдық жүйен тұрақтылығының және қауіпсіз форма
ретінде оның тұрақты дамуының шарттарының бірі дүниетаным болып табылады, оның құраушы компоненті
өскелең ұрпақта мақсатты қалыптастыру керек қауіпсіздік
және қауіпсіздік мәдениеті болады. Негізгі құраушылардағы (танымдық, құндылық, эмоционалды-бағалық, практикалық) «қауіпсіздік компонентін» қосатын дүниетанымның ерекше формасы, қауіпсіздік, оның құндылық
маңыздылығы және қауіпсіз іс-әрекетке деген қажеттілік
туралы ілімдерге негізделген адамның әлемге және өзі
өзіне кешенді қатынасын қалыптастырады.
Құрамына «қауіпсіздік компоненті» кірген дүниетаным қауіпсіздік мәдениетінің негізі — адам және қоғам
өмірінін ұйымдастыру формасы және амалдары болуы
керек, олардың негізгі құраушылары қауіпсіз өмәр әрекеті, қоршаған орта, өз дансаулығыңды сақтау тілегімен
келісілген эмоциональды көңіл күй және қауіпсіз тәртіп
мотивациясы туралы білімдер болып табылады.
Солай, қоғамдық қатынастар жүйесінде қауіпсіздік
түрлі сапаларда анықталады және «адам (қоғам) — табиғат» жүйесін құраушы табиғи және әлеуметтік тұрақты
дамуларды сақтау прцессін қамтамасыз етуші фактор
ретінде болады.
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1

А

хмет Ясауидің діни философиясы бір қарағанда тек
аскеттік өмір сүру мұраттарын насихаттайтын тұтас
ілімді негіздеу болғанмен, түп мәні — тұлға қалыптастыру
(аль-инсан аль-камил). Жетілген адам болмысының таза
рухани-моралдік жағынан толыққандығының өзіндік бір
үлгісін жасап шығарған оның ілімінде, мистикалық бейнелер мен қоғамдық өмірдің шынайы бейнелері қатыстырылып, өзіндік бір талғау мен шыңдалу, салыстыру мен
ұмтылдыру сияқты стимулдарға айналған деуге де болады.
Бірақ тұлға аскеттік өмір стилінде болған жағдайда ғана
өзіндік бір жаңа руханияттық өрлеу сатысына көтеріледі,
ол психологиялық, философиялық, педагогикалық арналар арқылы өзінің бағдарын айқындап алатындығы
туралы айтылады. Нәтижесінде, діни ғашықтық сезім
адамды кемелдендіруге алып келетін негізгі қозғаушы күш
болып саналады. Көшпелі мәдени құндылықтарды сақтап,
оның тіршілік етуін қамтамасыз еткен, «білектің күші,
найзаның ұшымен» қорған болғандар — сол қоғамның
төл перзенттері — алыптар. Сондықтан қуат пен құдіретті
айшықтайтын бұл батырлық, ерлік, алыптық сияқты
құндылықтар көшпелі адамдар үшін мақсат, үлкен мұрат
болатын. «Қорқыт Ата» кітабындағы Байындыр Хан,
Қазан Хан, Бамсы Байрақ, Боғаш Хандардың әрбірі алып
түлға, батыр, ер. Өйткені қоғамның мұрат еткен адамы
осындай болу керек. Ал Иасауидің қоғамға қабылдатуды
мақсат еткен идеал адам типі — кемел адам, яғни сопы,
дәруіш. Қорқыт Ата дүниетанымы бойынша әрбір адам
батыр, ер болуға ұмтылуы тиіс болса, Иасауиде барлық
адам «кемел адам» болуға ұмтылуы керек. Көшпелі
мәдениеттегі ең негізгі құндылық болып табылатын
батырлық, ерлік, алыптық үғымы ислам мәдениетінде де
дәріптелетін, мұрат болып саналатын басты құндылықтар.
Дегенмен, Иасауи сопылық ілімі арқылы батырлықтың
білекте емес, жүректе екендігін, адамдық мәннің сыры
оның рухы арқылы ашылатындығын басты тұғыр қылып
көрсетті. Осының негізінде батырлық, ерлік, алыптық
ұғымы мазмұны жағынан тереңдетіліп, толықтырылды.
Көшпелі мәдениеттегі негізгі күш материалды қуат,
батырлық, білектілік ретінде дәріптеліп, «қанша батыр
болса да, жауға салма жалғызды, қанша шешен болса да,
дауға салма малсызды» деген қағида бойынша шектеліп,

таразыланып қойылатын болса, ал Иасауи ілімінде
батырлық жүректе, ал жүрек болса, шексіздікті — Тәңірді
де сыйдыра алатын адамдағы ең асыл жауһар (субстанция)
болып дәріптелген. Бұрын «көп қорқытатын» болса, енді
ол жүректілікпен, яғни Құрандық аяттармен азықтанған ар
тазалығымен тереңдікке жетіп, Абайша айтқанда «мыңмен
жалғыз алысатын» дәрежеге, рухани кемелдікке көтеріледі.
Өзінің орнын анықтау үшін қоғамға тайсалмай кіріп, етене
араласа алады. Яғни «өзіндік менін» «қоғамдық менмен»
үйлестіре алады, диалог-сұхбатқа түседі. Еркін сұхбатқа
түсу үшін алдымен рухтың тазалығы, сенім, жауапкершілік
сезімі қалыптасуы керек. Өйткені адамның бойындағы
сезім, қорқыныш, үрей, жауапкершіліктен қашу сияқты
психологиялық хәлдерді реттеп отыратын күш — иман
нұры болып табылады. Иасауи кемел адам типін мақсат
еткен ілімін қоғамға мойындату, қабылдату үшін дәстүрлі
түркілік дүниетанымдық ұстындарға жүгінеді. Бұл ұстындар
көшпелі мәдениеттің төңірегінде қалыптасқан түсініктер,
категориялар, құбылыстар, ұғымдар екені анық. Көшпелі
адам үшін табиғаттың барлық элементтері ерекше мән
мен киеліліктің объектісі ретінде көрінетін болса, Иасауи
ілімі сол мән мен киеліліктің объектісі ретінде адамды
көрсетіп, табиғаттың адам игілігі үшін Тәңір тарапынан
жаратылғандығын, барлық әлемнің адамға сәжде етіп
тұрғандығын уағыздайды. Барлық жаратылғандардың
жаратылыс мақсаты — адам және оның игілігін қамтамасыз
ету. Иасауи ілімінде табиғат езінің жаратылыс мақсаты
мен мәнін толық біледі, сезінеді. Табиғатқа бұл қызметті
Тәңір бергендіктен, оның еркі Тәңірде. Ал адамның еркі
өзінде, сол ерікті қалай қолданғанына байланысты Тәңір
алдында жауапқа тартылады. Иасауи ілімі — сол ерікті
қалай қолдансақ адамдық мәнге жетеміз, Тәңірге лайықты
құл боламыз деген сұраққа жауап іздеу жолы, адамдық
мәннің ақиқатын табу, өзін-өзі тану жолы [1].
Иасауи ілімі адамның ішкі тыныштыққа жетуі арқылы
қоғамда бірлік пен тыныштық орнатуды, адамды іштей
бөліну мен ыдырау психологиясынан арылтуды мақсат
етеді. Иасауи адамның ішкі әлеміндегі ыдырауды реттеуге
ықпал ететін күшті уағыздайды, ол — Тәңірге деген
махаббат. Иасауиде адамға жөн сілтер, жол көрсетуші
серігі — ақыл (басират-көңілдің көзі). Адам ақылы
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арқасында періштеден де үстем тұрады. Ақыл -адамның болып жатқан әлеуметтік құбылыстар мен өзгерістер тіөзін-өзі тануына ықпал ететін Тәңір тарапынан берілген келей адамның ішкі әлеміндегі қарама-қайшылықтардың,
қуат. Адам өзін-езі тану арқылы менмендік, кекшілдік, іштей бөлінулердің өмірдегі көрінісі болатын. Адам бұл
ашу, өтірік, жамандық, құмарлық сияқты адамның ішкі дерттен тек ішкі әлемінде тұтастыққа жетіп, үндестік пен
әлемін балталайтын пессимистік психологиядан арылады. үйлесімділікке қауышқанда ғана құтыла алады. ИасауИасауи адамды имандылық, тобашылдық, қанағат, идің пікірінше, адам өз нәпсісін жеңгенде және ішкі тұтамахаббат, сабыр, игілік, жомарттық, шыншылдық, стыққа қауышқанда ғана рухани тепе-теңдік пен бақытқа
әділет, қарапайымдылық, өзара сүйіспеншілік және қол жеткізеді [3]. Ясауидiң сопылық дүниетанымында Алқұрмет сияқты сезімдерді байытуға үндейді. Иасауи лаға бағынуға, оны тануға көп мән берiлген. Себебi, Алілімінде адамның кемелдікке жетуі теориялық (шариғат) ланы тану — көңiл көзiн ашудың негiзгi кiлтi. Сондықтан
және практикалық (тариқат) таныммен қаруланып қана сопылық жолдың кезек күттiрмейтiн басты өзегi — Алқоймай, оны өзінің хәлі арқылы рухында сезініп, жүзеге ланы тану (мағрифату-л-лаҺ). Сопылық дүниетаным бойасыруы шарт. Яғни, таным «суық теория» мен «құрғақ ынша әлем мен әлемдегі барлық жаратылыстарды Аллаћ
практика» шеңберінде қалып қоймауы керек. Иасауи ғашықтығының әсері ретінде қарау және сүю негiзгi мәселе
ілімінде теория-«қал (сөз)», практика да «хәл (іс)» ретiнде қарастырылады. Құран Кәрімде: «Шын сенгенөзара тұтастықта болғанда ғана толық мәнге ие болады. дерге жер жүзінде көптеген ишараттар (белгілер)
Сондықтан да Тәңірге махаббат арқылы ұмтылу шарт. бар. Тағы да өз болмыстарыңда белгілер бар. Еш көрИасауи иманды әл-Фараби сияқты рационализациялау мейсіңдер ме? (50;20-21)» — деп, адамның болмысы,
арқылы емес, хәл ілімінің табиғатына сай «өз рухында дене құрылысы Құдайдың бар екендігін, осы тәріздес жасомдау» арқылы күшейтуге болатындығын айтады [2]. ратылыстар әлем иесінің кемшіліксіз көрінісі екендігін
Иасауиде қоғамдағы моральдық-этикалық нормалардың дәлелдейді. Құдайдың құдіреті мен шеберлігі кездеспейтін
бұзылуы иманның әлсіздігі мен нәпсінің үстемдігінің ешбір дене, мақұлық жоқ. Сондықтан жаратылған барлық
көрінісі болса, ал, оны қалпына келтірудің негізгі жолы- болмыс Құдайдың жаратқан өрнегі, Алланың ауызбен
махаббат. «Ғашықсыздың иманы да, жаны да жоқ, ол- айтып жеткізуі мүмкін емес шеберлігінің белгiсi болып
хайуан», — деген Иасауи, әл-Фараби сияқты иманды табылады. Құран осы ақиқатты былай деп түсіндіреді:
философиялық жолмен түсіндіру арқылы емес, тікелей «Қайда қарасаң Алланың жүзі (рақымдылығы, қайысопылық құндылықтармен рухты тәрбиелеу арқылы рымдылығы, құдіреті) сонда» (Бақара-115).
иман нұрымен ақиқатқа жетелеу керектігін уағыздайды.
Ахмет Ясауи — осы ақиқатты түсінген ұлы ойшыл.
Иасауидің дүниетанымдық концепциясының теориялық Оның пікірі бойынша әлем мен әлемдегі бүкiл жаратылынегізін шариғат пен мағрифат құраса, ал практикалық стар ұлы Жаратушының құдіреті шексiз екендiгiн көрнегізін тариқат белгілейді.
сетедi. Ұлы бабамыздың көзқарасы бойынша дүниедегі
Сонымен Қорқыт Ата мен Әзіреті Иасауи -түркілік дү- барлық жаратылыстар Алланың ұлы, жомарт, мейірімді
ниетанымның бірін-бірі толықтырып тұратын екі кезеңнің де рақымды екенiн дәлелдейдi. Жаратылысқа өмір берген
өкілдері. Негізгі моральдық-адамгершілік құндылықтар де, бейне берген де тек олғана. Ол — шексіздік (мұтлақ)
екі дүниетанымда да өте маңызды орынға ие. Салыстырып қайнары. Ясауи ілімінде нәпсі жамандықтың, ал рух болса
қарағанда Қорқыт дүниетанымында дәстүрлі түркілік құн- жақсылықтың қайнар көзі болып табылады [4]. Жақдылықтар өте белсенді, қоғамдық тәжірибедегі функ- сылық пен жамандықтың бірге болуы мүмкін болмағаны
циялары да жанды. Ал Иасауидің уақытында өркени- сияқты, нәпсі мен рухтың қатар өмір сүруі де мүмкін емес.
еттің түлеуі процесі нәтижесінде бұрынғы құндылықтар Екеуінің бірі ғана өмір сүруі керек. Ал рухтың өмір сүруі
мен ұстындар шайқалған. Қоғамдағы осындай әртүрлі ке- үшін, нәпсінің өлуі шарт. Өйткені өмірдің мәні рухтың талеңсіздіктер мен хаостың орнын толтырып, реттеу үшін залығында, яғни көңіл айнасының ашылуында жатыр.
Иасауи өзінің төл ілімін үсынып отыр. Ахмет Ясауидің мо- Рух тазалығынан мақсат, ғашық мәртебесіне ұласып,
ральдік этикалық көзқарасына діни-философиялық сарап- Хақдидарын көру болып табылады. Олай болса, түркі
тама жасау, оның қазіргі таңда жас ұрпаққа беретін пай- халқының тарихындағы дін туралы толғаныстар мен ондасын және ислам сопылығына қосатын үлесін анықтау, дағы адам мәселесінің негізгі даму бағыттарын былайша
сонымен қатар оны тәрбие беру ісінде қолдануды мақсат жүйелеп көрсетуімізге болады. Бірінші, діннен адам болету. Себебі, сопылық жол адамды жоғары моральдық — мысын туындатып, оның этикалық жақтарына баса назар
этикалық құндылықтарды өз бойына қалыптастыруды аудару. Екіншісі, дәстүрлі исламдық діни философияны
басты мақсат етіп қояды. Иасауи кешпелінің рухын- жаңғырта отырып, адам туралы ортодоксальді діни антродағы жауынгерлік, күрескерлік қуатты қиын әрі негізгі пологияны негіздеу беталысы болды. Үшіншісі, еркін-ой
күреске бағыттауға тырысады. Бұл жаңа әрі қиын күре- мен ислам дінінің жаңа арналарын іздеуге талпыныс
стің объектісі адамның өзі болатын. Өйткені Иасауи сол және діни сенімнің өзіндік бір «қазақы» үлгісін жасауға
дәуірдегі болып жатқан құбылыстар мен қиындықтардың деген ұмтылыс [5]. Шын мәнінде де, табиғи-биологимәнін түсіне алмай дал болған адам мен қоғамдағы пси- ялық түрде сабақтасқан ұлттық болмыс бірлігі арқылы,
хологиялық үрейдің себебін оның өзін-өзі танымауынан, ділдік-архетиптік түрде жалғасқан қоғамдық сананың таөзінің ішкі мәнін аша алмауынан деп түсінеді. Қоғамдағы рихи жадысының тұтастығы арқылы, мәдени-әлеуметтік
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түрде ізденістер арқылы табылған руханияттар бойынша
ата-бабамыздың діни философиясындағы адам мәселесі
туралы толғаныстары қазіргі таңдағы осы мәселеге қатысты қазақ руханиятынан ерікті-еріксіз түрде көрініс
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тауып, жаңғырып отырады. Сондықтан да, біздің осы тарихи шолуларымыз, бір қырынан алғанда, қазіргі кездегі
еліміздегі діни-психологиялық климат келбетін барынша
толықтай саралауымызға мүмкіндіктер ашу үшін жасалды.

Әдебиет:
1.
2.
3.
4.
5.

Sulеyman Uludag. Islam Dusunсеsinin yaрisi, Dеrgah yayin. — Istanbul, 1994.
Сыдықов Е. Б. Шәкәрім: ғылыми— танымдық басылым. — Алматы: ҚР БҒМ ҒК, 2013.
Sarmış İ. Tasavvuf ve İslam. İstanbul. 1997 y.
Mihr İ. A. Mutuluk. Tasavvuf. İslam. İzmir. 1990 y.
Ayni M. A. Tasavvuf Tarihi. İstanbul. 2000 y.

Пути обеспечения и повышения конкурентоспособности регионов Казахстана
Дандаева Ботагоз Маратовна, кандидат экономических наук, доцент;
Ерманкулова Рима Ибадуллаевна, кандидат экономических наук, доцент
Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави (г. Туркестан, Казахстан)

О

дним из важных вопросов любого государства является повышение конкурентоспособности страны и ее
регионов. Конкурентоспособность государства — принципиально важный вопрос для любой страны, характеризующий способность повышать благосостояние граждан
в условиях международной конкуренции и глобализации.
Конкурентоспособность государства — принципиально
важный для любой страны вопрос, характеризующий
способность повышать благосостояние граждан в условиях международной конкуренции и глобализации. Конкурентоспособность достигается способностью создавать
и поддерживать специфические региональные факторы —
конкурентные преимущества, благоприятно влияющие
на привлечение инвестиций и уровень жизни населения.
Факторы, оказывающие доминирующее влияние на развитие конкурентоспособности региональной экономики,
должны выстраиваться таким образом, чтобы их совокупное влияние было ориентировано на обеспечение
роста конкурентных преимуществ даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В своем Послании народу Казахстана от 14 декабря 2012 года Глава государства определил новый политический курс нации до 2050
года, в котором были обозначены эпохальные планы и задачи на предстоящие десятилетия вперед. Была поставлена задача вхождения Казахстана в 2050 году в число
30‑ти самых развитых государств мира. Решение этой задачи заключалась не только в повышении международных
рейтингов, но и в достижении уровня мировых стандартов
по широкому спектру жизнедеятельности граждан страны,
при этом Глава государства отметил, что без конкурентоспособной экономики страна не может войти в число высокоразвитых стран [1]. За годы независимости регионы,
имеющие мощную минерально-сырьевую базу, увеличили свои доли в ВВП страны. Наибольшее снижение

удельного веса имели области, специализирующиеся в
производстве сельхозпродукции, пищевой и легкой промышленности (Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская). В настоящее время развитие экономики
страны, по-прежнему, обеспечивается за счет освоения
и использования природных ресурсов и продолжает придерживаться модели «сырьевого» развития. Длительное
использование подобной стратегии имеет естественные
пределы и не позволяет рассчитывать на рост конкурентоспособности экономики в перспективе. В современных
условиях страна со слабоконкурентной экономикой не
может рассчитывать на достойное место в мировом сообществе. Результаты экономического развития регионов во многом зависят от уровня их конкурентоспособности. Для повышения производительности экономики
регионов и их конкурентоспособности был разработан
Проект дорожной карты, в котором обозначены 4 направления: приоритетные направления для политики стимулирования регионального развития; условия для развития
современной производственной инфраструктуры: индустриальные зоны; условия для привлечения прямых инвестиций; условия для развития малого и среднего бизнеса, в
секторах, где существует большой неиспользованный потенциал. Для выработки приоритетных направлений политики стимулирования регионального развития следует
решить системные проблемы, которые охватывают все
вышеуказанные факторы — базовые показатели, показатели усилители эффективности, показатели инновации
и развитости, сдерживающие развитие конкурентоспособности регионов. Местным исполнительным органам
должны акцентировать внимание на качественный рост
производительности труда, усиление межрегиональных
связей [2]. Путь к процветанию региона лежит в активи-
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зации кластерных инициатив. Именно наличие развитых
и конкурентоспособных кластеров, в конечном итоге, позволяет региону развиваться быстрыми темпами. Для решения этой задачи у региональных властей имеются достаточно большие потенциалы влияния и возможности на
развитие кластеров. Кроме того, основным плацдармом
для регионов по развитию кластеров является Концепция
формирования перспективных национальных кластеров
Республики Казахстан до 2020 года и Программа индустриального развития на 2015–2019 гг. Для повышения
конкурентоспособности регионов и ключевых кластеров
необходимо использовать подходы по развитию индустриальных зон и создать благоприятные условия для их формирования и развития. Важную роль в повышении конкурентоспособности регионов и создания новых рабочих
мест может сыграть привлечение инвестиций. Сегодня потенциал развития за счет ПИИ все еще недостаточно используется регионами: региональные власти в большинстве случаев демонстрируют низкую активность, плохо
подготовлены к конкуренции за привлечение инвестиций
и не понимают ключевых факторов успеха в привлечении инвестиций. А ведь изменить положение в лучшую
сторону возможно за счет создания региональных инвестиционных, паевых, венчурных и иных структур для
развития коллективного инвестирования на данной территории с участием государства, частных национальных и
иностранных инвесторов. Малый и средний бизнес могут
играть очень важную роль в создании новых рабочих мест
и повышении производительности формируемых кластеров. На уровне регионов нужно уделять внимание развитию МСБ и создать необходимые условия для их полноценного развития. Для достижения конкурентоспособной
экономики необходим качественный рост производительности труда, за счет внедрения современных технологий,
инноваций и идей. Среднее влияние на повышение конкурентоспособности в регионе оказывает «кадровый потенциал». Область является самой густонаселенной, при
этом сохраняется низкий уровень благоустройства, дефицит и недостаточный уровень подготовки кадров. Ввиду
низкой заработной платы и условий труда происходит
отток медицинских кадров из отрасли, особенно в сельской местности, что снижает качество и доступность качественной медицинской помощи. Для решения острых проблем в регионе работает программа «Занятость — 2020»,
на что освоено 16,3 млрд. тенге, а программой охвачено
34,4 тыс. человек. Реализация стратегических целей в области в сфере занятости и трудоустройства должна быть
взаимосвязана со специализацией региона, их кадрового
обеспечения. Приоритетами новой стратегии занятости
стали, следующие направления:
—— обеспечение отраслей области квалифицированными кадрами;
—— развитие предпринимательской активности;
—— повышение профессиональной и территориальной
мобильности трудовых ресурсов за счет планирования
внутриобластной и внутрирайонной миграции;

—— создание условий для адаптации и проживания мобильной части занятой молодежи;
—— повышение продуктивной занятости самостоятельно занятого населения, формализация их статуса;
—— усиление адресности мер социальной поддержки,
снижение иждивенчества и стимулирование трудовой активности;
—— развитие и поощрение научных исследований
по наиболее актуальным проблемам занятости населения, создания эффективного рынка труда и регулирования миграции рабочей силы. Среднее влияние на повышение конкурентоспособности Южно-Казахстанской
области оказывает в регионе наличие условий для формирования развития кластеров — строительной индустрии, переработки сельскохозяйственной продукции,
энергетического кластера, фармацевтической продукции, туристического кластера, создание международного транспортно-логистического центра в городе
Шымкент. Также на конкурентоспособности региона
сказывается влияние существующего экономического и
финансового кризиса, который затрудняет привлечение
необходимых инвестиций в отрасль, повышение внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличение доли импорта, потеря внутренних
и внешних рынков в пользу импортных товаров, угроза
продовольственной безопасности, ограниченность предложения финансовых услуг сельхозцентру. Южно-Казахстанская область является регионом, имеющий высокий потенциал для развития межрегиональной связи
в таких сферах как сельское хозяйство, машиностроение, производство продуктов питания, металлургия,
транспорта и логистики и т. д. В сфере сельского хозяйства существуют такие предпосылки для развития межрегиональной кооперации:
— природные ресурсы для ведения растениеводства и
животноводства;
— емкий потребительский рынок, близость крупных
рынков сбыта;
— наличие перерабатывающих заводов сырья и продукции сельского хозяйства.
Оценка конкурентоспособности регионов Казахстана
позволила определить важные проблемные вопросы относительно следующих блоков, где были выработаны
меры по их устранению и повышению конкурентоспособности региона:
— приоритетные направления для политики стимулирования регионального развития;
— условия для развития современной производственной инфраструктуры: индустриальные зоны;
— условия для привлечения прямых инвестиций;
— условия для развития малого и среднего бизнеса, в
секторах, где существует большой неиспользованный потенциал.
Развитие экономики страны обеспечивается за счет
освоения и использования природных ресурсов и продолжает придерживаться модели «сырьевого» развития.
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Длительное использование подобной стратегии имеет
естественные пределы и служит припятствием росту конкурентоспособности экономики в перспективе.
Местные органы власти должны всемерно и любыми
способами стимулировать развитие в регионах межрегиональных кластеров, разработку и развитие центров инноваций и инновационных проектов в университетах силами
преподавателей, молодых специалистов и студентов, всесторонне поддерживать инициативы в этой сфере от идеи
до внедрения результатов исследований.
В этой связи для повышения конкурентоспособности
регионов Республики Казахстан важно обратить внимание на следующих приоритетах:
—— на росте производительности труда за счет интенсивных факторов (технологии, ПИИ, инновации, рост
расходов на НИОКР и др.);
—— на росте доходов населения за счет роста производительности труда в обрабатывающей промышленности;
—— на стимулировании политики повышения роли МСБ
в свете приоритетов Стратегии «Казахстан 2050»;
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—— на проработке вопросов по увеличению реальной
заработной платы в регионах, особенно, в сфере обрабатывающей промышленности;
—— на институциональной поддержке кластерных инициатив;
—— на стимулировании межрегиональной кооперации;
—— На эффективном применении инструментов программ развития: Дорожная карта бизнеса 2020, Агробизнес 2020, Развитие регионов до 2020 года и др.
Таким образом, повышение конкурентоспособности
регионов является для региональных властей самой приоритетной задачей, где одну из главных ролей играет
эффективное использование человеческого и интеллектуально-творческого потенциала. В этих вопросах
чрезвычайно важную роль отводятся региональной специализации и развитию специализированных кластеров с
учетом местных особенностей, географической концентрации промышленного производства, способствующей
росту производительности и инноваций, повышению конкурентоспособности регионов.

Литература:
1.
2.

О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия»
Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». adilet. zan. kz
Диагностика конкурентоспособности регионов РК: выводы и рекомендации центр региональных и социологических исследований. АО «Институт экономических исследований» 2013 г.

Дуалды оқыту жүйесі — кәсіби білікті мамандар даярлау кепілі
Джуманова Жанар Абдыжалеловна, тарих ғылымдарының магистрі, оқытушы;
Казакбаева Акбаян Данабаевна, оқытушы
«Абылай хан» атындағы колледж (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Е

лбасы Н. Ә. Назарбаевтың бастамасымен, еліміздің
кәсіптік-техникалық білім беру саласына жаңа
жүйе — дуалды оқыту әдісі енгізілді. Дуалды оқыту жүйенің негізі — теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту технологиясы. Өндіріс орындарында білім алушылар дуалды
жүйе бойынша оқыту кезінде — кәсіби біліктілігі мен
іскерлік дағдыларын меңгеріп, жан-жақты дамытады. Дуалды оқыту жүйесін енгізу арқылы елімізде білім беру деңгейін жоғарылатып, білікті мамандар қатарын көбейтуіміз
қажет.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дуалды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту»
туралы 2016 жылғы 21 қаңтарындағы № 50 бұйрығына
сәйкес жұмыс жүргізілуде. Дуалды кәсіби білім беру орындары кәсіпорындармен тығыз байланысып, білім алушыларға барлық жағдай жасап, жаңа инновациялық техникалармен жұмыс жасап үйретіп, білім алушыларға заман
талабына сай жетіліп және сапалы білім беріп, білікті мамандар даярлауда.

Дуалды оқыту технологиясының нәтижесі — білім
алушылардың заман талабына сай, бәсекеге қабілетті
маман болып шығуы, мемлекет ішінде кәсіби мамандарды
даярлауға сұраныстың қалыптасуы мен орындалуы, өндіріс орындарында жұмыс берушінің талаптарына сай
және өндірістік өмірге бейімделген мамандардың қалыптасуы, сонымен қатар оқу орнының білім беру деңгейіне
сұраныстың артуы болып табылады.
2016 жылдың 19 қыркүйегіндегі № 51 бұйрыққа сәйкес
«Облыстағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына дуалды оқыту бойынша эксперименттік оқытуды»
Қызылорда облысының білім басқармасы мен Кәсіпкерлер палатасы бірлесе отырып, облысымыздың 13 колледжіне, 31 мамандығына енгізді. Экспериментальды алаң
ретінде «Абылай хан» атындағы колледжі 1517000-«Төтенше жағдайда қорғану», 1304000-«Есептеу техникасы
және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»,
1401000-«Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану», 1211000-«Тігін өндірісі және киімді үлгілеу» —
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4 мамандық бойынша дуалды оқыту жүйесінің элементтері
жүзеге асырылуда. Дуалды оқыту жүйесіне сәйкес, соңғы
инновациялық технологиялармен жабдықталған әлеуметтік серіктестеріміз: «Оңтүстік өңірлік аэроұтқыр жедел
құтқару жасағы» мемлекеттік мекемесі, «Қазақстан темір
жолы» АҚ «Қызылорда магистральдық желі» бөлімше
филиалы, «ТехАс» ЖШС сервис орталығы, «Интегрострой» ЖШС, «Озық» ЖШС, «Dalatex» тігін фабрикасы.
Дуалды оқыту жүйесі бойынша білім алушылардың өндіріс орындарында түрлі техникалармен танысып, тәжірибелі мамандармен пара-пар жұмыс атқару барысында өз
мамандықтарының маңыздылығын түсініп, мамандығына
деген қызығушылықтары артады. Сол себепті еліміздегі
маман тапшылығын азайтып, қажетті мамандар әзірлеу
деңгейін көтеру мақсатында — теория мен тәжірибенің
үйлесімділігі маңызды рөл атқаруда. Өндірістік оқыту
кезінде бекітілген арнайы пән оқытушылары мен оқу ше-

берлері мекеме техникаларымен танысып, өндіріске жіберілетін білім алушыларға жоспарлар құрып, нұсқаулық
берді.
Мысалға, 1211000 «Тігін өндірісі және киімді үлгілеу»
мамандығының білім алушылары «Озық» ЖШС және
«Dalatex» тігін фабрикасында мол тәжірибе жинақтап,
колледж тігін шеберханасында КТК ойыншыларының,
ТЖ комуфляждарының, ұлттық және т. б. киімдерін тігу
арқылы тәжірибесін арттыруда. Осы мамандық бойынша
колледжіміздің материалдық-техникалық базасы жаңа
технологиядағы жабдықтармен, тігін салаларына байланысты шеберханалармен жабдықталған. Тігін шеберханалары соңғы үлгідегі заманауи тігін машиналарымен, күрделі операцияларды орындайтын автомат машиналармен,
пішу және тігу арнайы үстелдерімен, мультимедиялық кабинеттермен қамтамасыз етілген. Яғни, білім алушының
білікті де сапалы маман иесі болып шығуына толықтай
мүмкіндік жасалған.

Сонымен қатар, 1304000-«Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» мамандығының білім алушылары — «Қазақстан темір
жолы» АҚ «Қызылорда магистральдық желі» бөлімше
филиалында, «ТехАс» ЖШС сервис орталығында өндірістік тәжірибеден өтіп, білімдерін шыңдайды.
Осы жаңа оқу жүйесі аясында, «Абылай хан» атындағы
коллежінде 18 қарашада 2016 жылы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, «ДУАЛДЫ
ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ КОЛЛЕДЖДЕРДІ АККРЕДИТТЕУ ЖОЛ КАРТАСЫ» тақырыбында семинар өткізілді. Семинарға «Абылай хан»
атындағы колледжінің құрылтайшысы К. Ә. Нуралиев,
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма
төрағасының орынбасары М. А. Әбенов, Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының директоры Ғ. Ж. Жақсылықов, Қызылорда облыстық Білім басқармасының
басшысының орынбасары Е. Ж. Қарабалаев және Әле-

уметтік серіктестер — «Оңтүстік өңірлік аэроұтқыр
жедел құтқару жасағы» ММ басшысы Б. С. Ембергенов,
«ТехАс» сервис орталығының директоры В. Л. Хван, «Қазақстан темір жолы» АҚ Қызылорда магистральдық желі
бөлімшесі» филиал директорының орынбасары Б. Ө. Біржанов, «Интегрострой» ЖШС директоры орынбасары Н. Жанәбіл және колледж оқытушылары мен білім
алушылары қатысып, пікір алысып мол ақпараттар алды.
Өндірістік машықтану кезінде, оқу үдерісінің әдістемелік бағдарламаларына сәйкес, өндірістік оқытуды ұйымдастыру арқылы кәсіби дағдыны бекітіп, әр мамандық
білім алушылары — мамандықтарының қыр-сырымен танысып, қызығушылықтарын арттырады. Білім алушылардың өндірістік тәжірибе кезінде белсенді еңбек етіп, өз
білімімен, жауапкершілігімен көзге түсіп, еңбекақы және
сыйақы арқылы машықтанушылардың ынта жігерін одан
ары көтеріп, өз кәсібін жетік меңгерген маман тәрбиелеп,
түлектеріміздің жұмыспен қамтылу көрсеткішін көтереміз.
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Шығармашылық даралық өлшемдері
Ералин Қуандық Ералыұлы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор;
Ералина Айгуль Қуандыққызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

Ө

нер сынына қатысты түсініктердің ішінде бейнелеу
өнері шығармаларын бағалаумен суретшінің шығармашылық қызметін бағалау өлшемдерін жетілдіру қажеттігі күн тəртібіндегі мəселе [1]. Суретші шығармашылық
қызметін бағалау өлшемінің бірі –суретші шығармашылығының даралығы болып табылады [2.] Бұл туралы
Ресей ғалымдары В. Алпатов, В. С. Киселев, қазақстандық
өнертанушы ғалымдар Р. Ерғалиева, Г. Сарыкұлова,
М. Габитова, С. Бекқұлова, К. Ли бағалы пікірлер айтқан.
Дегенмен де суретші шығармашылығының даралығыəліде
өнертанымдық тұрғыда зерттеуді қажет етеді [3]. Соған
байланысты даралықты өлшеу форматын анықтап, оны
танып білу қажеттігі туындайды. Даралық өлшемдерінің
қажеттігі мен оның өнертану тəжірибесінде болмауы арасындағы қарама-қайшылық біздің зерттеу тақырыбымызды суретшінің шығармашылық қызметіндегі даралық
өлшемдері деп қарастыруымызға мүмкіндік берді.
Қазақстан бейнелеу өнері шеберлерініңшығар
машылығының
əрқайсысының
даралығытуралы
өнертанымдық əдебиеттер мен шығармаларды талдау
туралы баспасөз беттеріндегі пікірлерді жинақтай келе
мынандай өлшемдер бағыттарын көрсетуге мүмкіндік
берді. Біз осы орайда Қазақстан бейнелеу өнерініңəрбір
танымалы
шеберінің
шығармашылық
қызметінің
даралығынсипаттауға
бағытталған
қысқаша
өнертанымдық
өлшемдер
мəтіндеріндайындадық.
Өнертанымдық өлшемдерді белгілі өнер шеберлері
шығармашылығынан бастайық. Əлем таныған даңықты
суретші О. Таңсықбаев картиналарыныңкөркемдік
элементтері болып табылатын идея, композиция жəне
колорит өлшемдері бір — бірімен тұтастықтағы
байланыста болуымен ерекшеленеді. Суретші өркендеген
өндіріс пен ел көрінісін реалистік нақтылықпен өз
картиналарында
шынайы
бейнелеген.
Суретші
шығармашылығының ерекше белгісінің бірі — табиғаттың
əсем
көріністерін
бейнелеумен
ерекшеленеді.
Жиырмасыншы
ғасырдың
басында
Қазақстанға
келгенсуретші Николай Хлудовтың көпшілікке танымал
болған»Бие сауу», «Киіз үйде», «Тайынша мінген бала»,
«Түнгі барымта», «Тау пейзажы» шығармалары өмір
көріністерін өзгеріссіз сол бір көз көрген қалпында
этнографиялық жазу стилінде бере білгенкескіндемелік
шығармалар. Суретші таауындыларына композициялық
тиянақтылық көрініс тауып, ашық əрі көрерменді баурап
алар бояуүйлесімі айқын сезіледі. Табиғат бейнелеумен
ерекше қолтаңбасы қалыптасқан суретші Жанатай
Шарденов шығармашылығы табиғаттың өзінің шынайы
көріністерінің
табиғи
жарасымдылығы
жəне
композициялық ұтымды шешімі айрықша үйлесім тапқан.

Картиналарында туған табиғаттың поезияға толы
көріністері, əрі лирикалық жағынан пайымдалған бояу
түстерінің бірлестігі жарасым тапқан. Суретші бұл
шығармаларында адам мен табиғат құбылысы нəзік
үндестік тауып, бояу түстері бейне көріністерімен, туынды
идеясымен
етене
кіріге
түседі.
Суретші
бұл
шығармаларында шеберліктің терең сырын жете игере
білген. Қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаған суретші
Əнуар Ысмайлов кескіндеме өнерінің реалистік бағытында
қыл қаламмен шырайлы сыр тартқан суретші. Замандастар
еңбегі суретші шығармаларының негізгі арқауы етіп
алынған. Ол негізінен романтикалық жанрда еңбектенген.
Суретшінің шығармашылық стилі, халық шеберлеріне тəн
ұқсастықпен астасып жатады. Нəзік лиризм мен оптимистік
түйіндеуге толы портреттер, табиғат көріністері суретші
шығармаларынан елеулі орын алады. Шығармалары бүкіл
Отан келбетін бейнелейді. Туындылары өмір көріністерін
шынайы сезімдермен бейнелеген. Кеңес кезіндегі
шығармаларда адам келбетіне баса көңіл бөлініп, оның
моральдық жəне рухани сұлулығын, қоғам алдындағы
жауапкершілігін суретші өз туындысында аша түскен. Тап
осы кезде суретші ұлттық ерекшеліктердіайқын танытқан
тақырыптық картиналарды дүниеге əкелген. Олар шынайы
халықтық тақырыпқа айналып, жаңа көркемдік құралдар
мен формалар жолындағы ізденістерді аңғартады.
Даңықты суретші кескіндемеші Қ. Телжановтың
«Атамекен» картинасы тың жəне тыңайған жерді игеру
тақырыбын
монументтік
формада
баяндаған.
Картиналарында көлденеңінен созылыңқы форматты
қолдануды суретші тəжірибеге ендіре бастады. Бұл
Қазақстан бейнелеу өнері көлеміндегі жиырмасыншы
ғасырдың 60 жаңашылдықтың бірі болды. Кескіндеме
шебері Молдахмет Кенбаевтың шығармалары туған жер
табиғатына шексіз сүйіспеншілікке, асыл сезімге,
поэтикалық танымға, ұлттық сипатқа толысуреттер болды.
Бұлардың
кескіндемелік
шығармаларына
халық
шығармашылығының үздік дəстүрлерінен нəр алған сəнділік
көріністерітəн болды. Суретші Ұлы даланың ұл қыздарының
асқақ бейнесін жасауға ерекше көңіл бөлді. Қыл қалам
шебері Сабыр Мамбеевтің дүниетанымы оның
картиналарының нəзік бояуларынан, ғажап жарасымдылық
тапқан шығармаларының реңінің ашықтығынан, бояу
үндестігінен даралық өлшемдері көрініс тапты. Суретші
Нағымбек Нұрмұханбетовтің бейнелеу тілі бай, қызуқанды
да мағыналы. Суретші туындыларының композициясын
дағысызықтық қозғалыстар тасқыны көрермен назар
ерекшеаударып, бояу түстерінің бірлігі символдық
түстердің көркемдік мəнін тақырып бағытына сайқтрактовка
жасауыарқылы көрініс тапқан. Суретші Антошенко-
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Оленовтің «Большевиктер» атты естеліктер топтамасынан
тұратын композициялары бір-біріне қарама-қарсы қара
жəне ақ дақтармен жазықтықтарға, қимыл мен ырғаққа
құрылған. Қазақстандық сурет шебері Константин Дячкин
еңбектері нəзік поэтикалығымен табиғатқа деген
лирикалық түйсігімен ерекшеленеді. Бояу түстерінің əр
түрлі деңгейдегі реңдік қатынастарыəр түрлі ритмдік
қозғалыстар бағытын береді. Көрнекті суретші Салихаддин
Айтбаев шығармаларына өзіндік дүниетаным, өмірді кең
көлемде эпикалық сарынмен тани білу, салт-дəстүр мен
əдет-ғұрыпқа деген танымдық құштарлық тəн қасиет.
С. Айтбаевтың «Бақыт» атты картинасында дəстүрлі халық
өнеріне саятын композициялық кеңістік, ықшам түстердің
қоспасыз тазалығы, бірін-бірі кесіп өтетін дамылсыз
қимыл қозғалыс үстіндегі доғал да қиғаш сызықтарды
бейнелеу тəсілдері, қазіргі кескіндемелік жазу əдістерімен
жарасымды үйлесім тапқан. Суретші жас шопандар
тұлғасына айқын да қуатты мүсіндік сипат берген. Ол
кеңістікті əдейі тарылта түскен де, бейнені бір ғана
«махаббат
көктемі»композициялық
идеясына
бағындарған. Сөйтіп картинада өмір ырғағының біртұтас
адам мен табиғат тынысының, эпикалық түйсігін тудырған.
Белгілі кескіндемелік сурет шебері Ерболат Төлепбаев
шығармаларына романтикалық, сезімдік жəне символдық
бастаулар тəн. Суретші шығармашылығы айқын да күрделі
түсімен, шиыршық атқан бояуларымен, белсенді кеңістік
ортасымен, бейнелеу формасының əсемдігімен, бояу
түстерінің сырлылығымен жəне тұтастығымен ерекше
көзге түседі. Адам мен жер, жер мен аспан сынды көлемді
тақырыптарды,
қарапайым
көрініс
бейнелері
композициясымен беруге ұмтылады, бұл қозғалысқа бояу
түстерін лайықты таңдау көмектеседі. Суретші-график
Мүкім Қисамединов еңбектері батырлар бейнесін, халық
рухын мəнерлі сызықтармен ықшам түрде, айқын ойлы
көріністермен көрсете білген. Аңыздар мен жырлардағы
батырлар мен ерлердің ерліктері графикалық бейнелеу
тілінде жазылған ескерткіш іспетті көрініс тапқан. Сурет
шебері Виктор Пактың линогравюрасында еңбек, қуаныш
жəне ана бақыты, отбасы, адам жəне табиғат туынды
тақырыптарына арқау болған. Ол метафора мен астарлы
көріністерді пайдалана отырып, қазақтар өмірінің өзіндік
ерекшеліктерін ашуға, оларды ортақ символдық
бейнелерге айналдыруға күш салған. Суретші Е. С.
Бейсенбинованың графикалық туындылары адамның жан
дүниесіндегі сезім тартысына құрылған. Сурет шебері
композициялық негізгі жəне қосалқы элементтер
байланысы арқылы шығарма идеясын ашуға ұмтылған.
Шығарма идеясын ашуға сызықтардың қозғалыс
құбылмалылығы, қайталанбастығы спептігін тигізген.

Ұлы даланың даңқты суретшісі Айша Ғалымбаева ұлттық
сəндік монументтік сарындағы композицияларды салуда
жаңа көркемдік мүмкіндіктерді іздестірген жəне оны
жоғары деңгейде игеруі кескіндемелік бейнелеу арқылы
тақырыптық картиналар мен ұлттық стилдегінатюрморттар
салу арқылы көрініс тапқан. Қандай көрініс бейнелесе де
оларды ұлттық рухани құндылық деңгейінде көрсете білген.
Сурет шебері Александр Дячкиннің «Тың жерде», «Достық
жолында» атты туындыларындағы табиғат көріністері кең
тыныстығымен, бояу түрлерінің картина композициясымен
колористикасымен əсем үйлесім табуымен ерекшеленеді.
Шығарма композициясының күрделілігісуретші ойын
ашуға мүмкіндік берген. Ою-өрнек шебері Ғани Иляев
халық қолөнер шеберлері, кілемге, сырмақ, алаша,
басқұрға арнап, ою-өрнектердің 15 мыңға тарта үлгісін
жасаған. Гүлденген «Оңтүстік», «Көктем» атты кілем
эскиздері сонылығымен ерекше. Соңғы картинадағы
қазақ халқының байырғы қолөнеріне тəн, қошқар мүйіз,
толқын, бұғы мүйіз, құс қанат, құс таңдай сияқты өрнекті
оюлар картина мазмұны мен құрылымына əдемі тоғысқан.
Суретші кескіндемеші Молдахмет Кенбаев туындылары
терең лиризм мен эпикалық кеңдіктің, монументтіктің
өзара
үйлесім
табуымен
ерекшеленеді.
Оның
қылқаламынан туған көптеген еңбектері Мəскеудегі
Третьяков
галереясында,
Шығыс
халықтарының
мұражайында сақтаулы. Оның шəкірттері С. Айтбаев,
М. Қисамединов, О. Нұржұмаев, Ə. Рахманов т. б. ұлттық
мақтаныш белгілі суреткерлер. Суретші»Құрмет белгісі»
орденімен марапатталған. Кескіндеме мен графика
саласында қызмет ететін суретшілердің шығармашылык
ізденістері, республикадағы бейнелеу өнерінің өсіп, үнемі
даму үстінде болғандығын көрсетеді
[4]. Біз өз
тарапымыздан
бейнелеу
өнері
шеберлерінің
шығармашылық қызметінің кейбір қайталанбас ерекше
қырларын ашуға бағытталған талдауларымызда əрбір
суретшінің өзіндік ерекшеліктерін ашып көрсетуге
ұмтылыс жасадық. Олардың əрқайсысының өзіндік сипаты
бар суретші шығармашылығын бағалау өлшем бірлігі,
ретінде тануға болатындығы анықталды. Бұл аталған
суретшінің шығармашылық шеберлігін бағалау мен өлшеу
бірліктерін негізінен суретшінің тақырып, сюжет жəне
орындау техникасын таңдап алу іс-əрекеттерімен
айқындалады. Картинаның композициялық құрылымдық
шешімін қабылдау мен оны бейнелеу іс-əрекеттері, бояу
түстерінің колориттік шешімін шығаруға бағытталған ісəрекеттері болып айқындалып үш бағытқа бөлуге
болатындығы белгілі болды. Бұл көрсеткіштердің жүйесі
бізге бейнелеу шеберінің көркем бейнелеу қызметінің
жүйесін анықтайтындығын көрсетті.
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Дін және оның халықтың салт-дәстүрімен сабақтастығы
Жандарбек Зікірия, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент;
Жандарбеков Қуаныш Бақытұлы, дінтану мамандығының магистранты
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

А

дамзат тарихында діннің көптеген түрлері бар.
Олардың барлығы адамның дін туралы әр түрлі
көзқарастарынан туындайды және жоғарғы құндылыққа
жетуге, толығуға жолдар ұсынады. Осы күнге дейін
діннің бірыңғай ұғымы берілмеген. Себебі діндер мен
діни ағымдар дінге өздерінің түсініктерін берген. Осы
тұрғыдан алғанда діннің ұғымдары әртүрлі болғанымен
олардың мәні ұқсас болып келеді. Дін дүниені түсінудегі
және қоғамның, индивидтің жоғарлауында, өмірдің мағынасын мойындаудағы адамдардың бірліктерін бекітудегі
ең бір қажетті форма. Дін — қоғам өмірінің ерекше рухани саласы. Дін — адамдардың Жаратушыға сенім-нанымдарын білдіретін және сол Жаратушыны тануға арналған ілімдер жүйесі. Дін — жаратылыстан тыс бір
құдіретті күш бар деп сенуден пайда болып қалыптасқан,
адамдар арасындағы қатынастардың, идеялардың, әрекеттердің жиынтығы.
Жалпы, діннің бұдан да басқа толып жатқан ұғымдары
бар. Дегенмен, біздің қозғайтын тақырыбымыз, қазіргі кең
етек алған дін мен дәстүр қарым-қатынасы туралы. Соңғы
уақыттағы жат ағымдардың кері әсерінен дәстүріміздің
дінге қайшы тұстары көп айтылып жүр. Дәстүрлі дін мен
салт-санамыздың ара жігі неге ажырап бара жатыр. Дін
мен дәстүр арасы қандай болуы керектігі мәселесі уақыт
тудырған проблемалардың бірі.
Қайндай дін болмасын егер сол елдің мәдениетімен,
дәстүрімен сіңіспесе қатерге айналады. Ислам әлемі
біртұтас болғанымен, әр халық оны өзінше тұтынаған.
Атақты тарихшы Л. Гумилев: «бір халықты идеологиялық тұрғыда жаулап алу, қару қолданып, күш жұмсаудан
арзан, әрі анағұрлым тиімді» — екенін айтып кеткен. Бүгінгі алпауыт мемлекеттер әскери күшпен жаулап алудан
гөрі ұлтты пассивтендіру әдісін де кең қолдануда. Қазір
болып жатқан дәуір идеологиялық күрес дәуірі, саяси тактикалар дәуірі. Оның нақты айғағы еліміздегі миссионерлік. Олардың бүгінгі әрекеті халықтың ежелден қалыптасқан салт-дәстүрлерін жоққа шығару, тұтас бір
халықтың ішіне іріткі салу, халқын фатализмге сүйреу.
Қайсы бір ұлтты алып қарасақ та дініне, географиялық
мекеніне байланысты өзіндік салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы болады. Сол себептен де дін мен дәстүр бір-бірімен тығыз
байланысты ұғым. Салт-дәстүрін жоғалтқан халықтың болашағы бұлыңғыр. Әйгілі психолог В. Франклдың мына

сөзіне мән берсек. «Жұрт менен: «вакум қалай пайда болады?» — деп сұрайды. Көбіне былай жауап беремін:
— Әдетте, жануарларға не істеу керектігін инстинкт
білдіреді. Адамда ондай сезім жоқ. Бұрын адамға не істеп,
не қою керегін киелі салттар мен мағыналы дәстүрлер
нұсқайтын. Қазір олар жоғалды. Дәстүрдің орнын нигилизм басты. Адам өзіне не керегін таппай, рухани күйреп,
ақылы тұйыққа тірелді. Жұрт не істесе, соны ойланбай
жасайтын миы жоқ қуыршаққа айналып, конформизм
құрбаны болды. Вакум пайда болғанда, адамның жүйкесі
жұқарады. Бұл кеселді «ноогенді невроз» деп атадым. Сонымен қатар мына бір мысалды келтіреді. Беркли университетінің ғылыми қызметкері Диана Янг ашқан жаңалық.
«Мән таппай өмірден жалығу шкаласы алдыңғы буынмен
салыстырғанда жастар арасында тым жоғары. Оның түпкі
себебі киелі салт-дәстүрден бас тартқан деп түсіндіремін.
Кейінгі буын салт пен дәстүрдің киесін тәрк ететін нигилизмге ұрынған. Оның соңы тіршіліктен жалығу фазасына
ұласқан» [1]. Виктор Франклдың жазған еңбектерінің
барлығы дерлік өзінің жеке өмірлік тәжірибесінен өткенін ескерсек, онда салт-дәстүрдің адам өмірінде қаншалықты рөл ойнайтындығын байқаймыз. Сонымен қатар,
қaзaқ хaлқының мәдeниeтiн, салт-дәстүрін caқтaп қaлуғa
қaтыcты тaнымaл мәдeниeттaнушы Мұрaт Әуeзoв тe назар
aудaрaды. Oның пiкiрiншe, тaрихи тaмырыңнaн бac тaрту,
рухaни дәcтүргe нигилиcтiк қaтынacтa бoлу ұлттық мәдeниeт үшiн қaciрeт. Бoлaшaққa қaдaм бacуғa тeк әлeмгe
дeгeн өзiндiк бaғдaрлaмaлық жәнe eрeкшe көзқaрacы бaр,
өткeннiң мұрacымeн, өзгe дe хaлықтaрдың тәжiрибeciмeн
бaйытылғaн мәдeниeттiң ғaнa құқы бaр [2].
Жоғарыдағы пікірлерге қарап бүгінгі жастарымыздың
жат ағымдарға кіріп кетуінің бір себебі, осы дәстүрімізді
білмегендіктен немесе дұрыс түсінбегендіктен деуге болады. Болмаса теріс ағымдардың ықпалына түсіп,
дәстүрімізді жоққа шығаруынан туындаған мәселелер.
Демек, бұл жерде салт-дәстүріміздің ислам дініне қайшы
емес екенін, керісінше дін мен дәстүр сабақтас екенін
түсіндіріп, дәлелдеу қазіргі күннің өзекті мәселесі болып
тұр.
Салт-дәстүр, әдет-ғұрыптың тек тұрмыстық деңгейде
емес, сонымен бірге мемлекет басқаруда, биілкке басшы
сайлауда, әскери істер т. б. сияқты істерде маңызды орын
алғандығына тарих куә. Бұл туралы профессор Д. Кен-
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жетай: «Исламның ең басты негізі — Құран. Екінші бір
ықпалды негіз — бұл арабтардың салт-дәстүрі, әдетғұрпы. Пайғамбар да көптеген мәселелерді араб мәдениетінің дәстүріне сүйеніп шешетін. Мысалы, соғыс жағдайында немесе бейбіт кезеңде пайда болған мәселелердің ең
бастысы «Мәдиналықтар келісімшартының» мазмұнында
араб дәстүрі басым болатын, ел басқару, әлеуметтік қаулы-қарарлар, Қағба қызметі, әскери істер, байлықты
бөлісу, отан қорғау, кісі өлімі, құн төлеу және т. б. туралы
ереже-үкімдердің басым көпшілігі араб дәстүрінің жемісі
мен көрінісі екендігі айқын. Хз. Мұхаммед Пайғамбар өлгеннен кейін Хз. Әбубәкірдің халифа сайлануы да осы екі
негіз Құран мен араб дәстүрі бойынша жүзеге асты. Сондықтан алғашқы мұсылмандықтың болмысында екі негіз
үстемдік етті. Біріншісі Құран — құндылықтары, екіншісі — араб мәдениеті мен дәстүрі. Бұл араб мұсылмандығының үстемдік құрған дәуірі еді. Олар араб дәстүрінің
елеулі бөлігін исламдандырып жіберді, қалған бөлігі әр
түрлі дәстүрлі формаларда әлі күнге дейін жалғасып келеді. Негізінде әдет-ғұрып, дәстүр (мейлі ол араб, парсы,
түркі болсын) де ислам дінінің негізгі ұстындары мен
дәлелдерінің бірі. Ислам ешқашан дәстүрді, әдет-ғұрыпты
толығымен жоққа шығармаған, оларды діннің негізгі
принциптеріне сәйкестігі тұрғысынан бағалаған. Керек
десеңіз, әдет-ғұрып исламдағы құқықтың негізгі қайнар
көздерінің бірі болып табылады. Ислам кейбір әдет-ғұрып,
салт-дәстүрлерді жаңғыртып, кейбірін сол қалпында пайдалануды мақсат етеді. Дегенмен әдет-ғұрып, дәстүр
ешқашан діннің орнын баса алмайды және діннен үстем
қабылданған емес» дейді [3].
Сондай-ақ, кейінгі уақытта кейбір салт-дәстүр,
әдет-ғұрыптарымыз
ұмытылып
барады.
Дінтанушы З. Жандарбектің: «Қазіргі күні осыдан бар-жоғы
20–30 жыл бұрынғы әдет-ғұрып, салт-дәстүрдің көпшілігінің халық санасынан өшкенінің куәсі болып отырмыз.
Олардың ешбірі шариғат талаптарына қайшы келмейтін
және қазақ халқының табиғи-географиялық ерекшеліктеріне негізделген болатын» — дей келе, қазақтың ағайын-туыстық қатынасының әлі күнге дейін ажырамағандығын мысал етеді. Қазақта кісі қайтыс болса, қазан
көтеріліп, тамақ пісіріледі. Өйткені, қазақ әлі күнге өз
ағайын-туысынан ажырамаған, қоғамдасып өмір сүріп келе
жатқан халық. Кісі қайтқан үй бар ауыртпалықты жеке көтермейді. Ағайын, туыс, жекжат болып, бірлесіп көтереді.
Ислам бейбітшілікке, тыныштыққа үндейтін дін.
Алайда, соңғы жылдары ислам атын жамылған радикалды топтардың кез келген халықтың танымын жоюға
талпынып жатқаны өтірік емес. Қазақтың дүниетанымын
мансұқтап, салт-дәстүрді жоққа шығарып, келіннің сәлем
салуын Құдайға серік қосуға балаған, зират басында оқылатын Құранды теріске шығарғандар да сол содырлар.
Қазіргі кезде Қазақстанда Исламдық бағытты жамылып адасып жүрген әртүрлі ағымдар өздері түсінбегендіктен қазақтардың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын арабтандыру немесе қандайда бір жалпыға ортақ исламдандыру
бағытында шатасып жүр.

Теріс ағымдағы Исламдық бағыттар қазақтардың тарихи
дәстүрлері: бата беру, құда түсу, қыз ұзату, беташар жасау,
қайтыс болған кісінің жетісін, қырқын, жылын беру, жеті
нан пісіру, әруақтарға құрмет ету, қасиетті жерлерге зиярат
жасау, қажет десеңіз қазақтардың ұлттық киімі мен қазіргі
жалпы адамзатқа тән киім кию үлгілерін және басқа да
ұлттық сипаттағы қасиеттерін тәрк етіп, жоққа шығаруда.
Оның орнына араб, парсылардың киім үлгілерін, салтдәстүрін тағы басқа қасиеттерін ендіру үшін әрекеттенуде.
Арабтың әдет-ғұрып, салт-дәстүрін ұстанбай-ақ мұсылман болу мүмкін екендігін дәлелдеп берген Қожа
Ахмет Йасауи бабамыз болатын. Ол дін тілін түрік тілінде
сөйлетті. Түріктердің исламдағы жолы Йасауи жолы шеңберіне сыйғызылды. Түріктер осы жол шеңберінде ғана
өзінің түріктік ерекшелігін сақтап қалу мүмкіндігіне ие
болды. Бұл шеңберден тыс ислам дінінде қалу мүмкін
болғанымен түрік мәдениетінде қалу мүмкін емес еді. Йасауидің бұл бастамасы түрік жұртына арналғанымен, өзге
халықтарға өнеге болды. Өзге халықтар да Йасауидің
ізімен әр түрлі таритқаттарды дүниеге келтіріп, өздерінің
рухани-мәдени тәуелсіздіктерін қайта қалпына келтіруге
мүмкіндік алды. Біз қазіргі күніқазақ халқының дәстүрлі
діні дегенімізде осы Йасауи жолы деп білеміз. Өйткені,
қазақ халқының Йасауиден соңғы 850 жыл бойына жинақталған рухани мұрасы мен мәдениеті, салт-дәстүрі,
әдет-ғұрпы осы Йасауи жолы негізінде қалптасты.
Кешегі қылышынан қан тамған кеңестік атеистік жүйенің өзінде қазақтың қазақ екенін, діні ислам екенін ұмыттырмаған да осы дәстүрі еді. Осы дәстүрдің арқасында
халық дінінің ислам, Пайғамбарының Мұхаммед, жүрер
жолы Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Йасауи негізін салған
сопылық жол екенін, киелі мекенінің әуелгісі Мекке, екіншісі қазақтың бар жақсысы мәңгілік сапарға аттанған
басын қосқан Түркістандағы Әзірет Сұлтан кесенесі екендігін қазақ ешқашан есінен шығарған емес [4].
Егер жат ағымдар біздің салт-дәстүрімізді түбегейлі
жоққа шығарып тастағысы келсе, демек біздің мықты тұсымызда осы жерде деп түсінуге болады. Сол себепті де
дәстүрімізді келешек жастарға дұрыс дәріптей білсек басымыз аман, еліміз тыныш боларына сенімім мол.
Қазақ халқының дәстүрлі діні — ислам діні. Бұл ойды
мемлекет те мойындайды және өзінің ресми идеологиясының құрамдас бөлшегі ретінде қарастырады. Оған
дәлел «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 2011
жылы 11 қазанда қабылданған мемлекетіміздің Заңы, Елбасының ресми сөздері, оның ішінде «Қазақстан — 2050
Стратегиялық бағдарламасы» секілді маңызды құжаттардағы ислам діні туралы айтылатын ойлар. Аталмыш заңның
преамбуласында: «Ханафи бағытындағы исламның халықтың мәдениеті мен рухани өміріндегі тарихи рөлін Қазақстан Мемлекеті ресми мойындайтынын және танитынын бекітеді», — делінген. Ал, Елбасы Н. Назарбаев
«Қазақстан — 2050 Стратегиялық бағдарламасында»:
«Біз мұсылманбыз. Оның ішінде Әбу-Ханафи масхабын
ұстанатын сунидтерміз», — деп қадап айтты [5]. Және де
Елбасы: «Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-
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дәстүрді, ата-анасы сыйлауға негізделген. Ендеше бүгінгі
ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін ислам дінін қадірлей отырып,
ата-дәстүрін ардақтағаны абзал», — деді. Бұдан шығатын
қорытынды, егер ислам діні қазақ халқының дәстүрлі діні
болса, қазақтың дәстүрі де ислам дініне негізделуі тиіс. Ал,
қазіргі біздің қоғамдағы исламда ұлтты, салт-дәстүр, әдетғұрыпты жоққа шығарып, намаз оқымайтын ата-анасын
кәпірге теңеп, қабірлерді зиярат етудің орнына оларды
қирату керек деп ұрандатып жүргендердің барлығы да
халқымыздың салт-дәстүрінен хабары жоқ, діни сауатсыздықтың, ұлттық тәрбие алмағандарының айғағы.
Сондай-ақ, Елбасымыз ел жастарымен болған кезекті
бір кездесуінде «Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым
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биік болуы тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты,
биік рухты болса — ол елдің еңсесі де биік болады. Өршіл,
намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал қызмет етуге ұмтылады,» — деген еді. Елбасының «Мен жастарға сенемін!» деп айтқан сөзінен бізге
үлкен сенім артып отырғанын байқауымызға болады. Ал
жастарымыздың патриот болуы үшін, еліне адал қызмет
етіп, халқын, отбасын қорғау үшін, алдымен оның бойында ұлтына деген жанашырлық сезімі болуы керек. Бұл
сезімдерді адам бойына дарытатын ол — салт-дәстүріміз,
әдет-ғұрыптарымыз бен ырым-тыйымдарымыз. Ұлттық
құндылықтарды бойына сіңірген адам бұл мәселеде ағаттыққа ұрынбайтыны белгілі.
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ақалада жаздық бидай құрамындағы азот мөлшерінің өсу дәуірі кезеңдеріндегі өзгеруі және жинақталуы ерекшеліктері сипатталады.
Өсу дәуірінің әдепкі кезеңінде бидай баяу өседі, ал түптену кезеңінен бастап гүлдену фазасына дейін интенсивті
өседі. Осы кезеңде тамыр жүйесі, бас сабақ пен жанама
сабақтары тез өсіп, фотосинтез процесі күшейе түседі,
осының әсерінен биомасса интенсивті құралады. Сонымен
бірге, масақтың құралу процесі: масақшалар мен гүлдердің пайда болып, болашақ масақтың негізі қаланады,
ал бұлар өнім структурасының негізгі элетенттері [1, 2].
Жаздық бидайдың қоректің элементтерге қажеттілігін анықтау үшін әртүрлі мөлшерде тыңайтқыш
берілген нұсқаларда өсірілген бидай өсімдігі құрамындағы
азот, фосфор, калий мөлшері әрбір фазалары бойынша
анықталып, аталған элементтерден өсімдікте жинақталуы
және пайдалану ерекшеліктері зерттелінді.
Тәжірибе 2016 жылы «Ы. Жақаев атындағы қазақтың күріш шаруашылығы ҒЗ» институтының Қарауылтөбе тәжірибе учаскесінде жүргізілді. Учаскенің

топырағы — ескі суармалы, шалғанды-батпақты, карбонатты, гидроморфты. Топырақ құраушы жыныстары — қатпарлы шөгінділер. Тәжірибе жүргізу барысында белгілі әдістемелер [3], топырақты зерттеудің
агрохимиялық әдістемелері [4] қолданылды. Пайдаланылған тыңайтқыштар: аммоний сульфаты, гранулделінген суперфосфат, хлорлы калий. Негізгі тәсілмен
берілетін тыңайтқыштар (азот, фосфор, калий) тәжірибе
схемасы бойынша көктемде себу алдында дискінің
астына шашылып енгізілді, ал азот тыңайтқышының бір
бөлігі үстеме қоректендіру ретінде берілді. Тұқым себу
тар қатарлы әдіспен СЗ-3,6 сеялкасымен жүргізілді.
Егісті күтіп баптау аймақта қолданылып жүрген агротехника шараларымен бірдей [5]. Зерттеу обьектілері —
жаздық бидайдың WH-501 нөмері.
Бидайдың өсіп дамуы барысында оның вегетативтік
массасында азот мөлшері біртіндеп азаяды (1‑кесте). Мысалы, N120P60K30 нұсқасында вегетативтік массада азот
мөлшері WH-501 нөмері 4,08 %-дан 1,33 %-ға дейін
төмендеді. Мұндай заңдылықтар бұрыннан белгілі.
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Кесте 1. Жаздық бидайдың вегетативтік массасы құрамындағы азот мөлшері (абсолюттік құрғақ затқа % есебімен)
Тәжірибе нұсқалары
N0P0 (бақылау)
P60K30
N90P60K30
N120P60K30

Түптену

Сабақтану

Масақтану

Дәннің сүттену фазасы

Толық піскен
кезде

3,03
3,06
3,77
4,08

WH-501 нөмері
2,33
2,26
2,74
2,89

1,62
1,63
1,91
2,01

1,21
1,24
1,42
1,35

1,27
1,09
1,23
1,33

Жаздық бидайдың түптену және сабақтану кезеңдерінде
дақылдың вегетативтік (жапырақ, сабақ) құрамындағы
азот мөлшері мен өнім деңгейі арасында, жоғары корреляциялық байланыс бар (2‑кесте). Атап айтқанда, WH501 нөмері бойынша бұл көрсеткіш түптену фазасында –r
= 0,778, сабақтану кезеңінде –r = 0,652. Яғни, түптену
және сабақтану кезеңдерінде бидай дақылын азотты қоректік элементімен қамтамасыз ету жоғары өнім алу ке-

пілі. Осыған сәйкес, түптену кезеңінің басында үстеп қоректендіру берудің мәні үлкен.
Бидай өсімдігінде азоттың жинақталуы оның мүшелері
құрамындағы азоттың концентрациясына және құрғақ
биомассасының мөлшеріне (салмағына) байланысты.
Егістікке азот тыңайтқышын беру бидай өсімдігі биомассасында азоттың жинақталуын күшейтті.

Кесте 2. Жаздық бидайдың вегетативтік массасы құрамындағы азот мөлшері мен дән өнімі арасындағы
корреляциялық байланыс коэффициенті
Сорт атауы
WH-501 нөмері

Өсу дәуіріндегі кезеңдер
Түптену
Сабақтану
Масақтану (жапырақ)

Біздің зерттеу нәтежилерімізге қарағанда масақтану
кезеңінде бидай жапырағындағы азот мөлшері 0,9–1,5 %.
Осыған сәйкес, дәндегі азот мөлшерін көбейту үшін бидайдың масақтану фазасында үстеп қоректендіру беру
керек сияқты. Ондай тәжірибе жүргізілді. Бірақ масақтану
кезеңінде берілген үстеп қоректендіру бидай дәнінде
белок мөлшерін арттырған жоқ. Мұның себебі, біздің
пікірімізше, дағдарысты Арал өңірінде жаздық бидайдың
масақтану — дән толысу фазалары маусым айының екінші
жартысында, күн өте ыстық (38-43º), ауаның салыстырмалы ылғалдылығы төмен, яғни құрғақ әрі ыстық кезеңге
сәйкес келеді. Мұндай жағдайды, дәнде белок пен клейко-

Корреляция коэффиценті (r)
0,778
0,652
0,275

винаның жинақталуы өте қолайсыз жағдайда өтеді. Яғни,
жаздық бидай егісін масақтану кезеңінде үстеп қоректендіруді іс жүзіне асыру технологиялық тұрғыдан өте қиын,
сонымен бірге бұл әдістеме экономикалық және экологиялық тұрғыдан өте қиын, сонымен бірге бұл әдістеме экономикалық және экологиялық тұрғыдан да тиімсіз.
Жаздық бидайдың құрғақ биомассасының құралуына және оның құрамындағы азот мөлшеріне қарағанда,
өсімдікте азоттың жинақталуы түптену фазасынан бастап
біртіндеп артып, ең жоғарғы деңгейі дәннің сүттену кезеңінде
байқалады. Азот тыңайтқышы дозасының артуына сәйкес
өсімдік денесінде азот көбірек жинақталады (3‑кесте).

Кесте 3. Жаздық бидай өсімдігінің биомассасында азоттың жинақталуы (г/100 өсімдік)
Тәжірибе нұсқалары
N0P0 (бақылау)
P60K30
N90P60K30
N120P60K30

Түптену

Сабақтану

Масақтану

0,40
0,50
0,72
1,00

WH-501 нөмері
0,78
1,03
1,61
2,04

2,15
2,67
3,78
3,76

Дәннің сүттену кезеңінен кейін азот негізінен дәнде жинақталады, ал бидай толық піске кезде сабан құрамында
азот аз болды.

Дәннің сұүтТолық
тену фазасы піскен кезде
2,17
2,95
4,25
4,55

1,65
1,80
2,87
3,10

Сонымен азот қоректік элементін жаздық бидай
көктеп шыққаннан бастап дәннің сүттену соңына дейін қабылдап сіңіреді. Түптену кезеңінен бастап бидай интен-
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сивті өсіп, фотосинтез процесі күшейе түседі. Осы кезеңде,
дақылдың жылдам өсуін қамтамасыз ету үшін азотты көп
қажет етеді, яғни түптену фазасының басында азот (N30)
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тыңайтқышымен үстеп қоректендіру жоғары әрі сапалы
өнім алу кепілі [6,7].
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2

Ж

ерді мелиорациялау нәтижесінде Арал өңірі егіншілігі интенсивті дамыған өлкеге айналды. Күріш
және дәнді дақылдарды өсіру мен жинаудың барлық процестерін механикаландыруға мүмкіндік беретін инженерлік жүйелер жасалынды. Ал арпа негізінен осы күріш
ауыспалы егісінде өсіріледі. Өсіру технологиясын қатаң
сақтаған жағдайда арпа жоғары (25–30 ц/га) өнім алуға
болады.
Арпадан жоғары өнім алу — аймаққа келіп түсетін фотосинтетикалық белсенді радияция (ФБР) мөлшеріне,
қолайлы ауа райына, оптимальды дозада берілген минеральды тыңайтқыштар мөлшеріне, қолайлы агротехникада өсірілген арпа сорттарының биологиялық өнімділігіне байланысты (1‑сурет).
Зерттеу нәтижелеріне қарағанда, арпа дәнінде жинақталған крахмал мен белок дақылдың масақтану фазасынан кейінгі фотосинтез процесінде пайда болған органикалық заттар. Осыған сәйкесарпаның гүлдену фазасынан
кейінгі фотосинтездеуші жүйені екі бөлікке бөлуге болады: Синтездеуші (ассимиляттардың пайда болу көзі)
және қорға жинаушы жүйелер.
Синтездеуші жүйеге арпа жапырақтары, хлорофилі бар
жасыл түсті басқа мүшелері (сабақ буынаралықтары, жапырақ қынабы, масақ, оның қылтығы) жатады. Тыңайтқыштар оптимальды мөлшерде болып, оны бөлшектеп
берген жағдайдағы агроценозда (егістікте) өнімді (масақты) сабақтар саны көбейеді, әрбір сабақта жоғарғы
(бірінші), екінші буынаралықтары ұзарып, жапырақ

алаңы ұлғаяды. Нәтижесінде фотосинтездеуші потенциал
мөлшері артады.
Арпаның органикалық заттарды қорға жинаушы органы — бұл дән. Жоғары өнім құрауда әрбір дәннің қоректік заттарды сіңіргіш (аттракциялаушы) қасиетінің
ролі үлкен. Аталған екі жүйенің және өнім мөлшерін
анықтаушы басқа да физиологиялық процестер агроэкологиялық факторлармен өзара тығыз байланысы нәтижесінде мол әрі сапалы өнім қалыптасады (1‑сурет).
Арпаның өсу дәуірінің әртүрлі фазаларында дақыл белгілі бір морфофизиологиялық қасиеттерімен ерекшеленеді. Сондықтан арпа дақылы бір фазадан екінші кезеңге ауысқанда, жылуға, ылғалға, минералды қоректену
жағдайында және басқа да агроэкологиялық факторларға
талабы өзгереді.
Осыған сәйкес, өз зерттеу нәтижелеріміздің ғылыми-зерттеу мекемелері мен озат тәжірибе жетістіктері тұжырымдау негізінде арпаның жоғары әрі сапалы
дән өнімін қалыптастырушы агроэкологиялық, технологиялық факторлары мен морфофизиологиялық ерекшеліктері анықталды (1‑кесте). Арпа топырақ құнарына
талғампаз дақыл. Бірақ, күріш өсіруші аймақтарда топырақ құнарлығын арттыру негізгі проблеманың бірі. Шаруашылықтарда бұл проблеманы шешу ауыспалы егісті
игеру барысында іс жүзіне асады.
Өйткені, ауыспалы егіс танаптарында өсірілетін
көпжылдық шөптер (жоңышқа, түйежоңышқа) көп
мөлшерде (12–18 т/га) тамыр, сабақ, жапырақ
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Сурет 1. Арпа дән өнімінің қалыптасуы барысындағы негізгі физиологиялық процестер мен агроэкологиялық
факторлардың өзара байланысы

(яғни аңыздық) қалдықтарын қалдырып, топырақты
органикалық заттармен байытады. Арпа ауыспалы
егісте күріштен кейін орналастырылады. Өйткені, күріш
аңызындағы ылғал қоры арпаның өсіп дамуының алғашқы
ксзендеріне толық жетеді.
Арпа егісі өнімі — өсімдік генотипіне әсер етуші
топырақ — мелиоративтік, агротехникалық, инженерлітехникалық, ұйымдастыру және экономикалық жағдайлар
мен экологиялық факторлардың тығыз байланысы
негізінде құралады (1‑сурет, 1‑кесте).
Ал, агротехникалық факторлар ішінде арпа тұқымының
жаппай көктеп шығуына, жақсы өсіп дамуына топырақты
мұқият өңдеудің әсері үлкен. Күріш егісін жинап алғаннан
кейін (қыркүйектің екінші онкүндігі) 25–27 см терендікте
топырақ жыртылады. Содан кейін көктемде тоң кесектер
майдаланылады, топырақ қопсытылып, шашылған тыңайтқыштар топыраққа мұқият енгізіледі, атыз беті тегістелінеді. Тегістелінген атыз бетіне шашылған минералды
тыңайтқыштарды сіңіру үшін топырақ 16–18 см тереңдікте
отвалсыз соқамен айдалады немесе БДТ-7 дискелерімен
дискіленеді немесе аудармалы жабдықтары бар культи-

ватор-чизельмен (КЧН-4,0) өңделеді. Сосын рельсті тырмамен тырмаланады, әрі тегістелінеді, тоң кесектер майдаланылады. Минералды тыңайтқыштар мөлшеріне арпа
сезімтал, қайтарымы мол дақыл. Бұл дақылдың жоғары
өнімділігін анықтаушы негізгі факторлар: сорт — NPK —
гидротермиялық коэффициент (ГТК) және олардың
өзара байланысы. Күріш ауыспалы егісінің танаптарында
өсірілген арпа егістігіне себу алдында N90P90 кг/га дозасында тыңайтқыштар енгізу және азот тыңайтқышымен
N30 кг/га мөлшерінде үстеп қоректендіру дақылдың түптеуін күшейтеді, пайда болған жанама сабақтардың
түбінде қосалқы тамырлар пайда болып, олардың жақсы
өсіп, бас сабақтан қалыспай синхронды дамуына жағдай
жасалынады. Егістіктегі арпа дақылының масақтар сабақтар саны артады, олардың буынаралығы ұзарып, әрбір
сабақтағы жапырақтар көлемі үлкейеді. Ал, бұл жоғары
сапалы өнім құраудағы негізгі фактор. Масақтану фазасында, яғни кеш берілген азот N30 тыңайтқышымен үстеп
қоректендіру арпа егісі өнімін арттырмайды, бірақ дәннің
жақсы толысуына әсері бар. Тұқымды себудің ең тиімді
әдістемесі — тарқатарлы және қарама-қарсы себу тәсіл-
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Кесте 1. Арпаның жоғары әрі сапалы өнімін қалыптастырушы негізгі агроэкологиялық,
технологиялық және морфофизиологиялық факторлары

Агроклиматтық факторлар өсу дәуірі кезіндегі ауа райы
Топырақ-мелиоративтік жағдайлар Топырақ түрлері,
құнарлылығы, тұздылығы,
қоректікзаттар мөлшері
Агротехникалық факторлар

Жоғары өнімді егістің
(агроценоздың) параметрлері мен
сипаттамалары

дері. Күріш ауыспалы егісі жағдайында арпадан жоғары
өнім масақты (өнімді) сабақтар саны 600–650 дана/м2
болғанда алынады (1 кесте). Өндірістік жағдайда мұндай

Агроклиматтық факторлар өсу дәуірі кезіндегі ауа райы
Топырақ-мелиоративтік жағдайлар Топырақ түрлері,
құнарлылығы, тұздылығы,
қоректікзаттар мөлшері
Ауыспалы егістегі орны, алғы дақылдар
Топырақөңдеу
Тыңайтқыштар мөлшерін, енгізу мерзімі,
тәсілдерін оптимизациялау
Суарурежимінжетілдіру
Себу мерзімі, мөлшері, тереңдігі, тәсілдері
Егісті күтіп-баптау, үстеп қоректендіру,
арамшөптермен күресу
Көктепшыққанөсімдіктер саны 260–280 дана/м2
Ору алдындағыөсімдіктер саны 240–260 дана/м2
Масақтысабақтар саны 600–650 дана/м2
Түптенуі 2,50–2,64 өсімдік/дана
Әрбірмасақтағыдән саны 20,8–28,5 дана/м2
Әрбір масақтағы түскен дән салмағы 0,85–1,08 г.
Мыңдәнсалмағы 33,4–40,8 г.
Дән өнімі 35,6–39,8 ц/га
Белок 12,5–12,8 %
Клейковина 22,0–28,0 %

агроценоз 144 (егіс) 4–5 млн. дана/га шығымды тұқым
себіліп, N90P90+N30 кг/га тыңайтқыш берілгенде қалыптасады.
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«Қазақстан Республикасының жер құқығы» сабағында ҚР Конституциясы мен ҚР
Президентінің Жолдауларын қолдану мәселелері
Жусупбекова Мадина Қойшыбайқызы, заң ғылымдарының кандидаты, доцент
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Қ

азақстан Республикасының жер құқығы эллективтік
пәндердің бірі. ҚР жер құқығы бір кредиттен тұрады.
ҚР жер құқығы құқықтық пәндер арасында маңызды орын
алады. Жер адамзат қоғамы үшін ерекше құндылық және
байлықтың бастапқы көзі болып табылады. Жер алдымен
барлық адамдар ұрпағы үшін өмір сүретін орта, содан соң
өндірістің салалары орналасатын және дамитын кеңістік
базис болып есептеледі. Басқа табиғи объектілермен
салыстырғанда жер қоғамдық қатынастар жүйесінде
маңызды және ауқымды қызмет атқарады. Сол себептен,
жерді құқықтық пайдалану мен қорғау мәселелері өзекті
болып табылады. ҚР Жер құқығын оқыту кезінде көптеген
нормативті-құқықтық актілер қолданылады. Оның ішінде
ең көп қолданылатын ҚР Конституциясы мен ҚР Президентінің Жолдаулары.
ҚР Конституциясына тоқталар болсақ, ең алғашқы
жер құқығына түсініктеме жасағаннан бастап ҚР Конституциясының 6 бабын қолданамыз. Оның үшінші тармағында «Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер
мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. Жер, сондай-ақ заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін» [1] делінген. Сонымен қатар, ҚР
Конституциясы жер құқығының жоғарғы заң күші бар
және жер заңдарының дамуының негізі мен қайнар көздерінің бірі болып табылады. Сонымен бірге, ҚР Конституциясы (31, 38 баптары) Қазақстан Республикасының
азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндеттейді және мемлекет
адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. ҚР Конституциясының 44 бабы Президентке мемлекеттік бағдарламаларды бекіту құқығын береді және Қазақстан халқына
елдегі жағдай мен Республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы түсінік беруді жыл
сайынғы жолдаулар арқылы жүктейді. Мемлекеттік
бағдарламалар ішінде және ҚР Президентінің Жолдауларында жер мәселесі әр қашанда негізгі мәселе болып
орын алады [1].
ҚР Президенті жыл сайынғы Жолдауларында
құқықтық — нормативтік актілерді жетілдіру мәселелері
сөз болады, оның ішінде жер және аграрлық құқықтық
нормаларда да айтылады. Аграрлық деп айтып жатқан
себебіміз, жер аграрлық өндіріспен тығыз байланысты,
сол себептен аграрлық салаға бағытталған нормалар мен
мәселелер жер саласына тиісілі деп есептеуге болады.
Мысалы, 2002 жылы Қазақстан Республикасының Президенті халыққа кезекті Жолдауында агарарлық сектордың
қайта қарауын ұсынды және агроөнеркәсіп кешенің тұр-

лаулы әрі серпінді дамытып [2], осы заманғы нарық қағидаттары негізінде шапшаң ілгерілетуді белгіледі.
Осыған орай, 2002 жылдың 5 маусымында Президенттің
жарлығымен бекітілген «2003–2005 жылдарға арналған
Мемлекеттік азық-түлік бағдарламасы» [3] қабылданды.
Бұл құжаттың негiзгi мақсаты агроөнеркәсiптiк кешенiнiң
тиiмдi жүйесiн қалыптастыру және бәсекеге қабiлеттi өнiм
өндiру негiзiнде Қазақстанның азық-түлiктік қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету болып табылады. Осы мақсатқа жету үшiн
мынадай мiндеттердi шешу көзделген: елдiң азық-түлiктiк
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; аграрлық бизнестiң тиiмдi
жүйесiн қалыптастыру; ауыл шаруашылығы өнiмiн және
оның қайта өңдеу өнiмдерiн iшкi және сыртқы рыноктарда
сату көлемiн ұлғайту; ауыл шаруашылығы өндiрiсiн мемлекеттiк қолдау шараларын ұтымды ету. Қазіргі танда бұл құжаттын куші жойылды.
2010 жылғы 29 қаңтарындағы ҚР Президентінің Қазақстан халқына жасаған Жолдауында агроөнеркәсіптің
дамуы үш бағыт бойынша жүргізілуі керектігі айтылды [4].
Бірінші бағыт — еңбек өнімділігінің өсуі, екінші -экспорттық потенциалды жүзеге асыру, үшінші — азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 2011 жылғы 28 қаңтарындағы жасалған Жолдауда мал шаруашылығын дамытудың
арқасында ет өндірісін көтеру жайлы және мал басын көбейту мәселелері белгіленді [5]. 2012 жылғы 27 қаңтарындағы жасалған Жолдаудың оныншы бағытында
әлемде жыл сайын тамақ өнімдеріне қажеттілік өсетінің
атап өтті [6]. Онда Елбасы: «Әлемдік халық саны өсуінің
жоғары қарқыны азық-түлік күрт шиеленістіріп отыр. Бүгіннің өзінде әлемде миллиондаған адам аштыққа ұшырап,
миллиардқа жуық адам тағамның ұдайы жетіспеушілігін
бастан кешіруде. Тамақ өнімдерін өндіруде революциялық
өзгерістер жасамаса, осынау үрейлі цифрлар тек өсе түспек.
Біз үшін бұл сын-қатер астарында орасан зор мүмкіндіктер
бар. Біз қазірдің өзінде астық дақылдарын аса ірі экспорттаушылар қатарына ендік. Бізде аса ірі экологиялық таза аумақтар бар және экологиялық таза тағам өнімдерін шығара
аламыз. Ауыл шаруашылығы өнеркәсібінде сапалы секіріс
жасау толықтай қолымыздағы нәрсе. Бұл үшін бізге жаңа
тұрпаттағы мемлекеттік ой-сана қажет болады» деп тұжырымдады [6]. 2014 жылғы 17 қантардағы ҚР Президентінің
Қазақстан халқына жасалған «Қазақстан-2050: Бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында агроөндірістік
кешенді инновациялық жолдарға көшіру керектігі айтылды. Себебі, азық-түлікке қажеттілік жылдан жылға өсе
бастайды. Сондықтан осы салаға инвестицияларды көбейту
керек және фермерлер өндірісті жоғарлатумен айналысуы
қажет. Сонымен қатар, жермен жұмыс жасайтындар жаңа
технологияларды және өнімділікті арттырумен айналысуы

“Young Scientist” . # 7.1 (141.1) . February 2017
қажеттілігі, ауылшаруашылық өнімдерін өндейтін кәсіпорындарды құру керектігі айтылды [7].
2014 жылғы 11 қарашадағы ҚР Президентінің Қазақстан халқына жасалған «Нұрлы жол — болашаққа
бастар жол» атты Жолдауында «ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламалары жалғаса береді және «Нұрлы Жол»
Жаңа Экономикалық Саясат — әлемнің ең дамыған 30
елінің қатарына бару жолындағы біздің ауқымды қадамымыз» деп тұжырымдады [8].
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Сол себептен мемлекет басшысы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған бір қатар шараларды белгіледі: фермерлердің қаржыландыруға
делдалсыз қол жетімділігін ұлғайтуға; біртұтас астық холдингін құру; ет өндірісін дамыту бойынша жобаны жүзеге
асыру. Қорыта айтқанда, ҚР Конституциясы мен ҚР Президентінің Жолдаулары жер құқығы сабағында кенінен
қолданылады және білім алушылармен сабақты сапалы
және жан-жақты меңгеруге ықпалын тигізеді.
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Некоторые проблемы высшего юридического образования
Жусупбекова Мадина Койшибаевна, кандидат юридических наук, доцент
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (г. Кызылорда, Казахстан)

О

бразование — это целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином
установленных государством образовательных уровней.
В статье 10 Модельного образовательного кодекса
для государств — Содружества Независимых Государств
в числе основных задач образования отмечены: подготовка высокообразованных граждан и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях
информатизации общества и развития новых наукоемких
технологий; обеспечение здорового образа жизни людей;
обеспечение качества образования на всех уровнях и во
всех типах учебных заведений, соответствующего современным требованиям личности, общества и государства [1].
Среди уровней образования большое значение имеет
высшее образование. Высшее образование играет важную

роль в обеспечении профессиональной подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов для всех
отраслей экономики республики в интеграции с наукой и
производством.
Высшее образование в Казахстане согласно Закону
«Об образовании» включает в себя совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые
позволяют решать теоретические и практические задачи
по профессиональному профилю. В Послании Президента
РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010
года было отмечено, что качество высшего образования
должно отвечать самым высоким международным требованиям [2]. Вузы страны должны стремиться войти в рейтинги ведущих университетов мира.
Из слов Главы государства Республики Казахстан
видно, что высшее образование в нашем государстве занимает особое место среди долгосрочных приоритетов государства. Сфера высшего образования воздействует на
все направления деятельности государства — экономи-
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ческие, военные, экологические, социальные, культурные.
Высшее образование является важнейшей сферой духовного производства, которая создает не только интеллектуальную, но и экономическую базу функционирования общества. Поэтому высшее образование должно готовить
будущих специалистов с высокой человеческой культурой,
которые могли бы глубоко анализировать происходящие
перемены в мире и отвечать реалиям жизни.
О совершенствовании высшего образования было
сказано в Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы. Целью
данной программы является повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала
для улучшения материального и духовного благосостояния граждан и устойчивого роста экономики то есть достижение высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач
индустриально-инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим мировым практикам
в области образования [3]. Среди отраслей образования
можно выделить юридическое образование, которое предполагает совокупность знаний о государстве, управлении,
праве, наличие которых даёт основание для профессионального занятия юридической деятельностью, а также,
система подготовки специалистов-юристов в юридических
учебных заведениях.
В данное время в Казахстане широко востребованы
специалисты юридического направления. Сегодня консультации юристов и оказание юридических услуг применяется практически во всех сферах жизнедеятельности
человека. Каждый из нас ежедневно сталкивается с правовыми вопросами, и решить эти вопросы могут только
профессиональные юристы. Поэтому получение юридического образования в настоящее время действительно актуально. Высшее юридическое образование в Казахстане
готовит специалистов для адвокатуры, судов, учреждений юстиции, нотариата, прокуратуры, таможенных инстанций, органов внутренних дел и других учреждений. От
состояния высшего юридического образования во многом
зависят подготовка высококвалифицированных юристов и
качество осуществляемой ими деятельности, которая оказывает существенное воздействие на самые разные стороны развития общества, в том числе на экономику, культуру, социальные и политические факторы.
В наше время юридическая профессия охватывает
огромный спектр деятельности человека в обществе,
включая область законодательной, исполнительной и судебной власти, органов управления всех уровней, руководство различными предприятиями, учреждениями, организациями, службу в правоохранительных органах,
адвокатскую, нотариальную работу, работу юрисконсульта, научную и преподавательскую деятельность.
Кроме того, в условиях сегодняшнего дня правовые
знания нужны любому человеку, ибо без юридически грамотных людей невозможно создать цивилизованное, свободное гражданское общество и строить подлинно пра-

вовое, демократическое, справедливое, эффективное
государство. По образному выражению крупного специалиста в области юридического образования академика
О. Е. Кутафина, «построить правовое государство без
юристов — это все равно, что построить дом без строителей» [4, с. 5].
Но нужно отметить, что есть некоторые проблемы в совершенствовании юридического образования.
Во-первых, в настоящее время прослеживается влияние глобализации на содержание, методику и технологию
образования. В этой связи в содержании юридического
образования принципиальное значение приобретает изучение «сравнительного правоведения» и «международного права», расширение международно-правового
аспекта в преподавании отраслевых дисциплин. Например,
«гражданское и уголовное право зарубежных стран»,
«международное экологическое право». Студентам нужно
знать не только интеграционные процессы между государствами, но и конкретные международно-правовые документы в различных сферах жизнедеятельности общества,
а также правовые основы взаимодействия национальной
экономики с мировой экономикой.
В настоящее время прослеживается распространение
американского бизнеса во всем мире, которое повсеместно увеличило число юридических фирм, работающих
за рубежом. В этой связи стало необходимым увеличение
числа юристов, говорящих на иностранном языке.
Так, по словам российского ученого Н. И. Емельяновой
«сегодня резиденты, проживающие в разных странах, обращаются за помощью к юристам, которые должны знать
особенности разных правовых систем и владеть иностранными языками. Так, например, находящиеся только в
одном городе Чикаго 20 юридических фирм имеют свои
офисы в разных странах и часто даже более чем в одной
стране [5]. Она также отмечает, что «в России отсутствует
традиция массового владения иностранными языками, что
создает трудности для обучения многих молодых людей в
вузах. Согласно государственным стандартам высшего
профессионального образования иноязычная профессиональная компетенция является обязательным компонентом профессиональной компетенции любого современного специалиста. Цель иноязычной подготовки
будущих юристов заключается в формировании и развитии профессионально — ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции, которая включает знания и умения как на иностранном, так и на родном
языке, а также определенные способности и качества личности. Таким образом, целью иноязычной подготовки будущих юристов является достижение такого уровня владения родным и иностранным языком, который позволяет
им адекватно определять свое речевое поведение в изменяющихся условиях межкультурного общения [5]. Соглашаясь с мнением Н. И. Емельяновой, нужно отметить, что
такое явление прослеживается и в Республике Казахстан.
Во — вторых, для развития юридического образования в РК необходимо иметь четкую, обоснованную про-
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грамму подготовки юристов. Надо знать, сколько и какой
специализации юристов готовить. Программа профессионального юридического образования должна быть планомерной, научно-обоснованной и экономически обеспеченной. Она должна учитывать перспективы развития
юридической деятельности. Программой профессионального юридического образования следует охватить как
высшее, так и средне — специальное образование, послевузовскую подготовку, а также правовую подготовку
и повышение квалификации юридических кадров, в том
числе преподавателей юридических дисциплин. То есть
необходимо осуществлять подготовку юристов по узкой
специализации.
В-третьих, если мы живем в правовом государстве, то
необходимо, чтобы каждый гражданин этого государства
знал свои права и обязанности. Для этого необходимо,
постоянно и непрерывно вести работу по правовому всеобучу среди населения страны. Для этого необходимо
правовоспитательную работу начинать с детского сада,
на доступном языке объяснять какие-то правовые вещи,
то есть, что можно делать, а что нельзя. Детей нужно с
малых лет учить жить по закону и вести правильный, здоровый образ жизни. В школах ведется обязательный курс
«Основы права». Параллельно, с целью формирования
у молодого поколения базового уровня правосознания и
правовой культуры, ввести в средней школе факультативные дисциплины по основам права в нескольких последних классах («Азбука права», «Права человека»,
«История права», «Демократия для всех», «Правовая
культура» и т. д.). Учебные пособия для этих курсов с ис-
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пользованием новейших интерактивных методик преподавания в конце 1990‑х — начале 2000‑х гг. уже были
разработаны и изданы для разных классов на казахском и
русском языках, а их апробация прошла в десятках школ
Казахстана при содействии фонда «Сорос-Казахстан»
(руководитель проекта — профессор А. К. Мухтарова).
Но расширенное внедрение проекта было отложено. Целесообразно комплексное переиздание всех этих пособий, возможно в несколько дополненном и доработанном варианте, и использование их в системе среднего
образования [6, с. 9].
Кроме того, настало время, когда нужно пересмотреть
школьный курс «Основы права», нужно издать новые
учебники, курс должен преподаваться педагогами-юристами, больше часов предусмотреть для этого курса. В
программе этого курса нужно предусмотреть побольше
часов по некоторым темам гражданского, экологического и административного права. Например, совершение
сделок несовершеннолетними, эколого-правовое воспитание несовершеннолетних, административный проступок
и т. д. В этой связи, в настоящее время нужно особо уделить внимание на подготовку учителей по праву в школах.
Ранее во всех вузах была специальность «Основы права и
экономики», «Методика преподавания права», в данное
время специалистов по этим специальностям во многих
вузах не готовят, потому что не набирается необходимое
количество обучающихся. На наш взгляд, кажется необходимо принять программу по возобновлению подготовки
кадров по этим специальностям, что улучшило бы преподавание права в школах.
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Роль Президента РК Нурсултана Назарбаева
в развитии межрелигиозного согласия и доверия в Казахстане
Ибраев Галимбек Мадибекович, магистр педагогических наук, старший преподаватель
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (г. Кызылорда, Казахстан)

В

конце 20 века история впервые дала нам возможность
Казахстану обрести государственную Независимость.
Перед новоиспеченным молодым государством стояла
сложная задача, найти баланс нормального жизнеобеспечения и развития страны. Благодаря мудрой политике
Президента Нурсултана Назарбаева сформирован столь
необходимый баланс между экономической и политической модернизацией, внутренней и внешней политикой,
ближайшими и долгосрочными интересами страны, что
позволило Лидеру нации уверенно вести государственный
«корабль» сквозь рифы и ураганы времени, не отклоняясь
от намеченного курса [1].
Американский политолог Ю. Дженингс справедливо
утверждает, что «великий лидер «чувствует» и знает ситуацию, когда он может ее обратить в свой актив». Эти
слова в полней мере относятся к казахстанскому Лидеру
нации — мудрому прогрессивного политику нового типа,
нацеленному на воплощение идеи модернизации страны.
Основной фактор достигнутых странной — дальновидные,
глубоко продуманные политические решения, принятые с
учетом подлинных интересов государства и общества, отраженные в программах, последовательно реализуемых
во всех отраслях.
Казахстан как энергичный и ответственный игрок на
мировой арене при выработке концептуальных основ
своей политики на долгосрочную перспективу учитывал
также особенности и специфику трендов новой эпохи.
Было выработано четкое понимание, что эпоха, ориентирующая только на ценности потребительского общества,
исчерпала себя. Прежняя официальная система ценностей не отвечает реалиям современности, характеризирующийся господством одних ценностей над другими в
сферах развития цивилизации.
С конца ХХ века на земле не утихают конфликты, совершаются террористические акты, а в мировом сообществе начало формироваться мнение о том, что во всем виноваты религиозные воззрения, в частности ислам стал
восприниматься как источник возникновения угрозы
всеобщей безопасности. А это вносит все более усиливающийся раскол в процессе единения и развития сотрудничества между народами и в целом всего человечества [2].
Даже в некоторых, считающих себя демократическими
и уважающими свободу религии и веровании европейских государствах нередко имеют место акции, оскорбляющие чувства мусульман. К примеру, карикатуры на пророка Мухаммеда в одной из европейских стран, если быть
точнее — это Дания, а в США — священник публично
сжигает Коран, священной для всех мусульман книги. Ка-

залось, что уже неминуем разрушительный конфликт
между цивилизациями Запада и Востока.
В этих сложившихся условиях главной составляющей
возрождения, становления и развития суверенного Казахстана стал переход от жесткого экономического детерменизма к цивилизованному разуму, утверждающему сохранение и обновление многонационального наследия
духовно — нравственных ценностей, формирование
новой моральной доктрины, поиск путей и форм диалога,
создание универсальных диалоговых платформ.
Как известно Казахстан имеет многовековый опыт
мирного сосуществования различных этносов и конфессий, культур и традиции. Но время потребовало
по-новому взглянуть на многие ключевые вопросы в этой
сфере. Глава государства первым из постсоветских лидеров принимает важное решение — отбросить ставший
привычным подход к религии как «опиуму», к религиозным учениям как догме. Выступая в далеком 1992 году
на 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нурсултан
Назарбаев особо подчеркнул: «Мы в Азии живем на удивительной земле. Все крупнейшие религии мира — иудаизм, буддизм, христианство, ислам — родились именно
на святых землях нашего континента. Все духовные учителя человечества — от Лаоцзы и Гаутамы Будды, Иисуса
Христа и Мухаммеда до уровня величайших умов современности Махатмы — родом из наших земель. Я убежден, что нам нужны коллективный поиск наилучших
путей адаптации к вызовам будущего, формирование
новых основ существования человечества в условиях как
некогда целостного мира» [3].
Новые тренды мирного сосуществования и взаимодействия обществ и государств нашли свое воплощение во
многих глобальных инициативах Президента Казахстана,
среди которых особое место занимает Съезд лидеров мировых и традиционных религии, достойной войти в хрестоматийные тексты обществоведческих наук. Глава государства возложил на себя, на своих соотечественников
практическую миссию по обеспечению диалога религии и
их лидеров, чего никогда прежде в истории. Впервые проведенный 1 Съезд лидеров мировых и традиционных религии прошел 23–24 сентября 2003 году поистине стал
уникальным событием, которое навсегда останется в
истории человеческой цивилизации как первый шаг к диалогу цивилизации.
Вот, что пишут члены конгресса США: «Уважаемый
президент Назарбаев! Мы поддерживаем Вашу инициативу и неутомимую деятельность, и усилия по сдерживанию напряженности в отношениях между различными
религиями и верованиями и развитию диалога между ними.
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В сегодняшнем мире значение проводимого Вами Съезда
лидеров мировых и традиционных религии имеет особое
значение. В наши дни необходимо показывать всему миру,
что существует общие для всего мирового сообщества духовно-гуманитарные принципы, призывающие все религии к терпимости и взаимопониманию, сообща противостоять террористам, которые используют религию для
оправдания терроризма [3].
Важность и значимость проводимых Астаной съездов
лидеров мировых и традиционных религии имеющих во
многом фактор исторического значения подтверждается
тем, что его работе активно принимают участие известные
политики со всего мира, главы государств и руководители международных организации. Не менее важное значение проводимых этих форумов является, то, что в них
утверждается главный принцип — принцип межрелигиозного согласия, позволяющий найти как мне кажется оптимальный способ создания мирного взаимоотношении и
установления доверия религии в современном, но, к сожалению неспокойном мире. В поддержку выдвигаемого
принципа межрелигиозного Согласия в современном
мире, президент в ходе работы 2 съезда лидеров мировых
и традиционных религии предложил во имя сохранения
межрелигиозного согласия на планете предложил в один
из предстоящих годов объявить — Годом диалога между
религиями и культурами мира. И это предложение нашего лидера не осталось не замеченным в мире. Оно стало
основанием для принятия решения на 62 сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2010 года годом
сближения международных культур и принятия участниками съезда в Астане.
Декларации, призывающие к предотвращению столкновении и конфликтов между представителями всех религии и этнических групп из-за религиозных различий. В
этом документе, принятом в Астане, под влиянием казахстанского Президента была подчеркнута планетарная необходимость поменять «идеологию противостояния» на
«культуру мира».
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Сегодня для мирового сообщества главными угрозами
являются распространение оружия массового поражения
и рост трансграничных преступлений, в то же время они
становятся источником угрозы и для духовного мира человека. Причиной этого, уверен Нурсултан Абишевич Назарбаев, является постепенная потеря человечеством
связи своими, в течение тысячелетии формировавшимися
духовными традициями, духовным наследием.
Мировые религии, благодаря своей связи с народными и национальными традициями, могут укрепить взаимосвязь между духовностью человечества и внутренним
миром человека. Поэтому необходимо осуществлять поиск
путей к взаимовыгодному диалогу цивилизации. Через эту
взаимосвязь надо искать пути к совершенству не через обращение к сознанию масс, смертных, а через понимание и
совершенство, вложенное Создателем в свое творение человека [4].
В соответствии с этой концепцией Нурсултан Абишевич Назарбаев связывает рост религиозной нетерпимости с глобализацией и считает, что человечеству в новом
тысячелетии необходимы новые подходы и решения. Для
нынешней цивилизации самой насущной задачей должно
стать недопущение использования политических проблем
в интересах религии, возникновение политических конфликтов из-за религиозных проповедей.
Необходимо воспринимать мировую культуру и конфессиональное различие как форму существования и
развития человека. Иначе в обществе возникнет раскол.
По мнению лидера нации, сегодня мировое сообщество
должно приложить все усилия для установления между
различными цивилизациями, религиями и в сфере международных отношении принципов справедливости, построения общества мира, духовности и согласия, что возможно
только при уважении исторических традиции. Таким образом, на нашей земле был сделан еще один значительный
шаг для того, чтобы продвинуться вперед к достижению
взаимопонимания между народами посредством уважения
к внутреннему и духовному миру человека.
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T

oday the concept of art therapy has become so broad
that this phrase is used to name almost anything that is
somehow related to any creative work, bringing it under the
«psychological» implications. Nowadays there is a lot of information of diverse kinds from professional to popular. In addition, trends and approaches in art therapy there is a great
variety. It concerns how diversity practices and visions of art
therapy in general — what it is, what tasks designed to solve,
how, by whom and how can be used. In my opinion, such
a broad understanding is not in all cases true because art
therapy is still in its infancy as a method of psychotherapy,
originally applied in clinical practice.
Art therapy is now considered one of the most gentle but
effective methods used by psychologists, psychotherapists
and educators. Because, there is the pedagogical direction of
art therapy tasks, which is the development, correction, education and socialization. These tasks associated with resolving
various types of internal, emotional difficulties, which can be
any person, including a mentally and physically healthy.
Human creativity is one of the possibilities to penetrate
into his inner world and know you. It appeals to the best
aspects of our soul, to the most brilliant, rich, and sincere.
When a person writes, draws, sculpts clay or Express themselves in other art forms, it allows him to relax, to open up and
for a little while to be in harmony — harmony with yourself.
In addition, creativity is an effective method for the healing of
the psyche, which is now found wide application in practical
psychology called art therapy [1].
The current state of society, the highest rate of growth
placing greater demands on man and his health. As you
know, congenital good health also requires constant attention, so the challenge teachers and parents to instill in your
child from an early age the right attitude towards their health.
Children»s health is essential and the measure of personal
directed education. The primary task of the entire education
system.
In the process of development of psychological knowledge,
with the diversity of psychologists-practitioners is becoming
increasingly prevalent art therapy as the focus of work. Application unusual for school practice the term «therapy» does
not contradict, according to psychologists, and consistent
with the main idea of humanistic pedagogy, development of
creative potential of personality and its power.
The concept of «therapy» is translated not only as «treatment» but also as «care». On this basis, the use of art
therapy educators, and educational psychologists, not having
any special training in the field of psychological counseling,
psychotherapy and art therapy. The phrase «art therapy» in
the scientific, pedagogic interpretation is understood as a

concern about the emotional well-being and psychological
health of the individual, the group or team by means of artistic activities [2].
Art therapy is one of the softest and at the same time deep
tools in the Arsenal of psychologists and psychotherapists.
Method of art therapy can be attributed to the most ancient
and natural forms of correction of emotional States, which
many people enjoy on their own — to remove the accumulated mental tension, to calm down, to focus.
The term art therapy was formed from the English words
art — «art, skill» and therapy — «treatment and therapy»
and literally refers to as art therapy. The basis for the modern
definition of art therapy is based on the conceptions of expression, communication, symbolization, with an action
which involves artistic creativity. In addition to this term
can be used similar to the meaning of the title: «creativity
therapy», «art therapy techniques», «art psychology», «creative therapy», «therapy creative self-expression» [3].
Art therapy is an interdisciplinary approach that combines different fields of knowledge — psychology, medicine,
pedagogy, cultural studies and others on the basis of the art
technology used in pedagogy and psychology, is the use of
techniques and methods of art therapy. As a method of psychological help, art therapy exists for a long time. It is known
that in ancient China to heal nervous shocks practiced
drawing characters. For the first time the term «art therapy»
was coined by A. hill in 1938, initially, the therapy emerged
in the context of theoretical ideas 3. Freud and C. G. Jung,
and later acquired broader conceptual base, including humanistic models of personality development Carl Rogers and
Maslow.
Currently, the concept of «art therapy» has several meanings:
1) the set of types of art used in the treatment and correction;
2) the complex art-therapeutic techniques;
3) direction and psychocorrectional psychotherapeutic
practice;
4) method.
Art therapy has great opportunities in working with children who have various emotional problems, communication
difficulties, and negative behavioral responses. Contemporary art therapy includes the following directions:
• isotherapy — a therapeutic effect by means of fine art:
drawing, sculpting, arts and crafts, etc.;
• imagearea — exposure through the image, theatricality,
to dramatize;
• music therapy — the impact of using the perception of
music;
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• the therapy effect by tales, parables, legends;
• kinesitherapy — the impact of using dance / movement;
• correctional rhythm (impact movements), homeotherapy;
• game therapy, etc.
Art therapy is a means of free expression and self-knowledge. She has «insight-oriented» nature, presupposes an atmosphere of trust, high tolerance and attention to the inner
world of man. Art-therapeutic work in most cases, it makes
people feel positive emotions, helps overcome apathy and
lack of initiative, to develop a more proactive stance. Art
therapy is based on the mobilization of human creativity, of
internal mechanisms of self-regulation and healing. It meets
a fundamental need for self-actualization: the disclosure of
a wide range of human abilities and approval their individual
and unique way of being in the world [4].
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The practical application value of art therapy in education gain valuable experience positive changes and gradually
in-depth self-knowledge, self-acceptance, harmonization of
personality. And decreases level of anxiety, generated mechanisms of emotional regulation, developing a positive self attitude, analyze their behavior, thoughts and feelings. Art therapeutic methods and techniques are easily mastered, in the
future, students can apply them independently.
The use of the art technologies in teaching contributes to
the emotional recovery of the pupil, which leads to the expansion of the range of his conscious emotional experiences
and expand opportunities of self-discovery. In conclusion,
it should be noted that the art-technologies are suitable to
work with children with different abilities because they allow
each child to operate on own level and to be valued for their
contribution individually.
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Т

рансцендентальная философия Канта дает ответы на
многие вопросы познания. Она построила основу методологии науки; она представляет собой не только высокую ступень осмысления всего познавательного процесса, но их полный охват. «В «Критике чистого разума»
речь идет исключительно о познании. Итак, почему существуют наши знания о мире и, главное, почему возможно
новое знание? Как оно появляется, на чем основывается,
каков конкретный механизм познавательного процесса
от его первого до последнего шага?» [1,142]. На эти вопросы отвечает философия Канта, поэтому она предстает как неисчерпаемый источник знания и понимания
любых аспектов познавательного процесса. Поэтому интерес к наследию Канта не ослабевает. Даже наоборот.
Ныне такой интерес вызван многими причинами. Одной
из главных причин, более вероятно, является то, что в
настоящее время возникает много вопросов, связанных
с возникновением новых направлений в науке и философии (проблемы когнитивной и компьютерной науки
и др.). В силу чего вектор научных и философских интересов в наши дни заострен в сторону исследования когнитивных проблем. Как отмечает Массими М. «Философия
естествознания Канта была в центре важной и периоди-

ческой литературы за последние несколько десятилетий.
Хотя поле исследования не является новой для последователей Канта, но что очевидно новое в этой недавней тенденции — это внимание к тому, как философия естествознания Канта дополняет его теоретическую философию и
на способ, которым она опирается на науки своего времени» [6, с. 24]. Такую мысль Massimi M.. можно дополнить тем, что кантовская философия естествознания связана с его философией математики, следовательно, они
вместе дополняют его теоретическую философию, которая
в свое время подняла на новую ступень саму мировую философию.
В силу того, что Кантом была построена основательная
архитектоника процесса познания, поэтому лозунг «Назад
к Канту» вновь приобретает актуальность. «Под архитектоникой, — как пишет Кант, — я разумею искусство построения системы» [2, с. 617].
Анализ наследия Канта интересен в следующем срезе:
понимание им «принципа возможности знания», «познавательной способности», сущности знания, процесса познания; вопросов мышления, обоснования, истины и т.
д. Трансцендентальная философия Канта рассматривала
данные вопросы в совершенно новом ключе: «Трансцен-
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дентальная философия есть идея науки, для которой критика чистого разума должна набросать архитектонически,
т. е. основанный на принципах, полный план с ручательством за полноту и надежность всех частей этого здания.
Она представляет собой систему всех принципов чистого
разума» [2, с. 58].
В архитектонике трансцендентальной философии
Канта одной из главных определяющих ее частей является
философия математики.
И. Кант выступил против понимания математического
доказательства как общенаучного метода и против смешения философского и математического доказательств.
Сравнивая эти доказательства, Кант отмечал высокую достоверность математических положений по сравнению с
философскими, хотя достоверность последних не ниже достоверности математических положений. Был поставлен
вопрос: как возможна математика? Эта была совершенно
новая постановка вопроса, позволившая глубже понять
многие стороны математического познания.
Кант поставил вопрос о специфичности математического познания, об его отличии от философского и естественнонаучного познания. «Метафизика, как и математика, одинаково способна к достоверности, необходимой
для создания убеждения в истине, с той только разницей,
что математическая достоверность легче и способна к
большей наглядности» [3, с. 297]. По Канту и метафизика, и математика относятся к «знанию разума», т. е.
они являются чисто теоретическими областями познания,
имеющими априорный характер. Интересный момент
подчеркивает И. Кант о том, что математическая достоверность легче в восприятии. По Канту различная степень достоверности в философской и математической
областях познания определяется тем, что «метафизика
есть знание разума из понятий, а математика есть знание
разума из конструирования понятий» [3, с. 299]. Это интересный подход о различии обоснования философского
и математического знания. Посмотрим, как в математике
Кант анализирует доказательство теоремы об отношении
суммы углов треугольника к величине прямого угла. Доказательство надо начать с конструирования понятия
треугольника. Лишь мысленно созерцая треугольник, мы
сможем догадаться о том, какие дополнительные линии
надо провести, чтобы, руководствуясь все тем же чистым
созерцанием, придти к совершенно очевидному решению
вопроса. Имея лишь понятие треугольника, говорит он,
мы ничего не добудем из него нового, сколько бы над
этим понятием ни размышляли. А в философии, наоборот,
размышление над самим понятием позволяет из него вывести знание.
Построение в уме можно сопровождать и рисунком на
бумаге, но последнее лишь тогда будет выражать всеобщность, когда мы будем его мыслить не физически, а как
схему понятия, т. е. как конструкцию, для которой многие
определения, например, величины сторон и углов треугольника, совершенно безразличны. На этом примере показано, что математическое знание получается на основе

конструирования понятий, в философии же этого не происходит.
О сути чертежа в применении к доказательству он говорит следующее: «Единственная нарисованная фигура эмпирична, — указывает Кант, — но, тем не менее,
служит для выражения понятия без ущерба для его всеобщности, т. к. в этом эмпирическом созерцании я всегда
имею ввиду только действие по конструированию понятия» [4, с. 601]. Чертёж треугольника, которым пользуются при доказательстве, является единственно эмпирическим, так как субъект воспринимает его органами
чувств. Субъект, отталкиваясь от начертанного рисунка, и,
получив новый импульс, попадает в область чистой апперцепции, где рассудок имеет дело только с идеальными объектами и их отношениями. Только в этой области и существует математическое знание, которое имеет априорный
характер. Вот эта связь между эмпирическим, т. е. наглядно достоверным рисунком, и чисто мысленным делает
доказательство в математике более легким в плане достоверности, чем в философии.
Применяемое в математике доказательство имеет «наглядную достоверность»; применяемое в философии доказательство такой наглядностью не обладает, и в этом также
заключена разница между ними, поэтому философия не
разворачивает свое содержание так, как это делает математика. Кант ищет ответы на вопросы: «Как возможна
математика?», «Как возможны синтетические суждения
a»priori?», которые до него а) никто и не ставил, что более
правдоподобно б) никто не рассматривал, это достоверно.
В «Критике чистого разума» для ответа на вопрос: «Как
возможны синтетические суждения a»priori?» Кант вводит
трансцендентальные понятия пространства и времени.
«Трансцендентальное» по Канту, это неосязаемо-телесное. В пространстве осуществляются геометрические положения, а во времени — арифметические. В «Критике
чистого разума» Кант исследует общие принципы математического и естественнонаучного познании, но не касается
вопросов познания истории, а тем более социума. Анализируя математические положения, он показывает, что они
имеют синтетический характер. К примеру, рассматривая
7+5 = 12, он показывает, что 12 получается не из понятий
7, 5, 7+5, а как новое понятие, т. е. оно не содержится
в данных, поэтому это синтетическое суждение. Следовательно, математика имеет дело с априорными синтетическими суждениями. Отсюда и ответ на вопрос: «Как возможна математика?»: «Математика возможна в качестве
науки, обладающей априорными синтетическими суждениями, потому что она опирается на априорные формы
чувственности или на априорные наглядные представления «созерцания» (интуиции) пространства и времени.
Геометрия условием своей возможности имеет априорное
чувственное созерцание пространства, арифметика —
априорное чувственное созерцание времени» [5, с. 32]
Отметим важность различения априорного чувственного
созерцания пространства и времени от чувственного созерцания пространства и времени. Первые применяются

“Young Scientist” . # 7.1 (141.1) . February 2017
в математике, т. е. в теоретической науке, а вторые в эмпирических науках.
По Канту время является составной частью знания, которое представляет собой синтез чувственного и рассудочного, так как рассудок сам по себе не может наглядно
представлять, а чувства сами по себе не могут мыслить.
Он разделяет рассудок и чувствование, говоря, что представление об объекте дают нам чувства, а мышление возможно только на основе представления. «Среди всех
представлений связь есть единственное, которое не дается объектом, а может быть создано только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности» [2, с. 127].
В рассудке осуществляется связь — это то, что сугубо относится к деятельности субъекта. И. Кант смещает акцент
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в исследовании самого познавательного процесса с объекта на субъект.
Итак, Кант показал сущностные характеристики математического и философского знания, показал систему
принципов чистого разума. Понимание знания a»priori —
качественно важный шаг в осмыслении познавательного процесса — здесь И. Кант проводит черту между
a»posteriori и a»priori, и его a»priori — знания, полученные на уровне врождённых мыслительных способностей человека. Значение априорного знания заключено в
доказательстве.
Трансцендентальная философия Канта раскрыла сущность, направленность, стороны и содержание научного
познания.
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Қазақстандағы ұлттық инновациялық жүйе құрылымдары қызметінің негізгі
көрсеткіштері
Қалтаева Сауле Ануарбекқызы, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент;
Тажибаева Райхан Мусаматқызы, экономика ғылымдарының кандидаты
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

Ұ

лттық инновациялық жүйені зерттеу әрқайсысы белгілі
бір элементтерден құралған өзара байланысты жүйелерден тұратын оның күрделі құрылымын анықтайды. Инновациялық жүйенің барлық деңгейлері өзара байланысты
және бір-бірімен өзара шартталған. ҰИЖ-ге кіретін элементтердің көптүрлілігіне қарамастан оларға белгілі-бір
бүтін жүйе, яғни барлық элементтер ортақ мақсатқа қол
жеткізу үшін қызмет етеді. Осыған байланысты жүйенің
құрылымы, оның негізгі компонеттері, сондай-ақ олардың
өзара байланысы мен өзара әрекеті ерекше қызығушылық
танытады.
Инновациялық кәсіпкерлік бүтіндей елдің және аймақтардың инновациялық дамуының басты факторларының бірі болып табылады. Жаңа идеялар мен технологияларды коммерцияландыру арқылы кәсіпкерлік жаңа
бәсекелік қабілетті өнімді құруға және ендіруге, жаңа өндірістерді қалыптастыруға ықпал етеді.
Ұлттық инновациялық жүйе елдің инновациялық-технологиялық даму сферасында білім, ғылым, өндірістік процестерді толыққанды қаржыландыруды қамтамасыз етеді.
Инновациялық жобалар мен кәсіпорындарды қаржы-

ландыру мемлекеттік даму институттарының желісі, венчурлық қорлар, жеке кәсіпкерлер, екінші деңгейлі банктер
және басқа да инновациялық процестің қатысушылары
арқылы жүзеге асырылады. Соңғы жылдардың ағымында
зерттеулер мен өңдеулерді қаржыландыру көлемі өсімді
көрсетті, алайда ЖІӨ-гі олардың үлесі мардымсыз.
2015 жылы бұл көрсеткіш 69,3 млрд. тенгені құрады,
2011 жылмен салыстырғанда 56 %-ға артқан. Зерттеулер мен өңдеулерге кеткен шығындар 2013 жылдың қорытындысы бойынша аталған көрсеткіш бойынша көшбасшылар АҚШ (415 млрд. доллар), Қытай (208,2 млрд.
доллар), Жапония (146,5 млрд доллар), Германия (93,1
млрд доллар) болып табылады [1].
Зерттеулер мен өңдеулерге кеткен ішкі шығындар
көлемі Қытайда күрт өсіп отыр. 2008 жылмен салыстырғанда 2013 жылы бұл көрсеткіш 1,7 есе артқан. Шығын
көлемі бойынша Қазақстан әлі де технологиялық дамыған
елдерден артта қалып отыр.
Жалпы ішкі өнімдегі зерттеулер мен өңдеулерге ішкі
шығындар үлесі Израилда (ЖІӨ-нің 4,38 %), Оңтүстік
Кореяда (4,03 %), Финляндияда (3,78 %), Жапонияда
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(3,39 %) жоғары. Еуропа –2020 стратегиясына сәйкес бес
мақсатты негізгі индикаторлардың бірі Еуропалық одақта
зерттеулер мен өңдеулерге шығындар үлесін ЖІӨ-нің
3 %-на дейін жеткізу болып табылады. 2013 жылы орташа
көрсеткіш ЕО бойынша 1,94 % құрады, бұл Қытайдың
деңгейінен 1,84 %-ға жоғары. ЕО-қа м. ше елдердің арасынлда жоғары көрсеткіш Финляндияға тиесілі (3,78 %).
Қазақстанда зерттеулер мен өңдеулерге шығындар үлесі
бұрыңғысынша ЖІӨ-нің 0,17 %-ын құрап отыр.
Қазіргі сәтте ЖІӨ-гі зерттеулер мен өңдеулерге
шығындар үлесі 0,17 %-дан аспайды, бұл тек дамыған елдердің деңгейінен төмен емес, сондай-ақ 1990 жылғы көрсеткіштен де төмен болып отыр.
ҒЗТКЖ орындаған ұйымдардың құрылымын қарастыратын болсақ, 2014 жылы ғылыми зерттеу жұмыстарымен

айналысқан ұйымдардың жалпы құрылымында коммерциялық емес сектор мен кәсіпкерлік сектордың үлесі төмен
болып отыр. Аталған жағдай ғылыми ұйымдардың орналасу құрылымында үлкен диспропорцияның барын
куәландырады.
Дамыған елдерде мемлекеттік сектордың үлесі
30–40 %-дан аспайды. Мысалы, ҒЗТКЖ-ды қаржыландырудың жалпы көлемінде мемлекеттік қаржыландыру
Жапонияда — 17,7 %, АҚШ-та — 31,3 %, Францияда —
38,9 % құраған.
Соңғы жылдары қолданбалы зерттеулерге шығындар
өсіп отыр. Бұл жағдай 2006 жылдан бастап жалғасып келеді. 2015 жылы іргелі зерттеулерге қарағанда қолданбалы зерттеулерге шығын 2,3 есе өсіп, 36959,0 млн. тенгені құрады (кесте-1).

Кесте 1. Жұмыс түрлері бойынша зерттеулер мен өңдеулерге ішкі ағымдық шығындар, млн. Тенге

Ішкі шығындар, барлығы
Оның ішінде: іргелі зерттеулер
Қолданбалы зерттеулер
Тәжірибелік конструкторлық өңдеулер
Ескерту: ҚР статистика Агенттігінің мәліметі

2013

2014

2015

61672,7
18197,0
33369,4
10106,3

66347,6
15260,7
38394,8
12692,1

69302,9
15838,8
36959,0
16505,1

1000 жұмысбастыға шаққанда зерттеушілер саны көрсеткіші бойынша Финляндия Қазақстаннан 12,2 есе асып
түседі, Оңтүстік Корея — 9 есе, Сингапур — 8 есе. Осылайша, Қазақстанда инновациялық даму басқа факторлармен қатар инновациялық процестер мен жобаларды
басқаруға қабілетті кадрлардың тапшылығымен тежеліп
отыр. Жалпы, ғылым сферасындағы белгілі бір жағымды
жылжуларға қарамастан кадрлық құрам тиімді мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды талап етеді.
Ғылыми-техникалық қызмет кез-келген мемлекеттің
экономикалық дамуының алдыңғы қатарлы факторларының бірі болып табылады. Қазіргі кезде ғылыми әлеуеттің бірқатар көрсектіштері бойынша Қазақстанда өсу
байқалады. ҚР статистика Агенттігінің мәліметі бойынша
республикада 2014 жылы Қазақстанда ғылыми зерттеу
және тәжірибелік конструкторлық жұмыстармен айналысатын 392 ғылыми ұйымдар қызмет атқарды. Оның
ішінде 245- ғылыми зерттеу институттары, 89- жоғары
оқу орындары, 58- басқа да ғылым мекемелері. 2015
жылы ғылымның дамуының кейбір көрсеткіштері бойынша 2014 жылмен салыстырғанда төмендеу орын алған
(кесте-2).
2015 жылы зерттеулер мен өңдеулер орындаған ұйымдар саны 2014 жылмен салыстырғанда 2 бірлікке
қысқарған. Қарастырып отырған кезеңде зерттеулермен
айналысқан ұйымдардың ең көп саны 2011 жылы болған
және 412 бірлікті құраған. Зерттеулер мен өңдеулермен
айналысқан персонал саны өткен жылмен салыстырғанда
1058 адамға қысқарған, оның ішінде ғылым докторы 174,

Өсу қарқыны
2015/2013,%
112,3
87
110,7
163,3

бейіні бойынша 30, ал ғылым кандидаттарының саны 89
адамға қысқарған [2].
2017 жылы зерттеулер мен өңдеулерді қаржыландыруға және инновациялық қызметті қамтамасыз етуге
34,7 млрд. тенге немесе бюджеттік шығындардың 0,84 %
бөлінген. Бұл көрсеткіш жылдан жылға ұлғайғанымен
оның деңгейі ЖІӨ-нің 0,2 %-нан аспайды. Бұл қандай да
бір инновациялық өсімге мүмкіндік бермейді.
Ғылыми зерттеу құрылымдары өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірістік процеске ендірілетін жаңа технологияларды жасауды қамтамасыз етеді. Сондықтан олардың
орналасуына көп жағдайда жаңа идеялар мен өңдеулерді коммерцияландырудың жылдамдығы мен тиімділігі
тәуелді болады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда мұндай
құрылымдардың болмауы ғылыми зерттеулер мен өңдеулер жүргізуге қабілетсіз етіп, инновациялық даму процесін тоқтатады. Қазақстанның көптеген кәсіпорындары
әлі күнге дейін ҒЗТКЖ-дың бүкіл циклін жүргізу мен өндіріске инновацияны ендіру үшін қаржы құралдарының
болмауынан тек ғана технология трансфертіне бағдарланған.
2010–2015 жылдарға арналған үдемелі индустриалды инновациялық даму бойынша Мемлекеттік бағдарламада мақсатты индикатор ретінде өңдеуші өнеркәсіпте
еңбек өнімділігін 50 %-ға, экономиканың жекелеген секторларында 100 %-ға жоғарылату, инновация саласында
әрекет етуші кәсіпорындар санынан инновациялық кәсіпорындар үлесін 10 %-ға дейін ұлғайту атап көрсетілген [3].
Алайда бағдарламада жоспарланған кейбір көрсеткіштер
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Кесте 2. Қазақстандағы ғылым саласының дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштер

2011

Жалпы ішкі өнім, млрд.
27300,6
тенге
Зерттеулер мен өңдеулерге
43351,6
ішкі шығындар, млн. тенге
ЖІӨ-ге %
0,16
Зерттеулер мен өңдеулер
412
орындаған ұйымдар саны
Зерттеулер мен өңдеулермен айналысқан пер18003
сонал саны, адам
Оның ішінде: зерттеушілер:
11488
ғылым докторы
Бағыты бойынша доктор
1486
Ғылым кандидаты
3286
Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыс істей121395
тіндердің орташа айлық номиналды жалақысы, тенге
Ескерту: ҚР статистика Агенттігінің мәліметі

2012

2013

2014

2015

2015/2014
жылға, %

30347,0

35275,2

40754,8

40761,4

100,0

51253,1

61672,7

66347,6

69302,9

104,4

0,17

0,17

0,16

0,17

106,2

345

341

392

390

99,5

20404

23712

25793

24735

96,0

13494
719
3629

17195
1688
605
4915

18930
2006
596
5254

18454
1832
566
5165

97,5
91,3
95,0
98,3

148530

153567

171626

186999

109,0

орындалмады. Атап айтсақ халықаралық деңгейде танылған патенттер саны жоспар бойынша 30 болса, нақты
орындалғаны — 10, жаңа технологиялар мен экспериментальды өңдеулер саны жоспар бойынша 200/160
болса, орындалғаны — 160/50, коммерцияландыру орталықтары жоспар бойынша — 70, нақты орындалғаны —
25, ғылым мен инновацияға мемлекеттік шығындар
ЖІӨ-нің 1 % мөлшерінде жоспарланса, нақты көрсеткіш
0,17 % құрап отыр.
Қорыта айтатын болсақ, кез-келген инновациялық қызметтің дамуы ғылыми-техникалық потенциалды, технологиялық модернизациялауды дамытуға бағытталған. Себебі оның іс-әрекеті негізінде жоғары сапалы бәсекеге
қабілетті өнім шығарылады. Бұл елдің экономикалық қуатын көрсетеді. Мысалы, дамыған елдердегі жаңа техника
мен технологияның өсуі ЖІӨ-нің 80–90 %-ін құрайды.
Жаңа техника мен технологияларды енгізу нарықтық
бәсекелестікті, өндіріс өнімділігін арттырудың басты факторы. Өндіруші саладағы ғылымды көп қажет ететін сала-

лардың үлесінің аздығы экономиканың одан әрі дамуына
тежеу болып отыр. Экономиканы жаңа технологиялар
арқылы дамыту басты бағыттардың бірі болып табылады.
Әсіресе бұл бағытта Жапония, Малайзия, Корея үлкен
жетістіктерге жетті.
Инновацияны құру бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу, одан кейін жаңа өнімдердің өндіріске ендірілуі кәсіпорында ресурстардың көптеген санын шоғырландыруды талап етеді. Сондықтан қазіргі уақытта
экономикалық даму шарттарының бірі тең құқылы мемлектетік- жеке серіктестікке негізделген және салалық
және аймақтық деңгейде инновациялық қызметті дамытуға бағытталған тиімді инновациялық саясат бола алады.
Мемлекеттік-жеке серіктестік механизмі ғылыми зерттеулердің қайтарымын ұлғайтады, бұл нәтижелерді кезекті
коммерцияландыру мәселесін тиімді шешуге мүмкіндік
береді. Мемлекет пен кәсіпкерлік сектордың бұл өзара
тиімді әрекеті кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің өсуін қамтамасыз етеді

Әдебиет:
1.

2.
3.

Информационно-аналитический отчет за 2013 год «О тенденциях развития инноваций в Республике Казахстан
и в мире» // URL: www. natd. gov. kz — официальный сайт АО «Национальное агентство по технологическому
развитию» (дата обращения: 03.02.2015.
Национальный доклад по науке. Астана, Алматы, 2014.–224 с. Национальная академия наук РК, 2014.
Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2010–2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 //
URL: http://akorda. kz — официальный сайт Президента Республики Казахстан (дата обращения: 29.03.2015.
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Қазақстандағы азық-түлік саудасын дамытуды мемлекеттік
қолдаудың қазіргі жағдайы
Қалтаева Сауле Ануарбекқызы, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

А

уыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының
басты салаларының бірі болып табылады. Аграрлық
сектордың даму деңгейі қашан да қоғамның экономикалық және сяаси тұрақтылығының анықтаушы факторы
ретінде болып келді. Республика экономикасының дамуының басым бағыттарының бірі бола отырып, ауыл шаруашылығы үлкен әлеуетке ие. Қазақстанның ауыл шаруашылығы ауқымды территория мен халық санының
аздығы, өткізу нарықтарынан географиялық алшақтығы
сияқты ерекшеліктермен сипатталады.
Бүгін агроөнеркәсіптік кешен экономиканың тұрақты
дамып келе жатқан саласы ғана емес, экономикалық тартымды сала болып табылады. Бұл ретте, осынау отандық
агросектордың қалыптасуы кезеңінде Еуразиялық экономикалық одақ елдері сенімді серіктес бола білді.
Соңғы 10 жылда ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемі
41 %-ға ұлғайды. Ауыл шаруашылығы өнімінің экспорты
59 %-ға ұлғайып, 2,0 млрд. АҚШ долларынан асты, оның
ішінде Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне экспорт
көлемі 379 млн. АҚШ долларын құрады. Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар
көлемі 2015 жылы 167,0 млрд. теңгеге немесе шамамен
3,4 есеге ұлғайды.
«Агробизнес-2020» бағдарламасына сәйкес 2011
жылдан бастап агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік
қолдау 68,1 млрд. теңгеден 2016 жылы 176 млрд. теңгеге
немесе 2,6 есеге өсті. Бұл ретте, жергілікті атқарушы органдар бюджетіне берілген агроөнеркәсіптік кешенге арналған шығыстар үлесінің айтарлықтай ұлғайғанын (2011
жылғы 32 млрд. теңгеден 2016 жылы 153 млрд. теңгеге
немесе 4,7 есеге) атап өту керек [1].
2015 жылы субсидия көлемі 177,3 млрд тенгені құрады,
бұл 2013 жылмен салыстырғанда 2 есеге жоғары. Қазіргі
уақытта «Агробизнес-2020» бағдарламасын жүзеге асырудың алғашқы нәтижелері жөнінде айтуға болады. Дегенмен, жағымды көрсеткіштерге қарамастан, қалыптасқан жағдай агроөнеркәсіп кешен сферасына мемлекеттің
қатысуын талап етеді.
Қалыптасып отырған жағдай себептерінің бірі»Агробизнес-2020» бағдарламасының құралдарын жеткіліксіз қаржыландыру болып табылады. Мәселен, 2013
жылы жеткіліксіз қаржыландыру қөлемі 26 млрд. теңгені
(14,13 %), 2014 жылы 110 млрд. теңгені (35,4 %), 2015
жылы 115 млрд. теңгені (34,4 %), 2016 жылы 127 млрд.
теңгені (36,8 %), 2017 жылы 175,0 млрд. теңгені (45,7 %)
құрайды.
Нәтижесінде, ауыл шаруашылығына салынған инвестициялар көлемі салыстырмалы түрде төмен болды.
Мәселен, 2015 жылдың қорытындыларымен салысты-

рғанда ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар 167,1 млрд. теңгені құрады, бұл
өнеркәсіптің негізгі капиталына салынған инвестициялардың көлемінен 23 есеге және көлік пен қоймалауға салынған инвестициялардан 7 есеге төмен.
Өз кезегінде, инвестиция ағынының болмашы көлемі:
— саланың төмен деңгейде техникалық жарақталуынан (облыстың ауыл шаруашылығы техникасы паркінің 80 пайызы тозған);
— егіншіліктің қарқындату деңгейінің төмендігінен
(топырақтың құнарлылығын арттыру, тыңайтқыштарды
қолдану бойынша жұмыстар дұрыс жолға қойылмаған);
— ауыл шаруашылығы жануарларының генетикалық
әлеуетінің төмен деңгейінен (республика бойынша асыл
тұқымды ірі қара мал басының жалпы табын бойынша
үлесі 10,8 %-ды құрайды, ал мал шаруашылығы дамыған
елдерде бұл көрсеткіш шамамен 40–50 %-ды құрайды);
— ауыл шаруашылығы жануарлары өнімділігінің
төмендігінен (Қазақстан Республикасы бойынша бір
сиырға шаққанда сүт сауу бойынша орташа көрсеткіш
жылына 2309 килограммды құрайды, ал шет елдерде бұл
көрсеткіш жылына 6–8 мың литрге тең) көрінеді [2].
Бұдан басқа, Еуразиялық экономикалық одақ пен
Дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберінде Қазақстанның
ашық шекара жағдайында жұмыс істейтін барлық артықшылықтарына қарамастан, азық-түлік тауарларының
отандық нарығында шетелдік контрафактілік және бұрмаланған өнімдердің болуы секілді жағымсыз фактілер байқалып отыр.
Беларусия, Қазақстан және Ресейдің кеден одағы
2014 жылы Армения мен 2015 жылы Қырғызстанның қосылуымен біршама кеңейді. ЕАЭО өзара саудада сандық
шектеулер мен кедендік салықтар қолданылмайтын
бірыңғай кедендік территорияны қарастырады. Бұл кезде
ЕАЭО-қа қатысушы елдер бірыңғай кедендік тариф пен
үшінші елдермен саудада реттеудің басқа да шараларын
қолданады.
Соңғы 5 жылда азық-түлік тауарларының жиынтық экспорты әлемнің барлық елдерінде 2,0‑ден 2,6 млрд. АҚШ
долларына дейін ұлғайды. Қазақстанның негізгі экспорттық
нарықтары: Әзірбайжан, Иран, Қырғызстан, Ресей,
Тәжікстан, Түркия және Өзбекстан. Экспорттың құрылымында ең көп үлесті (70%-ға дейін) бидай және ұн алады.
Дайын азық-түлік тауарларының экспорты сыртқа шығарылатын тауарлардың жалпы көлемінің 4,5 %
құрайды. 2015 жылы аталған топ бойынша тауарды сыртқа шығару көлемі 21,3 %-ға түсіп 2,08 млрд АҚШ долларын құрады, ал 2014 жылы ол 2,64 млрд. АҚШ доллары
мөлшерінде болатын.
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2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда кедендік тарифті қолданудың негізі болып «Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай кедендік тарифі» деп аталатын 42 бабы табылады. Бүгінде Қазақстанда ЕАЭО
шеңберінде адвалорлық кедендік баж ставкалары кең тараған. Қазақстанда мал терісі мен жүнінен басқа өнімдерге экспорттық салықтар қолданылмаған. 2014–2015
жылдар аралығында ауыл шаруашылық өнімдеріне тосқауылдар, сандық шектеулер, квоталар, минимальды экспорттық бағалар мен лицензиялау таралмаған.
Инвестициялар және даму министрлгі экспорттық компаниялардың шығындарын 50 % мөлшерінде бөліктеп
өтеу жолымен экспортты қолдауды жүзеге асырады.
Өтеуге келесі шығындар жатқызылған:
—— сыртқа нарықта нақты өнім, не қызмет қозғалысы,
қазақстандық компанияның жаппай ақпарат құралдарындағы жарнама шығындары, көрмелерге қатысу;
—— тауар белгілерін тіркеумен байланысты шараларды
жүргізу және шетелге экспорттау мақсатында өнімді сертификаттау;
—— экспортты басқару сферасында қызмет ететін қызметкерлерді оқыту бойынша қызметтерді төлеу, сондай-ақ
шетелдік сарапшы-кеңесшілерді шақыру;
—— франшиз сатып алу;
—— экспорттық өнім шығаратын компаниялардың интернет-ресурстарын өңдеу, тіркеу және қолдау;
—— маркетингтік зерттеу шығындарын төлеу.
Экспортты қолдау мақсатында мемлекетке тиесілі
қаржылық институттар келесідей қаржылық қызметтерді
ұсынады:
—— экспорттық келісімдерді қаржыландыру;
—— шетелге жеткізу кезінде лизингтік және факторингтік операцияларды сақтандыру;
—— Қазақстандық компаниялармен импортерларга ұсынылған сауда несиелерін сақтандыру;
—— экспорттық бағдарланған кәсіпорындардың негізні
құралдарын сатып алуға жылдық 5 % ставка мөлшерінде
қаржылық лизинг;
—— жылына 5–8 % ставка бойынша айналым құралдарының толығуын несиелендіру.
Қазіргі сәтте ауыл шаруашылық саласын мемлекеттік
қолдаудың негізгі бағыттары «Агробизнес-2020» бағдарламасында көрініс тапқан. Бағдарламаның жалпы бюджеті 3 трлн. 122 млрд. тенгені құрайды. Бағдарлама шеңберінде азық-түлік субсидиясы өзіне ауыл шаруашылық
өндірушілеріне мал шаруашылығы мен егін шаруашылығы
өнім өндірісінде келтірілген шығындарды өтеу бойынша
тікелей ақшалай төлемдерді қосады.
Егін шаруашылығында субсидия тұқым, жанар-жағар
май, тыңайтқыштер мен гербицидтерді кететін шығындарды бөліктеп өтеуге бағытталады. Ал мал шаруашылығында субсидиялар асыл тұқымды мал сатып атуға,
селекциялық және асылдандыру жұмыстарын жүргізуге,
сондай-ақ малды ұстау шығындарын бөліктеп өтеуді қарастырады. Асыл тұқымды малды сатып алуға субсидия мөлшері ТМД елдері және алыс шетелден сатылып алынатын
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мал басы құнының 50 % өтеуді көздейді. Өндірісті интенсивтендіру мақсатында субсидия мөлшері өндірістің
сандық және сапалық сипаттамаларына тәуелді үдемелі
шкала бойынша есептеледі.
Бағдарламаға салаға жеке инвестицияны ынталандырудың бірқатар шаралары қосылған. Атап айтсақ Қазақстанда бірінші рет инвесторларға сүт пен еттің ірі тауарлы өндірісі, өнеркәсіптік балық шаруашылығы, ауыл
шаруашылық өнімдерін терең қайта өңдеу сияқты басым
бағыттағы жобаларға 50 % дейін капитал шығындарын
өтеуді қарастыратын инвестициялық субсидия құралы
енгізілді. Бұған қоса ауыл шаруашылық өндірушілерге
берілген коммерциялық банктердің несиелері бойынша
сыйақы мөлшерлемесін жылдық 14 %-дан 7 %-ға дейін
қысқарту үшін субсидиялар қарастырылған. Ауыл шаруашылық өндірушілеріне несиенің қолжетімдігін арттыру
үшін коммерциялық банктерде несиені кепілдендіру мен
сақтандыру жүйесі жасалуда.
Құрылған Еуразиялық экономикалық одақ сыртқы өткізу нарықтары проблемаларының шешімі болып табылады, ол 5 елдің жиынтық жалпы ішкі өнімі 2.2 трлн. АҚШ
долларынан асатын, 180 млн. халқы бар тауар нарығында
сауда жасауға мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық одақта агроөнеркәсіптік кешен өнімінің жалпы импорты 44,0 млрд. доллардан астам соманы құрайды. Сонымен қоса, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына
кіруіне байланысты ауыл шаруашылығының экспортқа
бағытталған өндірісін дамыту үшін ауқымды мүмкіндіктер
туады. Сондай-ақ, Мемлекет басшысы ет пен сүт саласына стратегиялық инвесторлар тарту және ет саласының
әлемдік нарығында көшбасшы болып табылатын ірі компаниялармен ет экспортын қамтамасыз ету бойынша алға
қойған міндетті орындау мақсатында бірлескен инвестициялық жобаларды құру туралы тиісті бірқатар құжаттарға қол қойылды [3].
Агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялау тетіктерін табысты іске асыру үшін «Агробизнес-2020» бағдарламасының толық көлемде қаржыландырылуын қамтамасыз ету қажет. Еуразиялық экономикалық одақ пен
Дүниежүзілік сауда ұйымының бірыңғай нарығын құру
да осыны қажет етеді, онда қатысушы елдердің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері әр түрлі мемлекеттік
қолдау көлемдері жағдайында нарыққа қол жеткізу үшін
бірдей шарттарға ие болады.
Сонымен қорытындылайтын болсақ, Қазақстанның
агроөнеркәсіп кешені даму үшін қажетті мүмкіндіктерді
құрайтын үлкен әлеуетке ие. Республиканың ауқымды
жер ресурстары басқа елдермен салыстырғанда оған
едәуір бәсекелік артықшылықты қамтамасыз етеді, бұл
ауыл шаруашылығын экономиканың перспективті салаларының бірі етеді. Ауылдық жерлерде 7,6 млн.
адам, яғни Қазақстан тұрғындарының 43 % тұрады. Бұл
ғылыми негізделген ауыл шаруашылық өндірісін ұйымдастырған жағдайда осы саланы әлемде алдыңғы қатарға шығаруға қабілетті кадрлық әлеует. Қазақстан
тек ғана ішкі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
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үшін емес, сондай-ақ ауыл шаруашылық және азықтүлік өнімдерінің маңызды экспортеры ретінде қалыптасу үшін де жеткілікті ресурстарға ие. Сондықтан да
азық-түліктің әлемдік нарықтарындағы күшейіп отырған

бәсеке жағдайында, сондай-ақ Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерінің 90 %-ның тәуекелді егіншілік аймағында екендігін ескере отырып, осы саланы мемлекеттік қолдауды күшейту қажет.
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Физическое развитие детей, проживающих в городской и сельской местности
Кызылординской области
Каражигит Лаззат Абзалбековна, магистр медицины;
Мустафаева Динара Токболатовна, магистр естественных наук
Медицинский колледж «Болашак» (г. Кызылорда, Казахстан)

С

овременное обучение предъявляет высокие требования к ученикам, в том числе к состоянию их здоровья. Одним из важных показателей здоровья являются
показатели физического развития. Нами проведено изучение физического развития детей в городской и сельской
школе Кызылординской области.
Цель исследования
— обобщить материалы, характеризующие уровень
физического развития городских и сельских детей в возрасте 7–11 лет, и заложить основу для дальнейшего изучения динамических сдвигов в физическом развитии
детей. Объектом исследования были 300 детей школьного возраста 7–11 лет: 2 группы — 1 группа школьники
городской школы г. Кызылорда и 2 — сельской школы

Кызылординской области. Сравниваемые группы по возрастному, половому и социальному составу были однородны. Наряду с изучением физического развития в ходе
профилактических осмотров нами были исследованы заболеваемость сколиоз.
Результаты исследования:
Показатели физического развития городских и сельских детей в возрасте 7–11 лет характеризуются следующим. Основные размеры тела (рост, масса тела, окружность грудной клетки) у мальчиков в среднем выше, чем
у девочек, за исключением показателей роста девочек 11
летнего возраста. В возрасте 11 лет рост девочек выше,
чем у мальчиков этого же возраста как у городских, так и у
сельских школьников.

Мальчики
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Девочки

Показатели физического развития сельских детей несколько ниже показателей физического развития городских детей во всех исследованных возрастных группах.
Разница статистически достоверна. Имеющаяся разница
в физическом развитии детей сельской и городской местности, по-видимому обусловлена влиянием на показатели
физического развития социальных, биологических, экологических факторов и других факторов. Соматоскопическое
исследование осанки сельских и городских школьников
выявило нарушения осанки в форме сколиоза у большего
числа сельских школьников 6 % (9 из 150 обследованных
сельских школьников), чем у городских 2.6 % (4 из 150 обследованных городских школьников).

Таким образом:
1. Показатели физического развития мальчиков как
сельской, так и городской местности выше, чем у девочек,
за исключением показателей роста и сельских и городских
девочек 11‑летнего возраста.
2. Рост девочек 11‑летнего возраста был выше, чем у
мальчиков этого же возраста. Установленное превышение
показателей роста девочек 11‑ти летнего возраста над показателями роста мальчиков обусловлено особенностями
биологического развития и возрастной динамики роста,
связанной с более ранним переходом девочек в предпубертатный период полового созревания.
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The formation of moral-spiritual qualities of future teachers
in higher pedagogical education
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Serikbayeva Nurzina Muratovna, first course master of degree for specialty «Pedagogy and psychology»
Khoja Ahmet Yasawi International Kazakh-Turkish university (Turkistan, Kazakhstan)

N

owadays the Kazakhstan is one of the increased risks of
loss of spiritual values, the meaning of life, a higher purpose in the world. Young people have distorted ideas about
such eternal categories, as mercy, compassion, love, kindness, therefore, it is urgent the problem of development of
spiritually-moral qualities of the person [1].
The problem of spiritually-moral qualities of the future
teacher»s personality is primarily due to the fact that the
moral aspect is one of the most important aspects of the

teaching profession. Spiritual-moral foundations of pedagogical activity are its fundamental value and quality. The category of «moral» is associated with the concepts of «spirit»,
«soul», «inner», «warmth», «morality», «consciousness»,
«conscience», etc. (N. Berdyaev, P. Florensky, V. Solovev,
etc.). In dictionaries [2] spirituality is defined as follows:
— detachment from the low-lying, rough sense of interest, desire for internal improvement, the height of the
spirit;
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— a property of the soul consists in the predominance of
spiritual, moral and intellectual interests over the material;
— search, practice, and experience through which the
subject carries in himself the transformation necessary to
reach the truth, to self-determination;
— activities for self-creation, self-determination, and
spiritual growth of a person;
Morality gets in the dictionary the following definitions:
— a set of rules, determine human behavior; human behavior; moral properties;
— the inner, spiritual qualities that guide people»s ethical standards; rules of conduct defined by these qualities;
— moral — adjective: mentally applies the truth and
the lie; to moral good and evil; agree with conscience, with
the laws of truth, human dignity, duty of honest and purehearted citizen.
Based on the analysis of dictionaries in the narrow sense
under spirituality we mean the internal self-development, the
transformation of man. Under the morality -external ethical
norms and rules of conduct set forth in internal installations.
Imagine a working definition of the notion «spiritual-moral
qualities of the personality of the teacher»: the high value
characteristics of consciousness, behavior, and communication of the teacher in the process of life, allowing him to realize their inner potential.
The main quality of future teachers in modern conditions
is an active social position, and psychological-pedagogical basis for its formation is an organization of spirituallymoral relations students, large educational work among the
teachers, and the assertion of spiritual and moral values in
schools and universities. Creating student groups in moral
and spiritual relations is the most favourable context for decisions facing the school educational objectives.
In the general complex of problems is devoted to the
study of psycho-pedagogical conditions of forming of personality of future teacher, need to be further consideration
of the issues related to the knowledge of the personal development of the students with moral and spiritual potential. The study of psycho-pedagogical conditions of development of spiritually-moral relations among the students,
their learning and transformation of the personality of a future teacher as asserting an active social position, it seems
more relevant now.
The term spiritual-moral relations used in the psychological literature recently. Often studies use the concept of
moral relations (B. B. Aysmontas, V. Momov, L. I. Ruvinskiy,
I. F. Kharlamov, V. A. Yakovlev and others). V. Momovdefines
moral relations as a public form of expression and regulation
of individual actions. According to L. I. Ruvinskiy, moral relations constitute such an education, which on the face of the

fusion of thoughts (and judgments of events), feelings (experiences of a specific nature about them) and the will ambitions (motives to action) as a result of the relationship [3].
The term spiritual relationship is mostly found in the
philosophical theoretical studies (A. K. Uledov, etc.). So,
A. K. Uledovdetermines that spiritual relationship through
the relationships that develop between people in their joint
spiritual activities.
The problem of spirituality and morality has scientific
thought is rich in history. She attracted attention since ancient times (Pythagorean, Plato, Aristotle, Socrates, A. Augustine and others).
Psychologists focus their attention on the disclosure of the
concept of spirituality and its significant role in a person»s
life. So, K. A. Abulkhanova spirituality defines a method of
personal mental organization, consistent with the principles
of humanity, sublimity, and harmony. V. V. Znakovbelieves
that the spiritual realm of the individual cannot be viewed
only through the prism of intellectual, mental activity. In his
view, the spirituality of the subject can only be understood in
the context of culture and the universe.
The current state of reality dictates the necessity of making
the content of educational process of the patristic heritage,
revival of spiritual and moral principles in psychology and
pedagogy.
However, despite attracting the attention of many researchers to the problem of spirituality, not fully disclosed the
conditions of formation and development of spiritually-moral
qualities of the person.
The analysis showed the presence of the following contradictions in the spiritual and moral relations of youth:
— scientists and politicians have repeatedly declared that
economic revival of the country is impossible without spiritual rebirth, however, the media are conducting a massive
impact, and focused on aggression, power, leading to high
conversion values, obtain material goods in any way, etc.;
— in recent years, many recognized the importance
of humanistic paradigm of education (K. A. Abulkhanova,
A. G. Asmolov, B. S. Bratus, I. A. Zimnaya, etc.), which is
part of the moral and spiritual relations, but in fact in most
educational institutions dominated by the authoritarian style
of education;
The development of the new pedagogical paradigm of education, asserting the priority of human, humanistic spiritual
ideals to the greatest extent exacerbates the problem of spiritually-moral education of pupils. The solution to this problem
is the leading role of the teacher: his competence, spirituality,
and the level of ethical culture depend on the spiritual world
and the moral character of the modern student. This explains
the actualization of the problem of formation of spiritual and
moral culture for teachers in higher pedagogical education.
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Қ

азақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік
алуы, халықтың ұлттық санасының өсіп, өзгеруіне,
тарих ғылымының жаңа саяси мәдениетті қалыптастырудағы рөлінің күшеюіне үлкен дәрежеде өз ықпалын тигізді.
Кеңестік тарихнамада қазақ интеллигенциясының
1916 жылғы көтеріліске байланысты ұстанған позициясын баяндау тарихи шындықты ашуды мұрат тұтпай,
қалай болғанда да оларды реакциялық бағыт ұстанған күш
ретінде көрсетуді көздеді. Шын мәнінде мәселе анағұрлым
күрделірек болатын.
1916 жылдың 25 маусымында патша үкіметінің Қазақстанның, Орта Азияның және ішінара Сібірдің жергілікті ер-азаматтарын әскери-тыл жұмыстарына алу туралы жарлық шығарды. Көтерілістің шығуына түрткі
болған жағдайда — қазақтан соғысқа солдат алу емес,
қара жұмысшы мәселелерінің жай-жапсарын «Қазақ» газеті арқылы демократиялық интеллигенцияның 1914–
1915 жылдардан бастап-ақ көтеріліс, қоғамдық пікір
қалыптастырып, бұл мәселеге байланысты үкімет орындарының шешімдеріне ықпал жасауға тырысқаны жөнінде
зерттеу жұмыстарында айтылмай келеді [1].
Патша үкіметі соғысқа дайындалғанда оған Ресейдің
бүкіл халықтарын шақыруды бұрыннан-ақ ойластырған.
1909–1910 жылдардың өзінде жоғарғы әкімшілік арасында бұрын әскер қатарына алынбағандардың бәрін
бұл міндетті өтеу жөнінде сөз болған. Оған Түркістан мен
Дала өлкесінің бұратана халықтары да кірген. Бұл мәселені жан-жақты ойластыруды Мемлекеттік Дума соғыс
министрі Сухомлиновке жүктеді. Ол «1914 жылдың шілдесінде Мемлекеттік Думаға мынадай жауап қайтарды:
қазақтар көшпелі халық, көшпелілік пен мемлекеттік бірбіріне үйлеспейтін ұғымдар; қазақтардың мәдениеті төмен,
орысша білмейді, жазу танымайды, солдат тамағын тамақсынбайды әскер қызметіне шыдамайды; бұларға қосымша,
қазақтар соңғы кезде панисламизм рухында тәрбиеленіп
отыр [2]. Панисламизм дегенде бүкіл мұсылман халықтарының бірігуі мүмкін, оларды қаруландырсақ, ол қаруларды өзімізге қарсы бағыттауы мүмкін» деп қауіптенді.
Соғыс басталғаннан кейін әскери салық төлеу енгізген.
Соғыс барысында бұл саясатты өзгертуге тура келді.
Ресей империясының экономикалық жағынан артта қалуының, әскерінің нашар қаруланғандығының және жөнді

қамтамасыз етілуінен, әскери және мемлекеттік басшыларының надандығынан, сондықтан тың қордалануынан
патша әскерлері жеңілістен жеңіліске ұшырай берді. Осы
себептерге байланысты «Бұратана халықтарды мемлекеттік қорғаныс жұмыстарына пайдалану тәртібі туралы
ереже» қабылданды. Ол бойынша 19 бен 43 жастың
арасында «бұратаналық» азаматтар соғыс аймағында
қорғаныс құрылыстарын салуға, әскери қатынас жолдарын ұйымдастыру жөніндегі тыл жұмыстарына шақыртылды. Оған қазақ даласынан 400 мыңға жуық ер-азаматтар тартылды [3].
Осының бәрі, қазақ халқының ашу-ызасын тудырды,
ұлт-азаттық күресті күшейтті және оның басталуын тездетті. Наразылықтар, ереуілдер көбейді. Алайда, 1916
жылдың шілдесінде жекелеген еруілдер, толқулар, қозғалыстар өрістеп, бұқаралық сипат алып, нәтижесінде бүкіл
қазақ жерін қамтып, ұлт-азаттық қозғалысқа ұласты.
1916 жылдың 25 маусымындағы патша жарлығы тек
сылтау, желеу болатын. Көтерілістің басты себебі әлеуметтік-экономикалық және саяси сипаттағы факторлар
еді. Яғни, орталық езгінің күшеюі, жерді тартып алу, салықтар мен алымдардың өсуі, еңбекшілерді қанау, өлкенің
қазақ және басқа бұрыннан тұрған жергілікті халықтары
жөнінде царизмнің жүргізіп жатқан орыстандыру саясаты,
соғысқа байланысты халық бұқарасы жағдайының күрт
нашарлап кетуі, міне осыған алып келді [4].
Көтерілісті көбіне қазақ зиялылары басқарды. Мысалы, Ақмола даласында — Сәкен Сейфуллин, Атбасар
даласында — Әділбек Майкөтов, Орал облысынан Тоқаш
Бокин, Маңғыстауда — Жалау Мыңбаев, Орал облысы
мен Бөкей ордасында — Сейтқали Меңдешев, Сырдари
облысында — Тұрар Рысқұлов, Торғай облысында —
Аманкелді Иманов және басқа азаматтар.
Шілде, тамыз айларында көтеріліс сол кездегі Қазақстанның барлық облыстарын қамтыды. Ол патша
өкіметінің орталық және орыстандыру саясатына қарсы,
ұлттық және саяси тәуелсіздік үшін жүргізді.
1916 жылғы 25 маусымдағы бұратана халықтарды
әскери-тыл жұмыстарына алу туралы патшаның жарлығына «Алаш» басшылары (Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов) қарсы шықпуға, оны орындауға
шақырды. Бірақ, бұған байланысты мынадай жайтты есте
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ұстаған жөн. Бұратана халықтарды әскерге алды екен
деген сыбыс бұдан бұрын шыққан. Соған байланысты
«Қазақ» газетінде пікірсайыс болған.
Осы талап-тіректерді қазақтар атынан білдіру үшін
Дума ашылуына қарсы Ә. Бөкейхановты, А. Байтұрсыновты, Н. Бегімбетовты Петроградқа жіберді. Бұл туралы
тарихшы М. Қойгелдиевтің «1916 жылғы көтеріліс және
ұлт зиялылары «деген мақаласында көрсеткен [5].
«Қазақ» газетінің төңірегіне топтасқан Ә. Бөкейханов,
А. Байтұрсынов, М. Дулатов сияқты либерал-демократиялық зиялылар өкілдерінің жетекшілері халықты жарлықты орындауға қарсы шықпауға үгіттеп, оны орындамаған жағдайда қазақтар қантөгіске ұшырауы мүмкін деп
санады және осыған байланысты үлкен алаңдаушылық
білдірді. Осынау алмағайып кезеңде «Алаш» қайраткерлері халықты аман сақтау үшін қарулы көтеріліске қарсы
болып, қазақтарды патша жарлығын орындауға шақырды.
Біріншіден, олар Ресейге төнген сыртқы қатердің бодан
болып отырған қазақтарға да толық қатысы бар деп санады. Бұдан сырт қалуға болмайды, — деп есептеді. Екіншіден, іс жүзінде қарусыз қазақтардың тұрақты орыс армиясына қарсы бас көтеруін болдырмауға талпынды.
Қарусыз халық өкіметінің жазалау шараларының құрбаны
болады деп қауіптенді. Үшіншіден, соғыс Ресей үшін соғыс
жеңіспен біткен жағдайда қазақтардың хал-күйі жеңілдеп,
ұлттық автонония құрылатынына үміт артты. Империямен ақылға қонымды келісім тактикасын ұстанып,
халқының аман болуын бірінші кезекке қойған «Алаш»
көсемдері тыл жұмыстарына шақыруды кейінге қалдыра
тұрып, тиісті әзірлік жұмыстарын жүргізуді ұсынды. Кө-

теріліс барысында орын алған қанды қырғын, жүздеген
мың адамдардың қаза табуы бұлардың қауіптерінің негізсіз еместігін дәлелдеді.
Қазақ зиялылары майдан тылында еңбек еткен қазақ
жігіттерінің сөзін сөйлеп, мұңын жоқтады. Ә. Бөкейханов,
М. Дулатов т. б. бастаған қазақ зиялылары Минскіде,
тағы басқа тыл жұмысына шақырылғандар көптеп шоғырланған қалалар мен елді мекендерде болып, оларға
қолдан келген көмектерінің бәрін көрсетті. Олар шақырылғандардың құқықтарын қорғау және олардың майдан
өңірі аудандарындағы тұруы мен жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар турғызу жөнінде нақты қадамдар жасады.
Ал мұның өзі кеңес заманында көп жылдар бойы айтылып
та, жазылып та келген Алашорда 1916 жылғы көтеріліс
кезінде ұлттық мүддеге сатқындық жасады деген пікірдің
сыңаржақ тұжырым екендігін көрсетті.
Алаш көсемдері көтерілісшілерге де, майданның қара
жұмысына шақырылғандарға да ешқандай сатқындық
жасаған жоқ. Олар халқының аманадығын ойлады. Егер
ұлттық зиялылардың радикалды тобы Қазақстанның болашағын революциялық қарулы күреспен байланыстырса,
«Алаш» көсемдері оны біртіндеп даму, бейбіт реформа жолымен байланыстырды. Екеуінің де мақсаты еліміздің тәуелсіз ұлттық мемлекеттілігін орнату еді. Бірақ таңдаған
жолдары әр түрлі болды.
1916 жылғы көтеріліс жеңіліске ұшыраса да, тарихи
маңызы зор болды. Халықтың мұңын, жоғын жоқтаған,
елін жерін сүйген Амангелді, Бекболат тәрізді каһарман,
ержүрек батырларды шығарады. Қазақ халқының кім
екенін дүние жүзіне таныта білді.
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Тамақ өнеркәсіп саласын инновациялық дамытудың ерекшелігі
Маханбетова Ұлмекен Рахметуллаевна, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент міндетін атқарушы;
Ханасия Береке, магистрант
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

Ө

неркәсіп саласы ел экономикасының негізгі жетекші
саласы, басқа салаларды және қоғамдық өндірісті
индустриализациялауда шешуші факторы ретінде қызмет атқарады. Олардың техника-технологиялық деңгейін,
ғылыми-техникалық базасының жағдайын және салаішіндегі және салааралық кешендерді анықтайды. Осы негізде
өнеркәсіп басқа салалардың өндіріс көлемінің, мемлекеттік бюджеттің және жұмыс күшінің жұмыс бастылық

деңгейінің қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді және
ЖҰӨ-не қатысын анықтайды, сол арқылы халықтың өмір
сүру деңгейін және сапасын қалыптастырады.
Өнеркәсіп және әсіресе ауыр индустрия экономикадағы кеңейтілген ұдайы өндірістің негізі болып табылады.
Ауыр индустрия бүкіл халық шаруашылығында техникалық прогресті қамтамасыз ете отырып, өнеркәсіптік өндірістің, ауыл шаруашылығының, көліктің, байланыстың,
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құрылыстың, сауданың барлық салаларын озық технологиялармен қаруландырады. Өнеркәсіпті, ең алдыменен
ауыр индустрия салаларын одан әрі дамыту біздің еліміздегі экономикалық әлеуетті қайта өрлетудің және әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуды қамтамасыз ету
міндеттерін ойдағыдай шешудің маңызды алғышарттары
болып табылады [1].
Еліміздің экономикасында өнеркәсіптің құрылымы
күрделі. Өнеркәсіп саласы бірнеше кәсіпорындардан және
өндіретін өнімнің түрлері мен технологиялық ерекшеліктерге байланысты бөлінеді.
Өнеркәсіп — ол халық шаруашылығының негізгі
құраушысы, нақтырақ тоқталатын болсақ, өнеркәсіп
ол қоғамдық тұтыну өнімдерінің бір бөлігіне ие болатын
және өндірістің өнімдері пайда болатын фирма, зауыттар,
кәсіпорындар мен акционерлік қоғамдар жиынтығын
халық шаруашылығының салаларының бірі. Халық шаруашылығының сасаларында жетекші рөлді өнеркәсіп
кәсіпорындары алады.
Соңғы жылдары ғылыми-техникалық үрдіс, әсіресе,
машина жасау өндірісінің салалық құрылымына үлкен
ықпал етті, бұл электр-энергетика, құралдар жасау
секілді салалардың: есептеу техникалары құралдары, компьютерлер өндірісі, күрделі технологиялық процестерді
бақылау және реттеу құралдары, роботтар және т. б. ішкі
салаларының дамуына қол жеткізді. Металлургия, химия
және өнеркәсіптің басқа да салаларының жаңа бөлімдері
ашылды. Өнеркәсіптің жаңа саласы — микробиология
пайда болды.
Өнеркәсіп өндіретін және өңдейтін болып бөлінеді. Өндіретін өнеркәсіпке рудалық және рудалық емес шикізаттарды өндіру, байытумен байланысты, сондай-ақ теңіз жануарлары, балық аулау, басқа да теңіз өнімдерін өндіру
сияқты салалар кіреді. Өңдейтін өнеркәсіпке өндірілген
өнеркәсіп өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындары, жартылай дайын өнімдер және ауыл шаруашылығы өнімдерін
қайта өңдейтін салалар кіреді [2].
Өңдеу өнеркәсібінің саласы: тамақ өнімдерін өндіру, сусындарды өндіру, темекі бұйымдарын өндіру, тоқыма бұйымдарын өндіру, киім өндіру, жиһаздан басқа ағаштан
және тоздан жасалған бұйымдарды, өндіру; сабаннан және
өруге арналған материалдардан, бұйымдар өндіру, қағаз
және қағаздан жасалған өнімдерді өндіру, кокс және мұнай
өңдеу өнімдерін өндіру, химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру, резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру, өзге де
металл емес минералды өнімдер өндіру, металлургия өнеркәсібі және машина жасау.
Қазіргі танғы кәсіпорындар салық жеңілдіктері бар
еркін экономикалық аймақтарда көбірек орналасады.
Өнеркәсіптердің теңіз жағалауларына «ығысуы» да
көбірек. Осының нәтижесінде кейбір портты аймақтар айналасында шеттен әкелінетін шикізаттарды бастапқы өңдеуден өткізетін өнеркәсіптік кешендердің пайда болуын
көреміз.
Тамақ өнеркәсібі бір қатар өзгешеліктерге ие. Оларға
азық-түлік тауарларының құрамындағы жоғары сани-
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тарлық-гигиеналық және экологиялық талаптары және
оларды өндіру технологиясы, дайын өнімнің бірнеше түрін
сақтау мен жеткізудің шектеулі мерзімі, тұтынушылардың
денсаулығы үшін қауіпсіздік талаптардың жоғарлауы.
Тамақ өнеркәсібінің өзгешелігі азық-түлік нарығының
ерекшеліктерімен байланысты. Біріншіден, өнімге деген
сұраныс тұрақты болып табылады, бұл тамақ саласы инвестициялар үшін тартымды және қолайлы болып табылады.
Екіншіден, көптеген азық-түлік тауарларының түрлері халықтың төлемқабілеттілік деңгейіне тығыз байланысты
және де ол жергілікті нарықтарда айтарлықтай ауытқиды.
Бұл өндіріліп отырған өнімдерінің түрлерін таңдау және
оларды тұтынушыларға жеткізу бойынша көптеген түпкілікті жұмыстарды талап етеді.
Адамзатты азық-түлікпен қамтамасыз ету проблемасы
болашақта бастапқы маңызын жоғалтпай, одан сайын өткірленеді. Халық шаруашылығының тағам саласының
дамуы бірнеше факторларға байланысты. Бірінші ретте
тағам саласы халық шаруашылығының басқа салаларымен тығыз байланысты.
Тағам өнеркәсібі үшін шикізат болып табылатын ауыл
шаруашылығы мен технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ететін машина жасаумен, тағам өнеркәсібін картон,
ағаш, кағаз, фанер және тағы басқалармен қамтамасыз
ететін орман және целлюлоза-қағаз өнеркәсібімен полимерлі және шыны таралар, бояулар, лактар химия өнеркәсібімен, металлургия және басқа өнеркәсіптермен.
Тұрақты даму мен тәуелсіздікті сақтап қалуды көздейтін
кез келген тәуелсіз мемлекеттің мақсаты — азық-түлік
қауіпсіздігі. Әлемдегі дағдарыс тамақ өнекәсібі нарығында
азық-түлікпен қамтамассыз ету сұрағына және осы мәселелерді шешуге мақсатты бағыттайды. Сонымен, барлық
елде азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамассыз ету мәселесі
жылдан жылға өзекті.
Осы элементтер орындалған жағдайда халықтың әл-ауқат жағдайы өседі және экономикалық тәуелсіздік жоғарлайды. Сонымен, азық-түлік өнімдерін өндіретін тамақ
өнеркәсіптер өндірісінің бәсекелі және сапалы тиімді
дамуы әр елдің әлеуметтік-экономикалық тәуелсіздігіне
әкеледі.
Нақты елдегі өмір сүру деңгейі өнімділіктің жоғары
деңгейіне қол жеткізген және бұл жоғарылауды жалғастыратын ұлттық компаниялардың қабілеттіліктеріне байланысты. Өнімділіктің ұдайы өсуі экономиканың үздіксіз
дамуын талап етеді. Ұлттық компаниялары бар салалардағы өнімнің сапасын арттыру, оған қажетті тұтынушылық
қасиеттерді беру, өнімдерді дайындау технологияларын
жетілдіру, өндірістің тиімділігін жоғарылату арқылы өндірісіті тұрақты жетілдіріп отыруы тиіс. Олар әдетте,
өнімділігі жоғары болатын барлық күрделілендірілген
өнеркәсіп сегменттеріндегі бәсекелестік үшін қажетті сапаны дамытуы тиіс. Және, ең ақырында, олар негізінде
жаңа күрделі салалардағы бәсекелестікке қабілеттілікті
тарқатуы қажет [3].
Сонымен, бәсекеге қабілетті ел болу үшін өндірістің
жеке салаларының бәсекелестігін арттыру, сонымен
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қатар, өндірістің бәсекеге қабілетті деңгейіне шығу үшін
өндірісті жаңарту немесе технологиялық қайта жарақтандыруға ынталандыру керек, басқару қызметінің маңызды
бөлігін, жаңа мамандықтар мен кәсіптердің жұмысшы
кадрларын даярлау және қайта даярлау, өндірістік, әлеуметтік және нарықтық инфрақұрылымдарды дамыту
жөніндегі іс-шараларды қалыптастыру және жүзеге
асыру қажет.
Мемлекеттің өнеркәсіп саласын кезең кезеңмен дамыту мақсатындағы «Қазақстан Республикасы Президентінің № 874 Жарлығына сәйкес 2015–2019 жылдарға

арналған Мемлекеттік индустриалды-инновациялық
бағдарламасы» бекітілді.
Түркістан қаласында Индустриялды аймақ бойынша —
40 га жер бөлініп, оған мемлекеттік акт алынып, толық құжаттандырылған. Индустиялды аймаққа инфрақұрылым
жүргізуге 847 млн теңге бюджет қаржысы бөлініп, жұмыстар атқарылып, қаржы толық игерілген. Сонымен бірге
индустриялды аймағының темір жол тұйығын аяқтауға
және газ құбырын жүргізу мақсатында жобалық құжаттары әзірленген. Жоба құны –140,6 млн теңге, салалық
басқармалардың қорытындылары алынған [4].

Кесте 1. 2015 жылы Индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылған жобалардың өндірген өнім көлемі
№
1

Кәсіпорын атауы
«ЖК Кудайбергенов»

2 «Баянды Құрылыс» ЖШС-і
«Ак Жол» ЖШС-і
3
4
5
6
7

«Мұзды тау» ЖШС-і
CДО «Түркістан» ЖШС-і
ЖК «Имажанов»
«Тұран» ШҚ

8 «Тұран» ШҚ
9 «Хываева» ЖК

Өнім көлмі

Өсу, кемуі
%

20 005 дана

100

320,7тн

100

48000 тн

56526 тн

117,7

300 тн

300 тн

100

300 тн

300 тн

100

8432 дана

9798 дана

116

200 тн

200 тн

100

250 тн
600дана

252 тн
600дана

100,8
100

Өнім түрі

Жоспары

жиһаз шығаратын шағын зауыты (әр
түрлі жиһаз түрі)
полиэтилен құбырларын шығару цехі
темір-бетон бұйымдарын және көпір
балкаларын шығару зауыты
сүт өнімдерін қайта өңдеу цехі (балмұздақ)
тамшылатып суаруға арналған құбырлар шығару цехі
шағын тігін фабрикасы (мектеп
оқушыларына арналған киімдер)
тамшылатып суаруға арналған құбырлар шығару цехі
өсімдік майын шығару цехі
Шағын тігін фабрикасы

20 000
дана
320,7 тн

2015 жылы Индустрияландыру картасына енген жалпы
сомасы 1600,0 млн. теңгелік 4 жобаны жүзеге асырылып,
соның ішіндегі: «Нұр строй» ЖШС кірпіш шығарумен айналысады, 160 жұмыс орындарымен қамтамассыз етіп,
жоба құны 579,0 млн тенгені құраған. 2015 жылы Индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылған жобалардың өндірген өнім көлемі (Кесте 1).
2015 жылы жалпы сомасы 1800,0 млн. теңгеден
асатын кемінде 6 жобаның қаржыландыру жүргізіліп,
283 жұмыс орны ашылды. жобалар: «Мирас Даму
ЛТД» ЖШС-нің шыны пластикалық арматурасы жобасы, жоба құны 112,0 млн. теңге, «Стройсервис-ХХІ»
ЖШС-нің құрылыс материалдарын шығару жобасы,
жоба құны 200,0 млн. теңге, «Тұран» ШҚ-ның сүт өнімдерін қайта өндіру жобасы, жоба құны 139,0 млн. теңге,

«Казхимпром РЕАГЕНТ» ЖШС-нің ион алмастыру жобасы, жоба құны 5550,0 млн. теңге, ЖК «Grand Miks»
кеңсе жиһаздарын өндіру жобасы, жоба құны 200,0 млн.
теңге, «Ұл-Жан-Нұр» ЖШС-нің керамикалық кірпіш
өнімдерін шығару жобасын, жоба құны 152,0 млн. теңгені құрады.
Сонымен, Қазақстан аймақтарының өнеркәсіп салаларын дамытудың индустриялдық саясаты инновациялық үдерістерді жандандыруға, жаңа технологиялық
құрылымдарды енгізуге өнеркәсіптегі жаңа қайта бөліністерді игеруге, ұлттық ғылыми-техникалық әлеуетті жандандыруға, ғылым мен өндіріс арасындағы алшақтықты
жоюға, индустриялық қызметті ынталандыруға, озық
шетел технологиясының нақты трансферті мен халықаралық стандарттарды енгізуді қамтамасыз етуге тиімді.
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3.
4.

Очерки модернизации российской промышленности. Поведение фирм Авторский коллектив. — 2014. — с. 210.
Божиева Ж. К. Технологическое развитие Казахстана // Аналитик. — 2004. — № 3. — С. 44.
Портер М. Э. Конкуренция. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — с. 602.
Оңтүстік Қазақстан облысының шағын жəне орта кəсіпкерлік динамикасы. Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті, 2010–2015.
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Мұнай өнімдері төгілген топырақ құнарлығын қалпына келтіру жолдары
Мустафаева Динара Токболатовна, магистр естественных наук;
Каражигит Лаззат Абзалбековна, магистр медицины
«Болашақ» медициналық колледжі, (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Қ

азақстан мұнай мен табиғи газға бай елдің бірі. Республика территориясында 202 мұнай және газ кен орындары анықталды. Бастапқы болжам бойынша бұл жердегі мұнайдың қоры 350 млн. тонна болса, газдікі 100 млн.
м3. Пайдасы мен бірге мұнай өндірісінің қоршаған ортаға
тигізетін зиянды әсері де аз емес. Қоршаған ортаның ластануы іздеу-барлау және мұнай, газ өндіретін ұңғымалар
(скважиналар) құрылысынан басталады.
Жұмыстың мақсаты: Мұнай өнімдерімен ластанған
топырақтың құнарлығын қалыпқа келтіру жолдары және
мұнай өндірісінің қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін
анықтау.
Мұнай өндіру кезінде мұнай өнімдерінің табиғи ортаға
төгілуі апатты жағдайларда болады. Мұнай құрамындағы
көп көлемді көмір сутектер және жоғарғы молекулярлық
смолалы-асфальтендік заттар жер қыртысына түсіп трансформациялық және гидролизациялық көрініске соқтырады.
Мұнайдың 80 мл/кг-нан төмен дозасы тексерген
уақытта дозаға баса өсімдік тұқымдарымен салыстырғанда

айырмашылығы білінбейді. Мұнай өнімдерінің жеңіл
түрінің улылығы 150 және 90 мл/кг болғанда өсімдік
тұқымдарының өнімі 50 % төмендеген. Ал ауыр түрлерінің
(парафин, гидрон, битум) жоғарғы дозасы тек су, ауа
бірқалыпты ауысуына ғана әсер етеді. Бірақ топырақ қабаттарын тығыздандырып, цементтендіреді (гидролизациялайды).
Дозаның ұлғаюы жер қабатының түзелмеген немесе
өнім бермейтіндей микробиологиялық қасиетін өзгертеді.
Мұнай өнімдерімен ластанған топырақтың құнарлығын
қалыпқа келтіру жолдарының бірнеше әдістері бар: УЗГ
аппараты арқылы, күріш шаласы қолдануымен және цеолит қолдану арқылы.
Құмкөл кен орнының аумағы топырағы тек қана мұнай
өнімдерімен ғана емес, цинк, мыс, кадмий және қорғасын
сияқты ауыр металдармен де зақымданады. Ал бұлардың
барлығы топырақ микрофлорасының өмір тіршілігіне
үлкен қауіп төндіреді.

Кесте 1. Қызылорда облысындағы жыл бойы тасталған ластаушы заттардың 2016 жылғы құрылымы
11
72%

17%

±
Ғылыми жұмыстың тақырыбына байланысты және
қойылған мақсаттарға сай зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Мұнай өндіруші кен орындарында мұнаймен ластанған
топырақтын сынамалары алынып 50х50 см ағаш жәшіктеріне салынды. Одан кейін бірінші кезенде топырақ
бетіне 5 см биіктікте цеолит катализаторы салынды. Сәл
уақыттан кейін көмірқышқыл газынын бөлінуі байқалды,
бұл мұнай өнімімен цеолит катализаторынын әрекеттесуінін басы болды. Зерттеулер бойынша цеолит катализаторынын мұнаймен ластанған топырақтардын тазаруына
тигізетін әсері мол. Мұнай өнімдерімен ластанған топырақтардын цеолит катализаторын қолдану барысында 80
пайызы тазарады.
Екінші кезенімізде цеолит катализаторымен тазартылған топыраққа өсімдіктердін дәндерін егіп, мәдени

өсімдіктердің сонын ішінде асқабақ, қияр, қауын және ұрмебұршақ тұқымдары алынды.
Топырақ құнарлығынын қалыпқа келуін біз келесі
жолмен қарастырып көрдік. Бір жәшікке мұнай өнімдерімен ластанған топырақты салып, екіншісіне мұнай
өнімдерімен ластанған топырақты және цеолит катализаторын қостық. Сол жәшіктерге қияр, қауын, асқабақ,
ұрмебұршақ тұқымдарын отырғызып, 7–10 күн өткен
сон цеолитпен өндеген топырақта өскіндер көрінді.
Біз алдын-ала осы аталған өсімдітердін тұқымдарын
Петри ыдыстарында 24–26 ° С өндеп алдық. Әр ыдысшада 10 тұқымнан болды. Ең жоғарғы өсу әнергиясын
және өскінділігін ұрмебұрщақ, қияр, қауын көрсетті. Ал
асқабақ тұқымдары сәл төмендеу өсу әнергиясын көрсетті.
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Кесте 2. Қияр, қауын, асқабақ және үрмебұршақ дақылдарынын өсу әнергиясы
№
1
2
3
4

Дақыл
Ұрмебұршақ
Қияр
Қауын
Асқабақ

Өскін саны
6
5
5
4

Зерттеу жұмыстарымыздың келесі кезені мұнай өнімдерімен ластанған топырақ және цеолит катализаторымен
өнделген топыраққа тұқымдарды отырғызу. Әксперимент
барысында біз келесі қубылыстарды байқадық: мұнай өнім-

Өсу күні
7
8
9
10

дерімен ластанған топыраққа отырызылған өскіндер өнім
бермеді, себебі мұнай топырақ бетін жауып өскін өсуге оттегін жібермеді. Ал цеолит өнделген топыраққа отырызылған өскіндер өнім берді, бұл келесі кестеде байқалады:

Кесте 3. Түрлі топыраққа отырғызылған тұқымдардың өсу саны
№
1
2

Варианттар
Мұнай өнімдерімен ластанған топырақ
Цеолит қосылған ластанған топырақ

Қазіргі кезде кейбір кен орындары мұнай өнімдерімен
былғанған осындай аймақтарды мұнай қалдықтарынан тазалау жұмысын тезірек жүргізу керек. Тазалаудың қазіргі
пайдаланып жүрген түрлері: жер бетін культивизациялау,
қатты зақымданған жерлерді механикалық жолмен немесе
топырақтағы мұнай өнімін бактериямен жаттықтыру. Ал

Бірінші күнде
10
10

Өскін саны
Оныншы күнде
0
9

экологиялық жағынан мұнай төгілген жерді өртеу тиімсіз
жол.
Қорыта келе мұнай өнімдерімен ластанған топырақты
цеолитпен өндеу барысында топырақ құнарлығы өскін
санын байқап қалпына келді деп айтуға болады. Цеолиттік
технология қарапайым және арзан әдістердің бірі.

Әдебиет:
1.
2.

3.

Асанбаев И. К., Кокажаева А. Б., Ахметова К. К. Нефтегазовое загрязнение почв Прикаспия и Мангышлака //
Материалы международной научной конференций «Нефтегазоносность Казахстана», 2001. — с. 86–87.
Фаизов К. Ш., Асанбаев И. К., Кокажаева А. Б., Ахметова К. К. Экологические функций почв и современное состояние почвенного покрова Казахстана // Изв. министерства образования и науки РК национальной Академии
наук РК. Серия биолог. и медиц. — 2002. № 3. — с. 11–15.
Кокажаева А. Б. Физико-химические свойства нефтезагрязненных почв Озен-Жетибайского месторождения //
Материалы ІV международной научной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной биологии», 2006. — с. 56.

Матуридилік — Абай дүниетанымының негізі
Мырзабеков Муратбек Мырзабекович, философия ғылымдарының кандидаты;
Өтеген Бердуәлі, магистрант
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

А

бай Құнанбайұлы — қазақтың біртуар ойшыл-ақыны,
заманынан озып туған ойшыл, қазақтың қамы үшін
толғанумен өткен халық жанашыры. Оның діни-философиялық тұжырымдары бүгінгі таңда елімізде қалыптасқан
дінимәселелерге жауап табуға септеседі. Өйткені Абай —
қазақ халқы санасында өшпестей орын алған дара тұлға.
Абайдың діни түсініктері сол кезеңдегі қазақ халқының
діни түсінігі қандай болғандығынан хабар береді. Абайдың

дін түсінігін тереңірек қарастыратын болсақ Матуридилік
түсінікпен астарласып, сабақтастық жолымен қалыптанғаны байқалады.
Имам Матуриди қалыптастырған сенімдік — ақидалық мектеп сол кезеңдегі және бүгінгі мұсылмандардың ұстанатын Ашғарилікпен бірге сүннет жамағатын құрайды. Имам Матуриди исламның фиқһтық
жағын құрайтын Ханафилікпен астарласып тарих бой-
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ында қатар дамыған. Былайша айтқанда фиқһта Ханафи болған бір мұсылман ақидада Матуридилікті ұстанатын болған [1]. Себебі ханафилік пен матуридиліктің
ақылды діни ілімдерде басты қайнаркөз ретінде қабылдаулары олардың арасындағы мұндай жақын қарым қатынас орнатуларына мүмкіндік берді. Түркі халықтары
тарих бойында фиқһта ханафилік, ал ақидада матуридилік мазхабын ұстанып, ал түркі халықтарының діни
түсінігінің тағы бір құрамдас бөлігі сопылық бағыт
болып, онда Ахмет Ясауидің қалыптастырған сопылық
мектебі Ясауия тариқаты болған [2]. ХІХ ғасыр қазақ
діни ағартушыларының туындыларында сопылық сарынға ие екендігі даусыз. Себебі, Ясауи ілімі мен мәдениеті қазақ дәстүрінде, ой-танымында, діни философиясында ғасырлар бойы өзінің маңызын сақтап келген.
Бірақ, қазақ зиялыларындағы сопылық сарын ханафилік-матуридилік іліммен үнемі үндестік ішінде дамыған. Олай дейтін себебіміз Абайдың өлеңдері мен
Қара сөздерінде сопылық жағы басым тақырыптар орын
алғанымен Алланың мәні, оның сипаттары, адам тағдыры мен қалауы сияқты каламдық мәселелерде ортағасырлық матуридилік ғұламалары аталмағанымен матуриди ілімі аясында тұжырым жасайды [3].Осылайша
бұл қазақ халқының тарих бойында өзінің ұлттық сипатын жоғалтпауына мүмкіндік берді. Бұған соңғы жылдары елімізде жасалып жатқан зерттеулер дәлел бола
алады.
Матуридилік ой түсінігі қазақ дүниетанымымен астарласып, біте қайнасқан. Алайда қазіргі кезде Қазақстанда
қалыптасқан діни жағдайды реттеу үшін, қоғамымызда
орын алып жатқан «қазақстанды исламдандырушыларға», қазақтар енді ғана мұсылман болып жатпағандығына жауап беру үшін өткен дәуір ғұламаларының
еңбектеріне бет бұрып, оның матуридилік — ясауилік түсінікпен негіздері бір екендігін ғылыми тұрғыдан
зерттеу маңызды болып отыр. Осы тұрғыдан қазақтың
бас ақыны Абайдың шығармашылығы дәстүрлі дінімізді
түсінуде, сонымен қатар Абайдың діни ой — пікірлеріне
үңілуге мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз Абайдың тек
ақын, ойшыл ғана емес, сол кезеңнің дін ғұламасы деп
атауымызға әбден болады.
Абайдың матуридилікпен негіздері бір екендігін өзінің
қара сөздері мен өлеңдерінде жырлап өтеді. Матуридилік
мазхабы Ашғари мазхабынан көптеген айырмашылығы
бар. Осы айырмашылықтар арқылы біз Абай сияқты
басқа да қазақ ойшылдарын матуриди мазхабын ұстанғандарын анықтай аламыз. Абайдың негізгі ақидаға қатысты
ойларын 38 қара сөзінен анық байқалады. Оның негізгі
қарастырған мәселелері Алланың сипаттары мәселесі,
иман мен амал арақатынасы, ақиқатты танудағы ақылдың
маңызы сияқты тақырыптарды қамтыған.
Имам Матуриди ақиқатты тану барысында ақылды
шектен аса қолданбай, өз орнында лайықты қолдана
білді. Ақыл ғибратына қатысты Матуриди ақидасында
Имам Ашғаримен келіспейтін бір пікірі адам ақылмен
Алланың жаратқан жақсы мен жаманды танып біле
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алады деген тұжырым бар. Ашғарилер бұл пікір тұрғысында бір нәрсенің жақсы не жаман екенін ақыл ажырата алмайды, оны тек Алланың әмірі мен тыйымдары
арқылы ғана білуге болады деген ой айтты. Мұның бәрі
кейінгі уақытта Құранда айтылғандармен ғана шектелу,
одан өзгенің бәрін бидғатқа шығару, Құран аяттарын тек
сыртқы мағынасымен түсіну, оларға ақылмен түсініктеме жасауға қарсы болу, ақылдың үкім шығару барысындағы маңызын жоққа шығару сияқты бүгінгі күнде де
орын алып отырған сәләфилікке негіз болған буквализм
көріністерін дүниеге келтірді. Қазақ ойшылдарының барлығы дерлік ақылдың орнын жоғары қойған. Абай да
көзсіз соқыр сенімге бет ұрмай ақылды қолдана отырып
рационалды ойлануға баса маңыз береді. Жалпы тек
Абай ғана емес қазақтың бүкіл дүниетанымы рационалды
түсінікке құрылған. Абай шығармашылығын терең қарастырмай-ақ оның ақыл жүгіртуге шақырған көптеген
өлеңдерінде көруге болады:
Ақыл сенбей сенбеңіз,
Бір іске кез келсеңіз.
Сөз мәнісін білсеңіз,
Ақыл — мизан, өлшеу қыл [4, 21–22].
Абай ақылдың, ілім-білімнің маңызы жайында:
«Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж,
ешбір ғибадат орнына бармайды» (10‑сөз), — дейді.
«Ғылым — Алланың бір сипаты, ол хақиқат, оған
ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық дүр» (38‑сөз).
«Ғылымның бір аты — ақыл» (сонда). Қысқасы, ғылым
(ақыл-ес) — Жаратушының адамға дүниені тануы
үшін дарытқан құралы. Дін ғылымсыз, өлі догматқа айналса — салдары ауыр. Осы жәйтті Абай «бүкіл шығыстың сол заманға шейін кенже қалуына себеп болған кесел-кедергінің бірі деп танып, онымен бірде-бір адым
баспайды. Аулақ серпеді» [5]. Құран Кәрімде намаз,
зікір туралы 77 аят болса, ал ғылым-білімге қатысты аят
саны 770 жетуі көп жайды аңғартады. Ойшылдың әрқашанда ғылымды азық қылуға үндейтіні сол. Матуриди де
ақылдың маңызын жоғары қоятындығы да осы себептен
болса керек.
Құдайлық сипаттар мәселесінде Матуриди зати және
субути сипаттар деп бөліп, тек Аллаға ғана лайық, одан
басқа жаратылғандарға сай келмейтін сипаттар зати, ал
Алланың жаратылғандарда бар болуы мүмкін сипаттар
субути сипаттар деп аталады. Алайда бұл сипаттар жаратылғандарда Алла сияқты кемел бола алмайды. Негізінде Мутазила мазхабының Матуридилер мен Ашғарилерге қарсылығы осы сипаттар мәселесінде болды. Олар
Алланың сипаттары затының ішінде. Олар одан басқа бір
сипат ретінде бола алмайды деп, субути сипаттарға қарсы
шыққан. Алайда матуридилер адамдардың Алланы танулары үшін субути сипаттар мәселесін көтерген. Бұл туралы Абай: «Ол — Алла тағаланың заты, ешбір сипатқа
мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж, жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек.
Егерде ол сипаттар бірлән тағрифламасақ бізге мағрифат
улла қиын болады. Біз Алланы өзінің білінгені қадар ғана
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білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл,
хикметіне ешбір хаким ақыл еріштіре алмайды. Алла
тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен
өлшеусізді білуге болмайды»(38 қара сөз) — деп сипаттар
мәселесі өте терең мәселе екендігін айтады.
Матуридилер мен Ашғарилердің сипаттар мәселесіндегі келіспеушілігі тәкуин сипатына қатысты болды. Матуридилер тәкуин, яғни жарату сипатын жеке қарастырса,
ашғарилер оның жеке сипат емес екендігін, құдірет пен
ирада (қалау) сипаттарының ішіне кіргізеді. Абай осы
мәселеде матуриди жолында екендігін анық аңғартады:
«Оның үшін Алла тағаланың сипаттары: Хаят, Ғылым,
Құдірет, Басар, Сәмиғ, Ирада, Кәлам, Тәкин» (38 қара
сөз), — деп сегіз сипатын атап көрсеткен. Алла тағаланың
сипаттарын алты Зати, сегіз Субути деп классификациялау сүнниттік исламның Матуриди мектебіне ғана тән.
Бір өлеңінде Абай былай деген:
«Мекен берген, халық қылған Ол — Лә мәкан,
Түп иесін көксемей бола ма екен?
Және оған қайтпақсың Оны ойламай,
Басқа мақсат ақылға тола ма екен?!» [4,67].
Абайдың осы өлеңіндегі Алланы танудағы бүкіл Ислам
әлеміндегі ғалымдардың бір ауыздан қабыл еткен негізгі
доктринасы (Матуриди мен Ашғаридан тұратын «Әһлу
сунна уәл-жамағат») — сүнниттік сенім бойынша Алланың мекенсіз болмысын меңзейді.
Абайдың «Ла Макан» мекені жоқ, мекенсіз, — деген
сөзді қолдануы Имам Матуриди ақидасын жақсы меңгергендігін білдірсе керек. Ислам ақидасындағы ұстаным
бойынша: Алла кеңістікті, мекенді жаратпастан бұрын
бар болған. Мекенді жаратқаннан кейін де дәл сол қалпында. Алла бір хәлден екінші түрге өзгермейді. Яғни,
ежелден мекенсіз бар Алла кеңістікті жаратқаннан кейін,
сол кеңістікті мекендеп өзгеріске ұшырауы мүмкін емес.
Өйткені өзгеру Аллаға тән сипат емес. Ол жаратылысқа
тән сипат. Алла мекенді жаратқанмен Алла оған мұқтаж да
болған емес. Мекенге мұқтаждық жаратылыстың сипаты.

Мұқтаждық пен өзгеру — әлсіздіктің белгісі. Ал, әлсіздік
құдіретті Аллаға лайық сипат емес.
Имам Матуриди Исламды дұрыс түсіндіру үшін ақылойға жүгіну керектігін айтты. Ол діни мәтіндер Құран мен
хадистерді тек тура мағынасында қолдануды ыңғайлы санайтын кейбір ислам құқықшылары мен хадисшілерге
қарсы шықты. Олардың «Ақылдың жаңылуы мүмкін, сондықтан нақылды тек сөзбе-сөз түсіну керек» деген пікірлеріне Имам Матуриди «Китабут-Таухид» кітабында:
«Ақылды қолдануды қабылдамау шайтанның қауіпті тұзақтарының бірі. Ақылды қолдануға қарсы келушілердің
өздері ұстанымдарын қолдайтын ақылдан басқа еш дәлел
келтіре алмайды (олар осы сөздерінің өзінде ақылды пайдаланып отыр). Мұның өзі оларға ақылмен ойлаудың аса
зәрулігін мойындатуға жеткілікті. Олар қалайша ақылға
салып ойлауды жоққа шығарады? Алла тағала құлдарын
ойлауға шақырады, оларға ой топшылау мен ақыл ізденісін
жасауды бұйырады, сол арқылы ғибрат пен үгіт-насихат
алудың қажеттілігін көрсетеді. Асылында ой-пікір мен
ақылға салу ғылымның қайнаркөздерінің бірі екендігін
дәлелдейді» [6] деп қисынды тұжырымдарын алға тартады.
Қорыта айтқанда, Ислам ғылымдарының ең бір қиын да,
күрделі саласы калам, ақидаға жататын мәселені Абайдың
өлеңге қосып жырлауы, сол кезеңдегі қазақ халқының
діни сауаттылығының едәуір жоғары дәрежеде болғанына
дәлел етеді. Мұның қазақ халқы Ислам дініндегі тұрмыстық қағидаттарды ұстану ғана емес, ақидадағы күрделі
мәселелерді дұрыс түсіну талабынан туындағаны анықталады. Абай адам баласының бұл дүниедегі орны, тіршілік
мәні мен мақсаты туралы философиялық түсініктерін, ойларын қара сөздерінде жан-жақты дамытты. Өмір, дүние-тіршілік, қоғам мен адам, адам мен билік, адам мен
Алла арасындағы қарым-қатынастар, Жаратушы заңдары,
дін ғылымдары туралы ғұламаның пікірі, тұжырымдары
ақиқатқа негізделгендіктен, әркез қажет тұжырымдар
болып қала бермек.
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Ү

ІІ ғасырда Араб түбегінде пайда болған ислам діні қатысы жоқ деп тағдыр жайындағы Құран аяттарына тауил
өзінің діни сенімдік негіздерін Құран мен Мұхаммед жасауға тырысты. Олардың мұндай ұстанымға баруына
пайғамбар хадистерінен алатындығы белгілі. Бірақ осы итермелеген себеп билік басындағы Омайядтардың
Құран аяттары мен хадистерге түсініктеме жасауға, ха- жабрилік сенімді қолдауы болатын. Себебі, барлық нәрсе
дистердің кейінгі дәуірге жеткізілу жолдары мен деңгей- құдайдың жазмышымен, белгілеуімен болады, мұнда
леріне байланысты исламдық діни сенім аясында әр алуан адамдық қалаудың ешбір рөлі жоқ деген жабршылдық
түсініктемелер мен тұжырымдамалар дүниеге келді. Бұған көзқарас Омайяд билеушілерінің елді билеу, қанау,
тарих бойындағы оқиғалар мен исламның өзге халықтар отарлау, қалағанын жасау саясатына өте лайықты болды.
арасына таралу уақыты мен кеңістігін де ескерер болсақ, Сондықтан, қадаршылдық көзқарас билік басындағыларға
исламдық ой-санада әр түрлі идеялар мен көзқарастардың ұнамады. Елді билікке қарсы шығуға үгіттеген Мабад
туындауы табиғи құбылыс. Бұл кейінгі дәуірдегі калам пен Ғайлан Омайяд халифалары Абдулмалик пен Хишам
ілімінің қалыптасуына жол ашты. Калам ілімінің одан әмірлерімен өлім жазасына кесілді [2: с. 57–58].
ары өріс алуында ҮІІІ-ІХ ғасырларда ислам ойлау жүйСунниттік ғұламалар қалау еркіндігін жақтаушылар
есіне грек философиясы енуінің де ықпалы зор екендігін мен жоққа шығарушыларға қарсы қадарилік пен
атап өткен жөн. Грек философиясының ислам әлеміне, жабрилік сенімнің түп тамырында грек немесе христиан
оның ішінде калам іліміне енуінде мұсылман философ- философиясының жатқандығын дәлелдеп, үнемі сынға
тары мен Мутазила мектебі өкілдері мұрындық болған- алды. Христиандықтан қуат алған қадарилік сенімнің
дығы белгілі. Өзге дін өкілдері мен ойшылдарының ис- ислам ойлау жүйесінің кейінгі дәуірлерінде өркен жайған
ламға айтқан уәждері мен сұрақтарына қасиетті жазба Мутазила мектебі арқылы жалғасын тапқандығы анық.
аясында ғана ой жүгірткен, саналық, логикалық тәсіл- Қадарилік сенімнің таралуына Омайядтар қатаң тиым
дерді пайдаланудан тартыншақтаған алғашқы мұсылман салса, одан кейін тарих сахнасына шыққан Аббаси
құқықшылары мен хадисшілердің (ортағасырлық сала- халифасы — Мамун Мутазилиттерді мемлекеттік деңгейде
филер) жауаптары мардымсыз әрі қанағаттанарлықсыз қолдады.
болды. Сондықтан, исламдық сенімнің үстемдігін паш ету
Кең тараған мәліметтерге қарағанда мутазила
жолында мутазилиттер грек философиясының әдіс-тәсіл- мектебінің құрушысы ислам құқығы, аскеттік және
дерін молынан пайдаланды. Міне, осындай факторлармен теологиялық догма тарихындағы шоқтығы биік тұлға —
ислам тарихының кезеңдерінде дамытылған ислам теоло- Хасан Басридің шәкірті Уасыл бин Ата болатын.
гиясы бірнеше белестерді басынан кешірді және осы бе- Уасылдың ұстазымен болған пікірталаста Харижиттердің
лестер кезінде бірнеше проблемаларға тап болып отырды. кесінді түрде ортаға тастаған ойлары «үлкен күнә істеген
Ортағасырлық теологиялық тартыстарға арқау болған мұсылманды шариғат тұрғысында діннен шығуы немесе
алғашқы проблемалардың бірі — үлкен күнә мәселесі. шықпауы» жөнінде өрбіген. Сонда Уасыл әлгі адамның
Бұл проблеманың күн тәртібіне қойылуына басты себеп — күпір мен иман арасындағы орында екендігін қуаттап,
«Жамал», «Сыффын» шайқасында мұсылманның мұ- Хасан Басри мектебінен бөлініп өз алқасын құрды. Бұл
сылманды өлтіруі. Теологтар мұсылманды өлтірген адам алқа ислам теологиясындағы Мутазила мектебінің
үлкен күнә істеді, сондықтан, олар тозаққа бара ма, яғни бастауы болатын [2: с. 55].
мұсылмандықтан шыға ма? — деген сұрақ төңірегінде
Уасылдың мутазилалық доктринаның негізін құраған
өз ойларын айтты. Харижиттер бұл сұраққа кесінді түрде басқа да негізгі мәселелер жөніндегі көзқарастары жайлы
«мұсылман емес, үлкен күнә істеген адам міндетті түрде мәліметтер аз. Алайда, адамның қалауы өзінде, онда
тозаққа барады» деп жауап берсе, муржиттер либерал, құдайлық қалаудың қатысы жоқ деп қуаттаған Мутазила
бейтарап жауап берді [1: s. 144.].
мен бүкіл адам әрекеті, қалауы мен тағдыры құдайдың
Үлкен күнә мәселесімен байланысты түрде, осы құдіретпен, қалаумен байланысты екендігін жақтаған
пробеламаның табиғи жалғасы ретінде мұсылмандардың жабршылдық идеяның жақтаушысы Жахм бин Сафуан
теологиялық тартысқа түсуіне себепкер болған келесі арасында тағдыр, адам қалауы сияқты тақырыптар
мәселе — адамның қалауы мен еркіндігі, тағдыр мәселесі. бойынша идеялық қайшылық болғанымен кейбір
Осы проблема төңірегінде өз пікірін білдірген алғашқы теологиялық тақырыптар жөнінде бір пікірді қолдағанын
мұсылман теологтары ретінде Мабад әл-Джухани, Ғайлан атап өткен жөн: «Құранның жаратылуы» (Халқу-л-Қуран)
Димашқи жатады. Бұларды негізінен «қадарилер» деп сияқты кейбір теологиялық тақырыптарда Жахм мен
атасақ та болады. Қадарилер адамның өз қалау-еркі Мутазиланың бір көзқарасты қуаттағандығы [3: s. 175–
өзінде, адамның іс-әрекетінде құдайлық тағдырдың ешбір 176] назар аударарлық дүние. Сонымен қатар, Мутазила
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ілімінің темір қазығы болып табылатын мәселе — туындамайтынын, сауаптың адам әрекетіне байланысты
Алланың сипаттары оның затымен бірге екендігін Жахм екендігін қуаттаса, кейінірек өздерін «әһлу-т-таухид»
да насихаттаған.
(Құдайдың бірлігін насихаттаушылар) деп атап, Алланың
Жахм бір жағынан қалау еркіндігін жоққа шығарса, сипаттары мен болмысы жайындағы тақырыптарды
келесі жағынан соңында жұмақ пен тозақтың зерделей бастады. Осы зерделеуде қолданған әдістері
ішіндегілерімен бірге жоқ болатынына сенді. Бұл көзқарас жағынан мутазилит ғалымдарының антикалық логиканың
Мутазилиттердің жұмақ пен тозақ мәңгілік марапат ықпалында қалғандығы байқалады. Х ғасырдың алғашқы
пен мәңгілік жазадан тұратынын қуаттайтын сеніміне жартысында Мутазила мектебіндегі таухид мәселесі өзге
түбегейлі қайшы. Аталған көзқарасты ұсынған кезде, проблемаларға қарағанда алдыңғы қатарға шыға бастады,
Жахмның бұл ойына Алланың «алғашқы және соңғы» ал Алланың әрбір әрекетте көрініс тапқан «Адлу илаһи»
екендігі мен соңында «оның жүзінен» басқа барлығының (Құдайлық әділдік) мәселесі екінші дәрежеге түсіп қалды.
жоқ болатынын баяндаған Құран аяттары [4: s. 129–130]
Дәстүрлі исламдық көзқарасқа қайшы түрде
арқау болса керек. Аталған екі жүйелі түрдегі теологиялық Мутазилиттер құдайлық сипаттарды теріске шығаруға
мектептің құрушысы — Жахм мен Уасылдың арасында немесе олардың құдайлық субстанцияның (зат) өзінде
осындай ұқсастықтар мен айырмашылықтар болғанымен жатқандығын дәлелдеуге тырысты. Мысалы бір мутазилит
олардың ілімдері ҮІІІ ғасырдағы шешімі қиын теологиялық каламшының «Алла ілімімен біледі және ілімі оның Заты
проблемалардың көтерілуінде маңызды рөлді ойнағандығы болып табылады» деген көзқарасы осыны айғақтайды.
жағынан орны бөлек.
Құдайлық сипаттардың бірі болып табылатын «калам»
Ислам теологиясының зерттеушілері Мутазила әуелден бері бар (азали) сипат ретінде алғашқы ислам
философиясы «құдайлық әділет» пен «таухид» аясында теологтары тарапынан дәріптеліп келсе, бұл Мұхаммед
қалыптасқандығын қуаттайды. Мутазилиттер өздерін осы пайғамбарға уахи етілген, сондай-ақ, «қадим» екендігі
категориялардың шынайы жаршысы ретінде санады. Басқа қуатталған Құран мен христиан теологиясындағы «логос»
мәселелер жайында өзіндік пікір білдіргендігін білсек те арасында ұқсастыққа алып барады деп түсіндірілді
олардың көпшілігі екі негізгі идеяға, әділдік пен тәухидке мутазилиттік ортада. Сондықтан, исламды христиан
көп екпін бергенін атап өткеніміз дұрыс. ІХ ғасырдағы теологиясынан қашық ұстау мақсатында Мутазилиттер
Мутазилит ғалымдары ірі өкілінің бірі Қади Абд әл- Құранды «қадим» деп табуды «ширк», құдайдың бірлігіне
Жаббар Мутазили «Усулу әл-Хамса атты шығармасында (таухид) қайшы деп есептеп теріске шығарды және
шынайы мутазила сенімінің бес принципі бар: «әділдік» кейбір халифалар мутазилиттерге еліктеп, Құранның
пен «тәухид», «уад» пен «уаид», «әл-манзила байна- «махлуқ» екендігін ресми түрде жариялады, осы идеяны
л-манзилатайн» және «әмру би-л-маруф уа нахи ани- қабылдамағандарға қатаң жаза қолданды.
л-мункар» [2: с. 50]. Осы бес принциптің соңғы үшеуі
Мутазилиттік іліммен терең сусындаған Ашари 40
мутазилиттердің Алланың абсолюттік әділдігі жайындағы жасынан кейін мутазилиттерге қарсы шығып, дәстүрлі
ілімінің логикалық нәтижесі екендігі байқалады.
теологтар ілімін жақтады, бірақ, діни ақиқатты ақиқатты
Құранның жаратылғандығы, құдайлық сипаттар дәлелдеу жолында Ахмет бин Ханбалдың жолын, оның
затының ішінде екендігі сияқты тақырыптарда Жахм негізгі идеясын қолдағанмен, ортағасырлық салафилер
іліміне қолдау көрсеткенімен Мутазилиттер жазмыш принциптерін толықтай берік ұстамады. Қасиетті
құдайдың белгілеуімен жүзеге асады деген Жахм жазбалардың ұсынған сенімді қуаттап, ақиқаттығын
пікіріне қарсы шыққандығы жоғарыда баяндалып дәлелдеуге тырысқан кезде, ол ортағасырлық Салафилер
өтті және бұл қарсылық олардың Алланың әділдігін ұстанымына қайшы түрде ақылға, мутазила тәсілдеріне де
дәріптеу принципімен байланысты. Алғашқы мұсылман ден қойды.
теологтары Алланың әділ екендігін бір ауыздан мақұлдады.
Ашариттер түйіні шешілмеген тақырыптарды шешуде
Алайда олар Алланың әділеті мен дүниеде орын алған өзіне дейінгі теологиялық мектептердің ілімдерін пайдалана
әділетсіздікті үндестіру жолында айтарлықтай жетістікке отырып, үйлесімді, тиімді жауабын тапты. Мысалы,
жете алмаған болатын. Сондықтан, Уасылдан бастап бұл Мутазила мектебі мен Жахм Алланың сөзі болып табылатын
проблема Мутазила мен қарсыластарының айналысқан Құранның жаратылғандығын қуаттаса, ортағасырлық
маңызды мәселеге айналды. Құдайлық әділет адамдардың Салафилер керісінше, оның жаратылмағандығын алға
қолынан туындаған жамандықпен ешқандай байланысы тартты. Мутазила мен ортағасырлық Салафия Алланың
жоқ деп түсіндірілді Мутазила ілімінде. Өйткені, дүниедегі сөзі болып табылатын Құранды құрайтын әріп, сөз және
әділетсіздік — адамның қалауына байланысты. Осы сөйлем сияқты бөліктерді бір-бірінен ажыратып қарамаған.
себепке байланысты адам — өз іс-әрекетінің жаратушысы, Мутазила мен ортағасырлық Салафия көп тартысқан осы
оған құдайдың ешбір қатысы жоқ деп түсініктеме жасалды жұмбақтың шешімі құдайдың сөзі деген мән мен Құранның
Мутазила ілімінде.
белгілі бір уақытта ортаға шыққан сөздік құрылымын бірИсламның кейінгі дәуірлерінде Мутазилиттердің бірінен ара жігін ашуда жатыр. Осы жағынан ашариттік
назары
теологиялық-метафизикалық
мәселелерге ілім бойынша Алланың сипаты болып табылатын «калам»
ауа бастады. Олар бастапқыда өздерін «әһлу-л-адл» (құдайдың сөзі, Құранның ішкі мәні) жаратылмаған, ал
(Әділдік иесі) деп атап, Алладан жамандықтың (шарр) адамдарды негізгі құдайлық сөзге жөн сілтейтін Құранның
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сілтемелері мен айтылулары жаратылған [5: с. 59].
Матуридилердің пікірі бойынша амал иманмен бір бүтін
бола алмайды, сондай-ақ, иман артпайды да кемімейді,
ол — құлдың Аллаға берген кесінді сөзі және анты.
Матуридилер адам әрекетінде қалау еркіндігін қолдауы
жағынан Ашариттерден ерекшеленеді. Матуридилердің
пікірі бойынша адамның бір әрекетті жүзеге асыруға
шешім қабылдауы «кулли ирадасын» «жузи ирадаға»
айналдырады және Ашариттерге қайшы түрде жузи
ирада құдай тарапынан жаратылмайды. Бірақ адам
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таңдауының әрекетке ықпалы кулли ираданы, жузи ирадаға
айналдырумен қана шектеледі, ал әрекетті жаратушы —
Алланың өзі, ал адам тек әрекетке ғана қол жеткізе алады
(касб). Матуридилердің пікірі бойынша үлкен күнә істеген
адам имандылықтан шықпайды, ал тәубеге келсе, құдайдың
кешіріміне ие болары хақ [6: s. 171–174].
Матуриди мектебі кейінгі замандарда Хаким
Самарқанди, Мухаммад Паздауи, Әбу-л-Муин Насафи,
Бурхануддин Насафи, Омар Насафи, Нураддин Сабуни т.
б. тәрізді ғұламалар арқылы дамытылды.
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Саяси жүйе институттары түсінігі
Насимов Мурат Орленбаевич, саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

С

аяси жүйенің барлық бөлшектері әрдайым өзара байланыста болғандықтан маңызды әлеуметтік қызметтерді жүзеге асыруға ықпал жасайды: әлеуметтік дамудың
басым бағыттарын айқындау; қоғамның мақсаттарға жету
жолдарын оңтайландыру; ресурстарды тарату; азаматтардың саясатқа белсенді қатысуын қамтамасыз ету; қоғам
мүшелері мінез-құлқының ережелері мен қағидаларын
әзірлеу; заңдар мен ережелерді орындауды бақылау;
қоғамдағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Саяси жүйеге келесі институтар енеді: мемлекет және
оның органдары; саяси партиялар; қоғамдық-саяси қозғалыстар; мүдделі топтар.
Мемлекет — жүйені жиынтықтайтын негізгі бөлшек,
ол саяси жүйенің өзге бөлшектерін біріктіреді. Мемлекет — билікке ие және ықтиярсыз көндіру күшіне ие
саясаттың ең қуатты субъектісі. Дегенмен, саяси жүйенің кейбір бөлшектері өзара қимылдар жасамауы мүмкін.
Мәселен, саяси күштердің күресі нәтижесінде мемлекеттің кейбір органдары жеке қызмет атқаруы ықтимал.
Әскердің қарсы шығып, мемлекеттік төңкеріс жасауы
саяси жүйенің құлдырауына әкеледі.
Мемлекет және мемлекеттік билік — сайлауда жеңіске
жеткен саяси партияның жетістігі. Мұндай саяси жүйелерде дамыған партиялар бар және билікті тиімді бақылау
қамтамасыз етілген.
Саяси партиялар — билік үшін күресте ортақ саяси
көзқарастары қалыптасқан немесе билікте өз бағдарламаларын жүзеге асыратын ұйым. Ол сонымен бірге, идеоло-

гиялық құндылықтары бар одақ. Партия идеологиясы —
ұйымның өз қызметінде басшылыққа алатын идеялар
жиынтығы.
Идеологиялық қағидаларына байланысты партиялар
бөлінеді: консервативтік; либералдық; демократиялық;
социал-демократиялық; социалистік; коммунистік, ұлтшылдық.
Партияның тұрақты ұйымдастырушылық құрылымы
мен басқарушылары, жарғысы мен мүшелікті міндетті
рәсімдеу түрлері болады. Қазақстан Республикасының
«Саяси партиялар» туралы Заңының 10 бабы, 6 тармағына сәйкес: «Саяси партияны мемлекеттiк тiркеу үшiн
оның құрамында партияның барлық облыстардағы, республикалық маңызы бар қала мен астанадағы әрқайсысында кемiнде алты жүз партия мүшесi бар құрылымдық
бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) атынан
өкiлдiк ететiн кем дегенде қырық мың партия мүшесi болуға тиiс» [1].
Партияның билікке жеткенде жүзеге асыратын немесе билік партиясы ретінде нақты ұсыныстар қамтылған
бағдарламасы болады. Партияның мақсаты — мемлекеттік билікті иелену және ұстап тұру. Егер ұйым мұндай
мақсатты ұстанбаса, ол саяси партия емес. Саяси партиялар көбінесе айқындалған әлеуметтік топтардың мүддесін
көздейді. Саяси жүйеге қатысты партиялар жүйелік және
жүйеден тыс болып бөлінеді. Жүйелік саяси партия
саяси жүйенің бөлігін құрады және оның заңдарын басшылыққа ала отырып қимыл жүргізеді. Мұндай саяси
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партиялар билік үшін күресте заңды әдістерді қолданады.
Жүйеден тыс партиялар саяси жүйені қолдамайды,
билікке жетуде зорлық-зомбылық тәсілдерін жүзеге асырады. Көп жағдайда олар заңсыз қызмет атқарады.
Саяси жүйедегі партияның рөлі оның беделі және сайлаушылар сенімімен айқындалады. Партиялар басқарушы билік құрылымын иеленген жағдайда мемлекет
саясатын жүзеге асырады. Демократиялық жүйелерде
партиялардың ауысуы жүреді: билік партиясынан оппозицияға көшеді, ал оппозиция билік партиясына айналады.
Қоғамдық-саяси қозғалыстар саяси жүйелерде мардымсыз қызмет атқарады. Мақсаттарына қарай қозғалы-

стар саяси партияларға ұқсас, бірақ көп жағдайда олардың
нақты жарғысы болмайды және мүшелікке қабылдау орын
алмайды. Елімізде қоғамдық-саяси қозғалыстар сайлау
науқанына қатыса алмайды.
Мүдделі топтар билікке келуді мақсат тұтпайды.
Олардың қатарына кәсіподақтар, ірі кәсіпорындардың бірлестіктері, дін орындары, бұқаралық ақпарат құралдары
жатады. Бұлардың негізгі мақсаты — билікке қысым көрсету арқылы нақты мүдделерін қанағаттандыру болып табылады. Жоғарыда аталып өткен барлық бөлімдер, мемлекеттік және мемлекеттік емес институттар тәжірибе
нәтижесінде жинақталған саяси қағидалар мен әдістерге
жүгінеді.

Әдебиет:
1.

Саяси партиялар туралы. [Online] URL: http://adilet. zan. kz/kaz/docs/Z020000344_ (August 08, 2016).

Ауылды дамытудың тиімді жолы және шаруашылықтарды-кооперативтендіру
Нускабаев Оразбек Нускабаевич, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор;
Құлахмет Сүнәтұлла Рүстембекұлы, магистрант
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Түркістан қаласы, Қазақстан)

Е

лбасы Н. Назарбаев еліміз егемендікке ие болып нарықтық қатынастар аясында дамып, өркендеу жолына
түскелі бері ауылдық аумақтарды дамыту мәселелеріне айрықша назар аударып келеді. Айталық, ел басымыз ұсынысымен 2003–2005 жылдары аралығында ауылды
түлету атап айтқанда, ондағы тіршілікті қамтамасыз ету
обьектілерін — шаруашылық жүргізу кешендерін, денсаулық сақтау, білім беру мәдениет, спорт, телекоммуникациялар, байланыс, жолдар, почта жинақтау жүйесі обьектілерін, газбен, электрмен, тұщы ауыз сумен қамтамасыз
ету, т. т. жаңарту шаралары іс жүзіне асырылды.
Ал бүгінгі таңда Елбасымыздың 2016 жылғы Қазақстан халықына жолдауын айтылғандай, ауыл
халқының жағдайын жақсартуға бағдарланған біршама
игі істер атқарылуда. Өйткені Қазақстан халқының 60
пайыздан астамы ауылда тұрады. Осыған байланысты
«Жұмыспен қамтудың жол картасы» аясында еліміздің
төңірінде «Ауылдағы жұмыс орны» жаңа жобасы іске асырылуда. Оған 10млрд теңге бөлінген. Осыған сай әрі Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына
кіруі үшін іске қосылуы тиіс өндірістік шаруашылықтың
құрылымдардың алдыңғы қатарында ауылдық аумақтарда
да әлемдік рынокта бәсекеге қабілетті ауылшаруашылығы
өнімдерін өндіретін нысандарды құру қолға алынуда.
Сонымен қатар ауылдық аумақтарда әлемдік рынокта
бәсекеге қабілетті ауылшаруашылығы өнімдерін өндіруге,
осы өнімдерді бастапқы өңдеуден өткізіп, ұқсатуға және
сақтауға, сондай-ақ алдағы уақыттарда әрдайым туындап
жататын жаңа экономикалық жағдайларға жылдам биім-

делуге қабілетті шаруа (фермерлік) қожалықтарын ұйымдастырып, олардың ойдағыдай қызметтенулеріне
жағдай тудыруға мұрындық бола алатын сараптамалық
жобаларды қаржыландыруға үкімет мүдделік танытып
отыр.
Осыған қарай ғылыми ортада ауылдық аумақтарды
жаңа типтегі шаруа (фермерлік) қожалықтарын құрудың
тиімді амалдарын, оларда шаруашылық жүргізудің
құқықтық экономикалық, әлеуметтік және инжинерлік,
инфрақұрылымдық, қаржылық-сақтандыру, ақпараттық
маркетингтік сервистік, ветеринариялық-санитарлық
шарттарын, шаруа (фермерлік) қожалықтарын субсидиялау, оларға кредит беру, оларды ауылшаруашылығы техникасымен және құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету
кезінде проценттік ставкаларды арзандату шараларын,
жер тілімдерін дұрыс пайдалану білу, сапалы өнім өндір,
оны ұқсату мен сату, суару тұқымды тыңайтқыштығы
тиімді пайдалану, мал өнімдерін ұқсату және де басқа
да ілеспелі қызмет салаларынынң керек жарақтармен
қамтамасыз етілу жағдайларын екшелеулерге баса көңіл
бөлінуде. Осылармен қатар жаңа құрылымдық деңгейде
ұйымдастырылған шаруа (фермерлік) қожалықтарында
еңбектенушілердің шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайларына бейімденулерін, еңбектің нормалануы мен еңбек
ақының дұрыс төленуін, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті
қорғау тәртібінің қатаң сақталуын, техникалық, өндірісстік тұрмыстық жағдайларды фермерлерге шаруашылық
жүргізудің нарықтық әдістерін, маркетингтік және ауыл
шаруашылығы өндірісі технологияларының негіздерін
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оқытуды және қайта оқытуды ұдайы жүргізуді ұйымдастыруда, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша өзге де
еңбек жағдайларын анықтау жөнінде де талдамалық зерттеулер жүргізудің маңыздылығы шексіз. «Жаңа экономикалық жағдай мен басымдықтарды ескере отырып, ауыл
шаруашылығын дамыту стратегиясының іске асырылуына
тиімділігіне баға беретін мерзім жетті…Сондықтан ауылшаруашылығының барлық жақтарына сапалы талдаулар
жүргізіп, бірінші кезекте атқарылуға тиісті міндеттерді айқындап алу қажет. Мәселен, бүкіл дүние жүзінде жедел
дамытыла бастаған ауылшаруашылық өнімдерінің жаңа
рыногы пайда болды, бұлар экологиялық таза өнімдер,
жаңа өндірісте және басқалры…Таяу уақыт ішінде экспорттық әлеуеті бар қолданыстағы және жаңа ауылшаруашылық өнім өндірушілерін қаржыландыру жүйесін
әзірлеп, іске қосуға тиіспіз…Селодағы реформалардың
жаңа кезеңі ауылшаруашылығы өндірісінің серпінді дамуын және селода молшылықтың артуынқамтамасыз ету
жөнінде жағдайлар жасауға және шаралар қабылдауға
бағытталуы тиіс.
Осыған сай ауылдық жерлерде орасан зор ұйымдастырушылық жұмыстары қолға алынуы керек. Әрі осы мәселелердің шешімін тездету үшін «Кооперацияар туралы»
жаңа заң қабылданды. Елбасы осы заңды іс жүзіне асыру
үшін Үкімет пен әкімдерге ауылшаруашылық өнімдерін өткізу және қайта өңдеуді қамтамасыз ететін кооперативтер,
ұйымдастыру жөніндегі шаралар қабылдауды тапсырамын
деген болатын.
Сонымен қатар, мемлекеттің қазынасы биылғы
жылдың қорытындысында 830 миллиард теңге қосымша
кіріске толығуы күтіліп отырғандығын, мұның өзі биылғы
жылы дағдарысқа қарсы жоспардан шығуға және стратегиялық даму міндеттерін орындау үшін қазіргі проблемаларды шешуге мүмкіндік беретіндігін айта келе, осыған
байланысты негізгі үш міндетті атап көрсеткен болатын.
Осыған орай «Агробизнес-2020» бағдарламасының аясында жыл соңына дейін агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуді ұсынған
еді. «Алдағы бес жыл ішінде кемінде 600мың гектар суармалы жерді айналымға еңгізу керек. Ауылшаруашылығы
министірлігі мен әкімдер ауылшаруашылық жерлерін
тиімді пайдалануға қатаң бақылау жүргізу тиіс. Ол жерлерді апатты жағдайдағы су қоймаларын жөндеу және
жаңадан салу есебінен қажетті су көлемімен қамтамасыз
ету керек», деген болатын. Сонымен қатар агроөнеркәсіп
кешеніндегі субсидиялау жүйесін жетілдіру, тиімсіз субсидияларды доғару және өнімділікті арттыруға назар аудару
қажет екендігін атап көрсеткен еді.
Елбасының осы тапсырмаларына байланысты еліміздің
Ауыл шаруашылығы министірлігі «Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің дамытудың 2017–2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы тұжырымдамасының жобасын әзірледі. Аталған жоба қазіргі
күні жүзеге асырылуда. Бағдарламада нақтыланған әрі
іске асыруға тиісті міндеттердің бірі ішкі рынокта саудалануға ұсынылатын ауылщаруашылық тауарларын өн-
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діру мәселесін жолға қою болатын. Себебі еліміздің мал
шаруашылығындағы мал өнімдерін өндеу мен сату ісіне
жүргізілген талдаулар еліміздің ішкі рыногында балық
құс еті, шұжық, ірімшік, сүттен алынатын май өнімдері
жөнінде импорттың басым екенін көрсетіп берді. Демек
халыққа аса қажетті тамақтың басымдығы сұранысты
еліміздің ауылшаруашылығы өз қолына жинақтауға тиіс.
Органикалық өнімдердің Қазақстандық бренді жасалуы
керек. Мал шаруашылығы әрі егістік өндіру тауарлары
өзімізде өндірілуі тиіс. Ол үшін агроөнеркәсіп кешенін
реттеуді мемлекет өз қолына алып, реттеу мен жетілдіруді
жоспарлы түрде жүргізуі міндетті. 600 мың гектардан
астам суарылып жерді мемлекет қарамағына алынып
жаңа шаруашылықтар құралуы керек.
Міне осы аталған міндеттерді ойдағыдай жүзеге асыра
алсақ, мұның өзі еліміздің ауылшаруашылығының дамуына қосымша серпін беретіндігі анық. Соған бір мысал
ретінде айта кететін болсақ соңғы кездерде жүргізілген
зерттеулер 1 гектар суармалы жердің тиімділігі мен беретін пайдасы 1 гектар тәлімі жердегіден 30 есеге дейін
артып түсетіндігін көрсетіп отыр. Сонда 600 мың гектар
суармалы жерді айналымға қосу дегеніміз 18 миллион
гектар тәлімі жерді іске қосумен бірдей болып щықпайма?
Демек, аталған міндетке жарым жартылай қолжеткіздік
дегеннің өзінде мұның өзі еліміздің дамуына әлдеқайда
серпін беретіндігі анық. Бүгінгі күні бүкіл ауыл халқын
толғандырып отырған аса бір өзекті мәселе — олардың
қолындағы өнімді өткізу мәселесі. Қазіргі ауыл халқы дегеніміз кімдер? Олар — көбінесе өздерінің қолындағы
азын аулақ малы мен егістік жерлеріне сүйеніп өмір сүріп
жатқан, яғни тек үй шаруашылығымен ғана шұғылданып
отырған адамдар. Қазіргі ауыл халқының кем дегенде
70–80 пайызын осындай адамдар тобы құрайтындығы
анық. Айта кету керек осы уақытқа дейін адамдардың
бұл топтарына жергілікті билік тарапынан жеткілікті
көңіл-бөлінбей келді. Бұл адамдардың тіршілшк көздерін дамыту ісі осы уақытқа дейін қабылданған ауыл
шаруашылығы саласындағы бағдарламалардан тысқары
қалып отырды Неге? Себебі, үй шаруашылығы негізгі
уайымдасып тірлік кылудың өзіндік қиындықтары бар
екендігі анық. Меселен, олардың қолдарындағы малдарды
селекцияға өткізудің, асылдандырудың қиындықтары
жетіп артылады, Сонымен қатар, әрбір үйден өнім жинап
жүру де оңай емес. Оның үстіне әлемдік тәжірибе бойынша кәсіпкерлер субьектісі ретінде ұйымдаспаған жеке
шаруашылықтың болашағынан үміт күту де қиын. Міне,
осындай себептерге байланысты осы уақытқа дейін жеке
үй шаруашылықтарының қолдарындағы малдар көптеген
субсидия түрлерінен құралақан қалып отырды. Олардың
қолындағы өнімді жинау мәселесімен де ешкім шұғылданбады. Енді Елбасы тапсырмасы арқылы мемлекет нақ
осы адамдар тобына көңіл тобына көңіл бөлетін болады.
Бұдан былайғы кезеңде олар да мемлекеттік қолдауға
ие бола бастайды. Біздің ойымызша нақ осында шешім
біздің қазақ халқының, жалпы Қазақстандағы ауыл
халқының, өзіндік ұлттық ерекшеліктеріне мән берген,
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сол ерекшеліктерге сәйкес қолдау шараларын көрсетудің
жолдарын қарастырған бірден бір ұтымды шешім болып
табылады. Әрі бұл шешімнің жүзеге асырылуының ел экономикасының өсіміне қосатын үлесі де қомақты болады.
Өйткені ауылдық аймақтарда біз жүргізген зерттеулер
малдың 70–80 пайыздан аса жеке шаруашылықтардың
қолында екенін, демек, бұл шаруашылқтардың қолында,
егер ұйымдастыра білсе, мол өнімнің көзі бар екенін көрсетеді. Сонымен еліміздегі үй шаруашылықтарын дамыту
мақсатында мемлекет алғашқы кезекте қандай мәселелерге мән бермек? Оның шет жағасын біз жоғарда айтып
та кеттік. 670 мың ұсақ өндіруші тауарлы өндіріске тартылуы тиіс. Әркім өз қолындағы азын-аулақ малмен отырғанда оларды қалай ұйымдасқан өндіріске тартуға болады? Мұның жолы белгілі. Әлемдік тәжірибедегі мұның
ең тиімді тәсілі осындай жеке шаруашылықтардың кооперациясын қалыптастыру және дамыту болып табылады.
Міне, мемлекет осындай күрделі мәселені шешуге батыл
кірісу тиіс. Қазірдің өзінде жеке шаруашылықтарды кооперациялау жұмыстарын үкімет қолға алуды жоспарлап
отыр. Жоғарыда айтылды Кооперациялау туралы жаңа
заң кабылданды. Ол заң аясында кем дегенде үй шаруашылығының 20 пайызы кооперативке ұйымдастырылады. Қазірдің өзінде бұл кооперативтерден бірінші
кезекте сүт өнімдерін жинаудың, содан кейін ет өнімдерін жинаудың тиісті схемалары әзірленген. Оны жүзеге асыру мақсатында сүт қабылдау пункті ашылып, ол
тиісті технологиялық құралдармен және сүтті тасымалдайтын көлік түрімен қамтамасыз етілуде. Мұнда сүттің
сапасын және көлемін анықтайтын құралдар жасалынуда.
Сүт жинайтын адам белгіленген және кооперативтердің
басшысы сайланған. Бұл үдерістің бәрі ауыл адамдарының қолдауымен ерікті түрде жүргізілуде. Біздің ойымызша, мұндай шараны ұйымдастыруды ауыл адамдары,
яғни жеке үй шаруашылығының иелері қолдануы тиіс.
Өйткені, кооперативтің оларға беретін пайдасынан басқа
зияны жоқ. Олардың қолындағы өнімдерді тұрақты түрде
жинап алу және оларды өткізу мәселесі шешілсе, мұның

өзі әрбір үй шаруашылығы иесінің тұрақты кірісін арттыратындығы анық. Яғни ол өз үйінде отырып ақ, тұрақты
жұмыс тапқандай мүмкіндікке ие болады. Мұның сыртында, мемлекет осындай ұйымдасып тірлік құрып, кооперативке біріккендерге сол кооператив арқылы тиісті
субсидиялар бере бастайды.
Қазіргі күні мал шаруашылығында субсидияның 33
түрі бар. Өткен 2015 жылы мемлекет осы субсидияларға
69 миллиард теңге бөлді. Яғни осыншама көлемде тегін
көмек көрсетілді.
Енді жаңа бағдарлама аясында осы субсидиялардың
34,5 миллиарл теңгені қамтитын 6 түрі қарастырылуда.
Өйткені, бұл субсидияларда бұрын тек ірі шаруашылықтар
алып келген болатын. Мәселен ет бағытындағы субсидиялардың 60 пайызын 19 ірі мал бордақылау алаңы алып
келді. Сүт бағытында да осындай жағдай орын алды. Бұл
субсидияны алудың бір шарты оны алушының қолында
кемінде 400 бас сиыр болу қажет еді. Енді осы талап 100
бас сиырға дейін төмендетілді. Әрине ауылдағы әрбір үй
шаруашылығында 100 бас сиыр бола қоймауы мүмкін.
Бірақ 20 адам бірігіп кооператив құратын болса, қолдарындағы мал санын осынша басқа әбден толтыра алады.
Міне олар осылайша мемлекеттің субсидиясына, яғни
тегін қолдануына ие болады.
Сонымен қатар енді кооперативке біріккен үй шаруашылықтары осы арқылы өз қолдарындағы малды тиісті
сапалы азықпен қамтуда, оларды асылдандыруда мемлекет қолдануына ие болды.
Жалпы, бұдан былайғы кезеңде кезеңде бірігіп тірлік
құрамыз деген ауылдағы жеке үй шаруашылықтарына
басқа да көрсетілетін көмек түрлері бар. Кооперативтендіру жеке үй шаруашылығы иелері мен қатар шағын шаруашылық қожалықтарда тартылса нұр үсттіне нұр жаумақ.
Әрі өндірілетін өнім көлеміде, әртүрлілігі де көбей түседі.
Көкеніс, егін өнімділігімен қатар мал шаруашылығы өнімдеріде молая түседі. Қой, сиыр, шошқа еті жөнінен де
еліміз өзін толық қамтамасыз етіп, ет өнімдерін импортқа
әлемдік саудада саудалауғада мүмкіндік алады.

Ұлтаралық тұрақтылық, татулық және келісім-Қазақстанның гүлденіп,
өркендеуінің кепілі
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лтаралық қатынас мәдениеті белгілі бір қоғамдағы
әр түрлі ұлт өкілдері арасындағы қатынастың барлық
түрлерінен, еңбекте, күнделікті тұрмыста, көпшілік байланыста көрінеді. Әрбір ұлт өкілі басқа ұлт өкілінің жан
тазалығын немесе жамандығын, басқа ұлт өкілдеріне
көзқарасын басқалармен салыстыра отырып бағалайды.
Басқа ұлт өкілдері бойындағы адамдық жағымды қасиет-

терді өз бойына дарытуға, олардағы өмірлік тәжірибе мен
шаруашылық жүргізудің озық үлгілерін меңгеруге ұмтылады.
Ұлттар мен ұлыстар арасындағы қарым-қатынасты
реттеп отыратын жалпы мемлекеттік этникалық мінез-құлық нормасы — әр түрлі ұлт өкілдері арасындағы
күнделікті аралас-құралас өмірдегі татулық, адал достық
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қатынас, өзара түсіністік пен сыйластық, жоғары мінез-құлық мәдениеті мен адамгершілік бір-бірінің ұлттық
мақтаныштарына, тұрмыс салтына, әдет-ғұрыптарына,
салт-дәстүріне, мүдделеріне және талғамдарына құрмет,
көңіл-күйлеріне қаяу түсірмеуге ұмтылушылық болып
табылады. Ұлттар мен ұлыстар арасындағы достықты,
түсіністік пен келісімді, бірлік пен ынтымақтастықты
нығайтуға қызмет етеді. Құқықтық мемлекет құруға негіз
қалап этникалық ерекшелікке қарамай, тұрмыстың ортақ
жағдайы мен туысқандық ынтымақтастық, игілік пен ізгілік идеясы біріктірген адамдардың түсіністік қауымдастығын қалыптастыруға қызмет етеді. Яғни құқықтық
қоғам орнатуға бет бұрған тәуелсіз мемлекеттің өз тұрғындарына азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім, өзара
құрмет пен сыйластық, татулық пен ынтымақтастық тілеп,
осы бастан өсер ұрпақтың бойына ұлтаралық қатынас мәденниетінің ұрығын сіңдіруге ұмтылысы құптарлық іс.
Ұлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру — Қазақстанды мекендеушілердің санасында және іс қимылында жаңа тұрпатты ұлттық қатынастар дамуының
жоғары деңгейінің көрінісін табу формасы болып келетін
қоғамдық қатынастардың ерекше бір түрі. Саяси және моральдік принцип ретінде ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті ұлттар мен ұлыстардың даму, гүлдену процестерін білдіретін призма тәріздес әлеуметтік принцип,
айна [1,7 б.].
Тәуелсіздік жағдайында жаңа мемлекетте қалыптастырғалы отырған ұлтаралық қатынас мәдениеті ұлттардың бірін-бірі сыйлау ісін бірінші кезекке қояды. Оған
басты себеп тоқырау заманының жағымсыз құбылыстары қоғамдық ой-пікірлерді де шарпыды. Ұлттық қатынастар саласындағы адамдардың өр көкіректік, менмендік қылықтары бұл процесті одан әрі шатастыра түсті.
Әр ұлт өкілдері арасындағы теңдікті бұзған адам екінші
жақтың ренішін туғызады. Ұлттық сезімге тиісе беру оны
ушықтырып жібереді. Бұл жағдайда кез-келген адамның
мінез-құлқы, саяси мәдениет деңгейі, гуманизмділігі басты
рөл атқарады. Дегенмен, кезінде қалыптасып үлгерген
ұлт араздығы, сенбеушілік, бір-біріне күдікпен қарау
әлі де қалмай келеді. Бұл жағдай еліміздегі қарым-қатынас мәселелерін қайта қарап, нақты шешім қабылдауды
керек етеді. Ұлттық тіліміздің жойыла бастауы мен тарихи дәстүріміздің бір жаққа ысырылуы сана-сезімімізге
теріс әсер етіп, адамгершілік, имандылық пен қайырымдылық қасиеттерін жоятыны белгілі. Мұның барлығы
экономика мен әлеуметтік мәдени талаптардың жөн-жосықсыз бұрмалауына әсерін тигізуде. Соңғы жылдары осы
олқылықтар бүкіл халықтың ой елегінен өткізіліп, тиісті
бағдарламалық құжаттар қабылданды. Оның ішінде көптеген құнды ұсыныстар халықтар достығын нығайтуға,
өзара құрмет пен сыйластық, ортақ тұрағымыздың мерейін көтеруге үлес қосуда. Мемлекетімізде өмір сүріп
жатқан ұлттар саяси, экономикалық, әлеуметтік бірлік
негізінде әрекет етуде. Осыған байланысты көптеген ұлттардың өмірінде жаңа қарым-қатынастық қасиеттер пайда
болуда. Ұлттардың жан-жақты жетілу процесінде интер-
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националдық қасиеттердің дамуымен қатар ұлттық сипат
та жетілуде. Қазақстанда жалпы мемлекеттік және ұлттық
мүдделердің бірлігі, ұлтаралық қатынастың үйлесімді сабақтасуы айрықша мәнге ие болып отыр. Бірақ бұл Қазақстанда ұлттық қарым-қатынас мәселелері түбегейлі
шешілді деген сөз емес. Қазіргі уақыттағы ең басты мәселе
азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім, халықтар достығы, ынтымақтастық пен бауырластық мәселелерін
нығайту экономикада орын алып жатқан дағдарысты
жою, әлеуметтік шындық, сөз бен істің үйлесімділігі сияқты принциптерді жүзеге асыру жолдарын іздестіру.
Ұлттық мақтаныш пен ұлтжандылықтың мағынасын
дұрыс бағалау –өзара түсіністік пен халықтар бірлігін
нығайтуға үлкен үлес қосады. Әр адамның қызметінде, мінез-құлқында мемлекеттік және ұлттық факторлардың
дұрыс ұғымын қалыптастыру олардың сана-сезіміндегі
адамгершілік, имандылық қасиеттерінің терең орнығып,
қалыптасып, ұлттық эгоизм т. б. кері тартпа қалдықтарымен ымырасыз болуына ықпал етеді. Мемлекеттік тәрбиені бір жүйеге келтіру әрбір ұлттың сана-сезімін дамыту
ұлттық мақтанышын орнату арқылы жүзеге асырылғаны
жөн. Бұған ұлтаралық сипатта өрбіген жанашырлық белгілер қажет. Ең маңыздысы мемлекеттік және ұлттық мүдделерді байланыстыра білу керек.
Мемлекетіміздің барлық тұрғындарын толғандырып
жүрген ұлтаралық келісім мен татулық мәселелері елдің
ішкі бірлігі жайындағы мәселелер Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы-қоғамның идеялық
бірлігінде» атты еңбегінде жан-жақты көрініс тапты [1].
Республикада этникааралық қарым-қатынас мәселелерін дұрыс шешуде, әсіресе, жастардың бойына ұлтаралық қатынас мәдениетін сіңіруде Н. Ә. Назарбаевтың
осы еңбегінің үлкен мәнді методологиялық маңызы болды.
Өйткені, Қазақстан дүниежүзілік өзгеде бір қатар мемлекеттер сияқты көп ұлт өкілдері қоныс тепкен аймақ болып
саналады. Түрік және славян тілді қауымдардың ірі топтарының қазақ жерінде мекендеуі ұлтаралық қатынас
мәселелерін әрдайым басты назарда ұстап, реттеп отыруды талап етеді. Басты орын алып отырған осы мәселені шешу ішкі саясатта Қазақстан тәуелсіздігімен алысымен-ақ күн тәртібіне қойылды. Көпұлтты Қазақстан
мемлекетінде әртүрлі ұлттық мүдделерді шешудің бір ғана
жолы бар. Бұл қазақ ұлтының біріктіруші рөлі негізінде
барлық халықтардың тепе-теңдігін қамтамасыз ету болып
табылады [2,35–41 бб.].
Өзге кез-келген жол апатты қақтығыстарға, демократиялық реформалардың бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.
Осы себептен де біз үшін маңызды міндет ел тұрғындарының бойына ұлтаралық қатынас мәдениетін сіңдіру, ұлтаралық саясатты жетілдіре отырып, Қазақстан халықтарының өзара татулық, түсіністік, ынтымақтастық рухта
өмір сүруге ынталандыру болып табылады.
Ұлтаралық келісім-бұл адамның өнегелік тәрбиелігінің, жоғары мәдениеттілігінің, барлық ұлттардың ортақ
мүдделері деңгейлерінің көрсеткіші. Осыған байланысты
әлеуметтік-этникалық қауымдастықтардың дамуының
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құрамдас бөлігі ретіндегі тәрбие процесін тікелей ұйымдастыруға қатысты бірқатар келеңсіз жайттар туындайды.
Біздің әрқайсысымыз іс жүзінде күн сайын барлық
адамдармен араласу барысында оның мәдениет деңгейін
бағымдайтын және салыстырмалы түрде өз мәдениеттілігімізді де өзіміз бағалайтын тәрбие нысаны болып табыламыз. Біздің бағалауымыз әділ ме әділ емес пе, тәрбиелік
күші әсерлі ме, әсерсіз бе, бұл біздің пайымдауларымыздың күштілігіне, олардың ғылыми негізділігіне және
оларды іс жүзінде пайдалану дәрежесіне тәуелді. Өйткені, менің көзқарасым бойынша, ұлтаралық келісімнің
күнделікті өмірде нақты тұлғалар арасындағы қатынаста
көрініс беретіндігінің жағдайы әрдайым ескеріле бермейді. Бірақ, әлі де болса біздегі жүйелі тәрбие жұмысының шынайы адамға, алуан түрлі ұлттық ортадағы әрбір
азаматтың қажетті қатынас мәдениетін қалыптастыруға
бағытталуы өте нашар. Бұл мәселе арнайы зерттеуді талап
етеді. Сонымен бірге адамдарға ұлтаралық келісімге байланысты тәрбие беру ісін «өмірдің нақты мысалдарымен
жүргізудің рөлі өте зор». Ұлтаралық келісім тәрбиесі —
бұл адамға оның бойында интернационалистік көзқарастарды, сенім-нанымдарды, нормаларды, принциптерді,
сондай-ақ осы көзқарастар мен принциптерге сәйкес оның
іс жүзіндегі мінез-құлқын қалыптастыру мақсатындағы
ықпал ету жүйесі.
Сөйтіп, ұлтаралық келісім әлеуметтік-этникалық қауымдастықтардың және жаңа, жалпы адамзаттық өркениеттің дамуын айқындайтын маңызды белгілердің
бірі болып келеді. Сонымен бірге ұлтаралық келісім —
адамның өнегелі тәрбиелілігінің, жоғары мәдениеттілігінің
барлық халықтардың баға жетпес құндылығы. Сондықтан
да біздің тәрбие жұмыстарымыздың бүгінгі міндеті — ұлтаралық келісімді әрбір азаматтың өмірлік серігі ету [3].

Қорытындылай келе, жоғарыдағы аталған сан-салалы теорикалық және практикалық қағидаттар мен
тұжырымдарды саралап, мынадай түйін жасауға болады:
адамдардың әлеуметтік-этникалық қауымдастығының
түрлері қоғамдық дамудың белгілі бір сатыларында
туындап, аса маңызды категорияларға айналды, өндіргіш
күштер мен өндірістік қатынастардың дамуына орайлас
адамдар қауымдастығының әлеуметтік-этникалық түрі
де өзгеріп отырды. Рулық, тайпалық, қауымдық құрылыстардан бері қарай ұлыстар мен ұлттардың пайда болуы,
дамуы, жетіліп, өзгеріп отыруы, мысалы адамдардың сана-сезімін байытып, жалпы ортақ игіліктерді ойдағыдай
меңгеруіне көмектесіп келеді. Сонымен қатар адамдардың
әлеуметтік-этникалық қауымдастығының әрбір нақты түрі
бір-бірінің өзінің материалдық-өндірістік негізі мен әлеуметтік құрылымы, өзіндік ерекше белгілері мен ажыратылады. Барлық әлеуметтік-этникалық қауымдастықтың
түріне ортақ белгілер ретінде территория, тіл, мәдениет,
экономикалық өмір ортақтығы, өзара ынтымақтастыққа
тән қасиет.
Әлеуметтік-этникалық
қауымдастықтың
барлық
түрінде ұлт саясатын дұрыс жүргізу ұлтаралық келісімге
қол жеткізу қоғам дамуының тарихи заңдылығы болып
саналады. Демократиялық өркениетті мемлекетте ұлтаралық келісім мен ұлтаралық қатынас мәдениеті — дос
халықтардың ең маңызды жетістіктерінің бірі және ұлттық
мәселелердің ғылыми шешімінің нәтижесі, қоғамның
дамығандығының көрінісі көрсеткіші ретінде білінеді.
Сондықтан ұлт саясаты өмір саласында туындайтын
проблемаларға дер кезінде үн қатудың, ұлттық қарама-қайшылықтарды тиімді шешудің тетіктерін табудың,
ұлттық шынайы көрінісін бағымдаудың тұрақты творчестолық жолын табу болмақ.
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Foundations of personality psychology
Pazylova Kalamkas Asetullaevna, senior teacher
Ahmet Yassawi International Kazakh-Turkish University (Turkestan, Kazakhstan)

P

ersonality Psychology — a separate branch of science,
perhaps, the most mysterious, although it is the foundation of foundations. More Grandpa Freud said that the
most fundamental underlying human life and destiny, is
hidden even from himself in his own subconscious. To un-

derstand the issue of any life, any failure (or even successful)
relationship, it is necessary first of all to look inside yourself and analyze your thoughts, desires and past experiences,
to understand his second «I». Personality Psychology primarily teaches that knowing their identity, learning to see the
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problem in itself and independently to fix it, you will learn to
understand and effectively communicate better with others.
After all, despite the fact that all people are different in their
character traits, habits and manners, basic manifestations,
especially in stressful situations, all of us are the same. Thoroughly studying their behavioral responses, and along with
those that have inherent, you will be well versed in dealing
with other people, knowing what you can expect from anyone.
One of the key indicators of personal development of the individual is the depth of their understanding of the conflict between morality and morality. Existence in society requires respect for moral norms. To what extent and in what situation
they follow -reseat personality. In this deeply personal decision can not interfere with the hand. You can not decide who
is more right: Giordano Bruno and Galileo Galilei. Conflicts
between morality and ethics in the process of personal development (absence of conflicts means that the development of
the individual are not) occur every day, and the difficulty of
their solution have the difficulties of personal growth of the
individual. Average organic personal attitudes in these conflicts — it is the primacy of ethics over morality. Therefore,
«all morality worthless if it is not necessary for moral perfectionism». Infinity and here presents paradoxes and hopeless
situation. For example: you see a man who is going to kill the
child. You can stop, just killing the man. Your intervention or
non-intervention in both cases is a violation of the commandment «Thou shalt not kill!» And, therefore, you will not escape the moral responsibility and the guilt. Another paradox
in many ways presented in the literature (particularly in Dostoevsky in the parable of the «ticket to heaven» and «tears of
a child»): imagine a situation where in order to save the lives
of thousands of people need to sacrifice the life of one. Moral,
along with science will begin to talk, and if society benefits
from more than one of the benefits that can bring the marked
thousand, and on the basis of these considerations, to solve
the problem. From the point of view of morality issue so
posed, is insoluble paradox, as one equivalent each of these
thousands and at the same time all of them together, and not
only to them but to all mankind. The problem should be reversed: one can sacrifice themselves to save others, but no
one from the can not sacrifice them, for everyone — not just
a part of something (the world, society, society, etc.), but the
whole, the infinite value.
The relationship of morality — the central and most complicated problem of personality, representing the communications center of philosophy, psychology and pedagogy.
It remains pedagogy to reflect and experiment on how to
solve, especially in these extremely difficult circumstances,
when the powers that be are trying to impose a market
economy in Russia. The market economy, capitalist society
and all the attendant social forms and the corresponding
morals absolutely immoral family and anti. Personality in
general in a society always have to «go against the flow»,
and in our modern — it is also a condition of salvation «archetype» of the Russian soul, and consequently the nation.
From a philosophical perspective it is clear that we must
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begin to raise the «top», with the forming of consciousness
and a sense of infinity personal «I», and it is formed only in
its relation with the divine «Thou». Perhaps we should use
the experience of clerical pedagogy (eg, Thomist pedagogy
begins with the suggestion to the child that he is infinite,
God»s favorite value).
In our public appearances, even well-known, the teachers
talk about, because «life in modern civilization is changing
so fast that the first task of pedagogy is to keep abreast of
it, and try to raise the child so that he can easily adapt to
it.» We are talking about the child»s adaptation to society,
it is now customary to say, «socialization». If we are talking
about personal development, it is necessary to raise the child
so that he could «go against the flow» of modern civilization, and to withstand the enormous pressure of her seeking
to destroy him as a man. Failure is not consistent with the
phases of organic development, socialization killing ability
in the child «go against the flow», creativity and the ability
to develop as a person. His destiny, in this case, most likely,
will become a social functionary. Personal development continues throughout a person»s life, and at every moment, each
of us, to some extent, and in some respects a person, namely,
to the extent and in that regard, where it can act freely and
responsibly.
With regard to the freedom of the individual, it is paradoxical that there are present at the same time seemingly
rational consciousness incompatible absolute indeterminacy, arbitrariness and moral as if the arbitrary limits. In
terms of external rational thought and action, this paradox
is not allowed. His «withdrawal» can only take place in the
super-rational innermost depths of the personal «I» adopted
according to his conscience, moral decision. It removes restrictions, so as it turns out, that there are no moral boundaries, but there is a «vector» directed «up» to the AB, to
God — the vector, which is also limitless. Thanks to this infinity, and, most importantly, the quality of infinity vector
Personality, as mentioned in philosophy and psychology,
there are dozens of different definitions of identity. Meanwhile,
non-professionals converge in their views about the person
as a person safe, words and deeds which are not at odds with
each other, which is itself free to decide what to do and is responsible for the results of their actions. Such a conception
of the person associated with the beginning of Christianity.
Based on this principle, we can say that the person — is an
individual who has an infinite interior freedom in decisionmaking and action and at the same time an individual, no
one shared, such as the infinite, to take over the moral responsibility for the results of these decisions and actions. Responsibility before God, peace, humanity, which can only go
from the Center itself and expresses the voice of conscience.
Thus, self-determined identity in infinite parameters. But the
basic paradox of human existence lies in the fact that this
man is a dual, infinite-finite creature. Being infinite in spirit,
in contemplation, in thought, in feeling, in will, in the imagination, and so on. E., It is finite in body, «. space universe
contains me and absorbs me as a point by thoughts I absorb

56

Спецвыпуск университета «Болашак» «Молодой учёный» . № 7.1 (141.1) . Февраль 2017 г.

it» (B. Pascal). «I have the body to perish in the dust, mind
thunder command, I am the king, I am a slave, I am a worm,
I am God.» (G. Derzhavin). Man is mortal and is aware of
the inevitability of his death. An infinite number of tragic collision generates this knowledge and the same number of selfdeception, tricks, tricks, explanation and hope for a miracle
of immortality was invented to get rid of this knowledge and
comfort ourselves that life will go on in your offspring, and
various images of salvation, the transmigration of souls etc.
Without discussing here the endless problems and contradictions generated by paradoxical man, pay attention to
one thing, which consists in the fact that, as we know, the
human individual — being public and can live and be formed
as a person and a person only in communication with other
people, making the infinite freedom of his «I» is inseparably
connected with the same infinite responsibility to the «We».
But this «we» is also represented by the dual «we» a limited
group, social, «prefabricated» and «We» universal, personal,
as a collection of «I», directly related to the centers, «catholic».
Therefore, the ethical consciousness of identity is also
ambiguous, unconditional (morality in the proper sense of
the word), and — a limited, due to cash, especially sociohistorical conditions of existence (moral) — side.
Confrontation of morality, well illustrated by a well-known
example — play LN Tolstoy»s «Living Corpse»? How can
you briefly define the content of the play? As the clash of morality. The hero of the play feels like to live by the rules of
ethics of the society to which he belongs, does not allow conscience. Internal conflict reaches acuity, leading to suicide.
Almost all deep literature and poetry lives in the sense of this
conflict. Pasternak in «Safe Conduct» uses the term «im-

moral morality». Comparable in some respects morality and
ethics.
Morality is always social and group character: family morality, the morality of any social group took shape, church
morality, class morality, the morality of Party member, the
moral kingpin, etc… Morality alone — common to all mankind. Morality is always prescribed by the individual from the
outside of the social group in the form of course certain rules
and regulations. Morality «grows» from the inside, along
with the personal «I» of the individual, and often ahead of the
formation of the personal «I» and apparently can not be expressed in the rules, but only (and not always) in the absolute,
infinite principles. Morality can be used as a means of psychological pressure, intimidation and enslavement. It exists
primarily for others. Morality can not be used, it is the use
of relationships and exists primarily for themselves. Assessment of moral behavior comes from the social environment
(«good will, get candy,» and sometimes more tangible benefits). Assessment of morality is the conscience, it is always
self-esteem (sometimes quite severe) and no degree can
not depend on the views of the social environment. Sometimes the situation is such that an individual has to choose:
whether to commit an act moral and gain the approval of the
company or do the right thing, earning the contempt, not
only contemporaries, but also descendants of sentences and
maybe even death. Some heroes of works of Dostoevsky behave with narrow-minded point of view strangely compelled
under the pressure of life-threatening circumstances commit
an immoral act, they do not justify the power of coercive circumstances, and take the blame. This is — an indicator of
the high degree of moral development: if your inner freedom
and responsibility are endless, it can not exist.

Жарқын болашақ басымдықтары
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, философия магистрі, аға оқытушы
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Е

лбасының «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы:
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан
халқына Жолдауы жаңа Қазақстан құру идеясын қалыптастырған елеулі құжат. Жолдауда біз мемлекет дамуындағы
маңызды қимылдар жоспарын көреміз. Мемлекет басшысы Ұлт жоспары — «100 нақты қадам» базасында өткізілетін үшінші жаңғыру бір-бірімен тығыз байланысты
бес басымдығын атап көрсетті.
Бірінші басымдық экономиканың жеделдетілген
жаңғыртылуын көздейді. Кешенді міндеттер жаңа индустрияларды санды технологияны қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл IT саласын дамыту мәселесін басты
назарда ұстауды қажет етеді. Бұл тұста Төртінші өнеркәсіптік элементтерін жаппай енгізу маңыздылығы баяндалды.

Баршамызға белгілі, Бірінші өнеркәсіптік революция
өндірісті іске қосу үшін су мен буды пайдаланды. Екінші
революция өндіріс барысында электр қуатын қолданды.
Үшіншісі, өндірісті электроника мен ақпараттық технологиялар көмегімен автоматтандырды. Кезекті Төртінші өнеркәсіптік революция Үшіншісіне сүйеніп, өткен ғасырдың
ортасынан бастап өмірдің барлық салаларына сандық революцияны ендірді. Технологиялар бірлесіп, материалды,
сандық және биологиялық әлем шекараларын жойды.
Бүгінгі өзгерістер Үшінші революцияның жалғасы екенін
мынадай нышандардан білуімізге болады: ақпарат жылдамдығы, ақпарат қарқындылығы және жүйелік нәтижелер.
Адамзат осы уақытқа дейін жүйрік техникалық өрлеуді көрмеді. Төртінші революция әлемдегі әрбір мемлекеттің индустриясына ықпал етеді. Ол туғызған өзгерістердің ауқым-
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дылығына сәйкес, тұтас өндіріс жүйелерін, менеджмент пен
басқаруды түрлендіруді қажет етіп отыр.
Қазіргі таңда біз мынадай зияткерліктің жасанды түрлерімен ұшырасудамыз: дербес машиналар, дрондар, виртуалдық көмекшілер, аудармашы бағдарламалар, кеңес
беруші бағдарламалар. Соңғы жылдары әлемдегі есептеу
қуатының тұрақты өсімі мен көлемінің ұлғаюына байланысты жасанды зерденің қалыптасуындағы жаңа ілгірілеу
жүріп жатыр. Бүгінде жаңа дәрі-дәрмектер әзірлейтін
және мәдениеттің жаңарған бағыттарын болжайтын арнайы сандық бағдарламалар бар. Күн сайын сандық технологиялардың материалдық дүниемен ұштасып отыруы
жаңа құндылықтарды қабылдаумызды талап етіп отыр.
Екінші басымдық бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту
және кеңейтуді міндеттейді. Жаппай кәсіпкерлікті қолдау
тетіктерін одан әрі жетілдіру ел азаматтарының өз бизнесін қалыптастыруға үлкен көмек екені анық. Мемлекет-жекеменшік серіктестігі аясында кәсіпкерлікті дамыту
жақсы нәтижелер беретіні белгілі.
Әріптестіктің жемісті болуы қатысушылардың қызуғушылығымен қатар, олардың нәтижелі пайда табуымен
байланысты деп ойлаймыз. Мәселен, мемлекет өнімді
өнеркәсіптік көлемде тарату, бюджетті толықтыру, әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешу, сыртқы нарықтағы ғылыми мәртебелілігін көздейді. Ғылым саласы
жабдықтардың жаңғыртылу мүмкіндігін, ғылыми базаның
жаңаруын, келесі зерттеу жұмыстарының қаржыландыруын ойлайды. Ал кәсіпкерлік құрылымдар болса, мемлекеттік субсидиялар молдығын, салықтық жеңілдіктер
мен кепілдердің барлығын, табыстар өсімі мен өндірістің
кеңеюін қалайды. Мұндай өзара байланыстардың келешегі тұрғындар өмірі сапасының артуына және экономика
бәсекелестігінің нығаюына әкеледі.
Үшінші басымдық макроэкономикалық тұрақтылықты
қамтамасыз етуді басты мұрат етіп қойып отыр. Әлемдік
экономика дамуының заманауи кезеңінде мемлекеттің макроэкономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету тетіктерін жетілдіру мәселелері ерекше мәнге ие. Мемлекет
өз халқының қауіпсіздігін қамсыздандыруда және өзін-өзі
сақтауда аталмыш тұрақтылық тетіктеріне аса назар аударуы қажет.
Жалпы экономикалық ғылымдарда «макроэкономикалық тұрақтылық» түсінігіне байланысты бірнеше тәсілдегі
анықтамалар береді: ішкі және сыртқы ықпалдар әсерінен
қалыптасқан экономиканың жағдайы; ұдайы өндірістің қалыпты шарттарын қамтамасыз ететін үрдіс; ұлттық экономиканың қаржы-ақша жүйесінің тұрақтылығы; макроэкономикалық тепе-теңдік. Сәйкесінше макроэкономикалық
тұрақтылық экономикалық дамудың барлық факторларының, экономикалық саясат пен мемлекеттің экономикалық қауіпсіздік жүйесінің тиімділігімен сипатталады.
Төртінші басымдық адами капитал сапасын жақсартуды басшылыққа алады. Білім беру жүйесінің рөлін өзгерту, оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және
өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажеттілігі айқындалды. Қазақ тілінің басымдығын сақтай
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отырып, үш тілді оқуға кезең-кезеңімен көшу мәселесі
бойынша ұсыныстар әзірлеу тапсырылды.
Білім беру жүйесімен бірге денсаулық сақтау жүйесін өзгерту қажеттілігі дәйектелді. Әлемдік тәжірибеде
тиімділігін көрсеткен міндетті медициналық сақтандыру
жүйесін енгізу арқылы қатысушыларға кең ауқымдағы
медициналық қызметтер ұсынылатындығы белгілі болды.
Бұл басымдықта әлеуметтік қамтамасыз ету саласы да
сырт қалған жоқ. Зейнетақы, жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек көрсету мәселелеріне байланысты Үкіметке
берілген тапсырмалар анықталды.
Бесінші басымдық институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты жаңа міндеттерді көрсетеді. Елбасы қауіпсіздік
мәселесі турасында қазіргі заманда белең алған терроризм және діни экстремизмді насихаттауды алдын алуды
атап көрсетті. Әсіресе, интернет пен әлеуметтік желілердегі діни экстремизмді насихаттаудың жолын кесу жұмысын жүргізуді тапсырды.
Заманауи ақпарат технологияларының күнделікті бір
қалыпта тұрмай өзгеруі адамзат санасына ықпал жасауда.
Сондықтан адамзаттың эволюциялық дамуын жаңа технологияларды қоғам мүшелерінің игеруі тұрғысынан қарастыруға болады. Адамзат қарым-қатынас мәдениетінің
өкілі болғандықтан кез келген ақпараттық құрылғыға тәуелділігінен арыла алмайды. Бүгінгі таңдағы Интернет
және оны пайдаланудың түрлі мүмкіндіктері толықтай
электронды бағыныштылыққа әкелді.
Қоғам мүшелерінің көпшілігі өз өмірлерін әлеуметтік
желілерсіз елестете алмайтын жағдайға жетті. Әлеуметтік
желілер толықтай бүкіл әлемді қамтып, танымалдылығы
жоғарылап жатыр және оның нақты жас ерекшелік немесе кәсіби шектеулері жоқ. Сонымен бірге, әлеуметтік
желілер қазіргі заман азаматтарының тұлғалық әлеуметтенуіне ерекше ықпал жасайды. Әлеуметтену үдерісі барысында білім берудің технологиялары, әдіс-тәсілдері
қолданылатындығын ескерсек, өзекті мәселелер берілген
тақырыппен ұштасады.
Жалпы әлеуметтік желілерде жазылған заңдылықтар
жоқ. Десек те, әлеуметтік желілер отбасы, мектеп, дос-жарандар секілді әлеуметтенудің классикалық институттарын қарқынды түрде ығыстыру қаупін туындатып
отыр. Виртуалды қауым қалыптастыру шын мәнісінде әлеуметтенудің дәстүрлі уәкілдерін ауыстыруға ықпалы мол.
Бірақ, пайдаланушылардың виртуалды әлемде игеретін
жағымсыз қасиеттері шын өмірге келгенде әлеуметтенудің
нақты процесін күрделендіріп, қалыптасқан қоғамдық
ережелерді күйретуі мүмкіндігін ұмытпауымыз қажет. Өйткені, әлеуметтік желілерде ішкі тәртіптерге негізделген
нормалар мен ережелер қоғамдық стандарттармен сәйкес
келе бермейді және оны бұзғаны үшін шын жауапкершілікке тартылатындығын кеш түсініп жатамыз.
Қорыта айтқанда, Мемлекет басшысының Жолдауы
озық сипаттағы ілгері қимылдарға бағыттайтын және
жаңа кезеңнің сын-тегеуріндеріне жауап беретін маңызды
құжат болып табылады.
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Махмұд Қашқари дүниетанымы
Садуов Бекзат Нұралыұлы, философия ғылымдарының кандидаты, доцент
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Туркестан қаласы, Қазақстан)

Т

үркілік заманның ұлы тұлғалары қазіргі техногендік
принципке, прагматизмге толы күрделі тарихи кезеңде
өздерінің қандай қырларымен жұртшылық үшін маңызды?
Әрине, бұл сауалға ең негізгі жауапты олардың даналыққа толы ілімдерінен, руханилықты шығармашылықтарына арқау еткендіктерінен табамыз. Сонымен қатар
ғұлама бабаларымыз өмір бойы адамгершіліктің биік деңгейін, терең тамырларын іздеумен айналысқандықтан ғасырлардан өтіп келіп, қазіргі ұрпақты да тәрбиелеп. Болашаққа жол көрсетіп тұрғандай. Сондай даналыққа толы
ілімімен танылатын түркілік заманның тарихи тұлғасына
Махмұд Қашқариды жатқызамыз. Әрине, ол өзінің еңбегі
мен даналығын адамдарды, халықтарды алаламай барлық
түркі елдеріне, мәдениеттеріне ортақ рухани құндылық
ретінде қалдырған болатын. Ол өзінің шығармашылығын
таза Шығыстық сипатта сөз өнері, тіл білімі арқылы өнектей алғаны белгілі. Сол тұжырымдардан философиялық
пайымдауларды сомдай білсек, онда өткен мәдениетіміздің,
тарихи кезеңдердің рухани мұрасын игере түсеріміз анық.
Әлемдік көркем әдебиеттің озық үлгілері әр түрлі тарихи кезеңдердің жағдаяттары мен даму үрдістері туралы
біршама биік деңгейдегі философиялық түсініктер мен
ұғымдар бере алады. Өйткені, тарих сынағынан өткен гуманитарлық сипаттағы ғылыми және әдеби туындылар қоршаған әлеуметтік ортаның нышандары туралы әжептәуір
адекватты деңгейдегі ақпараттар беруге шамасы жеттеді.
Ал ондай процестер арқылы өзкезегінде тарихи-философиялық тұжырымдар жасауға негіздер қалыптасады. Міне,
сондықтан Шығыстық ойшылдардың даналық сөздерінен,
әдеби мұраларынан терең философиялық ойлардың, дүниетанымдық жүйелердің негіздерін іздеуге талпынамыз.
Қазақ даласының ойшылдарын әлемдік философия әлеміне
осы тәсіл арқылы жақындатып қана қоймай, оларға тиісті
бағалаулар да бере аламыз. Ал, енді Батыстық, әсіресе,
неміс классикалық философиясы сипатындағы рационалистік философия түркі әлемінде кең тарай қойған жоқ. Тек
бұл жерде әл-Фараби философиясының орны бөлек екенін
жасыруға болмайды. Ол өзінің «Екінші ұстаз» атануымен
түркі әлемінің өкілінің әлемдік философия тарихына қосқан
үлесінің сүбелі екендігін білдіреді. «Екінші ұстаз» деген
ұғымның шығу тегі туралы түсініктерді Қазақстанның ғалымы М. С. Бурабаев өз еңбектерінде терең талдап, философиялық түсініктемелер береді [1].
Түркілік тарихтың тереңіне көз жүгірткен, тереңдеп зерттеген ғалымдар Кеңес дәуірінде біршама жетістіктерге жеткенін, ғылыми нәтижелерді оқырман қауымға ұсынғанын
ескеруге тиістіміз. Сондай ғалымдардың қатарына И. В. Стеблеваны жатқызуға болады. Мәселен, ол өзінің зерттеулерінде әр түрлі мемлекеттік бірлестіктер құрамында болған
түркілер арасында түркі тілдес әдеби процестің тарихи

дәстүрі үзілмегендігін айтады [2]. Осы жерде айта кететін
жәйт: тек қана әдеби процесс қана емес, ойлау жүйесі, яғни
ментальділік әлемінде де осыған ұқсас жалғасу, сабақтасу
дәстүрлері орын алды. Жалпы түркі халықтарының көптеген сөздері біркелкі нақты түсініктерді беріп отырды және
соның арқасында халықтар арасындағы байланыстар оңды
және жеңіл формада қалыптасқаны байқалған болатын.
Түркі тілдес халықтарда мақал-мәтелдер, аңыздар мен эпостық жырлар өте ұқсас сюжеттерге құралып, олардың бірбірінің арасында жақсы таралып отырған. М. Қашқариге
түркі тілдерін нәтижелі, сүбелі зерттеуге көмектескен факторлардың қатарына — Тұран ойпатын, Атырау мен Алтайдың арасын мекендеген халықтардың осы ділдік, фольклорлық, этникалық психологиялық, дүниетанымдық
жақындығы жатуға тиісті. Бұл үрдістің арасында этникалық
кірігу процестерінің біршама ұзақ уақыт жүргені де әсер еткені жатыр, яғни түркілік тайпалар өзара тығыз байланысты
үнемі жалғастырып отырған.
Тіл — түркі әлемі үшін бірте-бірте құдіретті күшке айналғанын санасымен жете түсінген М. Қашқари өзінің
негізгі шығармасында сөз бен ойдың өзара байланысын,
немесе олардың әлеуметтік ортадағы диалектикасын
төмендегідей тұжырымдармен жеткізеді:
Шақпақты жақса — от тұтанар
Сөз ұғындырылса — ой білінер [3].
Яғни ғұлама жоғарыдағы нақты тұжырымдар арқылы
белгілі іс-әрекеттің нәтижесі ретінде көрініс беретін рухани құбылысқа адамның ойын, ойлау жүйесін жатқызады. Шығыстың ойлау жүйесіндегі ерекшеліктер нақты
тұжырымдарды осындай поэтикалық жолмен жеткізуінде
болып тұр. Осыған орай Ә. Нысанбаев қазақ философиялық ойының тарихта өмір сүру тәсілін поэзиямен тіклей
байланыстырып, «…қазақ поэзиясы философиялық ойдың
бірден-бір өмір сүру формасы» екендігін пайымдайды [4].
Ой ешқашанда кездейсоқ болмайды, ол адамды белгілі
бір бағыттағы іс-қимылға бастайтынын түркілік ғұлама
көрсетіп тұрғаны анық. Ал адам өзінің сөзіне де, ойына
да жауапкершілікпен қарауы тиіс екендігін үнемі ескертумен болады. Әрине, бұл жерде түркілік әлемге тән негізгі басымдылық болатын этикалық құндылықтардың
ойшыл дүниетанымында басымдақ күйде орын алғанын
байқаймыз. Кейінгі қазақ мәдениетіне, оның философиялық ойына, халықтық дүниетанымына осы қасиеттердің
тарихи сабақтастықпен берілгені туралы тұжырымдарды
көптеген отандық беделді зерттеушілердің, қазіргі заманның өзінде мемлекет қайраткерлерінің еңбектерінен
оқимыз [5]. Махмұд Қашқари түркілердің 20 тайпасының
тілдік құрылымы өз тарихи дәуірінде түркілер әлемінде негізгі тілдік-мәдени басымдық танытатын деңгейде екенін
айтады. Шын мәнінде, әл-Фараби өз заманында араб ел-
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деріне білім іздеп барғанда өзінің түркілік тілін ұмытты Қашқари болғандықтан оның дүниетанымының құдіреті
деп қалай айтуға болады. Ол туралы халық даналығын қазіргі заман үшін де маңыздылыққа, мәнділікке ие боәдебиетші зерттеуші мамандар мен ғалымдар өз шығар- лады. Мәселен, этикалық тағылылымдарға толы төменмаларында поэтикалық жолдарды жинақтайды [6]. Яғни дегі жыр жолдары сөздің мәртебесін анықтап тұрғанын
әл-Фарабидің қыпшақтың ұлы болғанын танататын жыр байқаймыз.
жолдары келтіріледі.
Күніне жаздың жайлы сеніп қалма,
Ойдың тазалығы, қисындылығы, әдептілігі шын
Абайсыз жаман іске еніп, талма.
мәнінде қоғамда рухани дүниені үйлесімдендіруші қыБастайды ізгі ниет ерікті алға,
змет атқарады. Жалпы «… ақылдылықтың қасиеті сол —
Сөйлеуге жақсы сөзді әдеттенгін [10].
ол ненің жақсы, ненің жаман екенін анықтай алады» [7].
Жақсы сөзге әдеттену үшін адам өз ниетін, пейілін
Адымның тіл болмысы осы ойдың шартарапқа танылуына түзеу керек, сонда ғана кез келген пендешілік деңгейінен
тетік болып табылады. Сондықтан бұл екі құбылыстың ор- көтеріліп, тұлғалық жүйесін қалыптастыра бастайды. Ал
тасындағы өзара байланыс үнемі әлеуметтік сала үшін та- ақиқаттың ұлы заңына, адамгершілік принципіне сәйкес
нылып отыратыны белгілі. Ал, енді белгілі бір бағыттағы келуге ұмтылмай, адам нағыз тұлға бола алмайды. Міне
гуманитарлық ізденістердің түп негізінде этикалық, мо- осыларға қарай ұмтылу керектігіне түркілік ғұламаның
ральдік, адамгершіліктік негіздер қаланбаса, онда сөздің мегзейтінін байқаймыз.
де, ойдың да адами ортаны рухани қызметі биік деңгейде
Әрине, М. Қашқари өз дүниетанымын бір күнде қалыпболмақ емес. Осы тұрғыдан алғанда түркілік ойшыл- тастырған жоқ болатын, ол әр қилы ізденістердің жемісі,
дардың даналыққа толы ілімдерінің іргетасы мықты руха- халықтың өз рухани әлемінде қордалаған құрылымдарының
нилықтағы идеялық құрылымдардан бастау алғанына се- көрінісі. Оған әр түрлі рухани бастаулар, қайнар көздер
нетіндей толық негіз бар.
өзіндік ықпалын жасағаны белгілі. Яғни белгілі бір руАхмед Иүгінеки ілімін алғашқы рет философиялық пай- хани негіздер болмаса дүниетанымдық жүйе қайдан бастау
ымдауларға үлес қосқан Қ. Ерғали оның тілінің көркемдігі алмақ деген сауал заңды түрде туындайды. Шын мәнінде
мен бейнелі айшықтығын атап өткен болатын. Зерттеуші «Қашқаридың дүниетанымдық көзқарасы әдеби-тілдік зертойын әрі қарай төмендегідей сипатта жалғастырады: «Бұл теулерге арқау болған номад түркілерінің далалық лирикатек Ахмед әдиб тілінің ерекшелігі ғана емес, ол бүкіл түркі сында, түркі тілдес халықтардың классикалық поэзиясында,
халқының ойлау ерекшелігі болса керек. Керек десеңіз, халық даналығының бай інжу-маржандарында, ежелгі түрбейнелілк — бүгінге дейін сақталған, бүкіл «шығыстық» кілердің ауыз әдебиеті нұсқаларында, мақал-мәтелдері мен
ойлау ерекшелігі екенін тек біз ғана емес, өзгелерді де бәйіттерінде көрініс тапқан түркі мәдени дәстүрінен негіз
тәнті еткен құндылығымыз» [8]. Жалпы бейнелілікті су- алады» [11]. Міне, сондықтан түркілік философия дереттеу үшін өте шеберлікпен құрастырылған сөздер ан- генімізде түркілік әдебиетті еске түсіреміз. Соның әр түрлі
самблі керек. Яғни жай ғана айтыла салынған қара- қырларын анықтауға тырысамыз.
пайым сөздер шығыстыққа жатпайтыны анық. Сөздер
Кез келген тарихи тұлғаның даналыққа толы келбетін
білімділіктен туындаса, олар тек ақпар ғана емес, сонымен ашу барысында басшылыққа алатын негізгі тұрғымыз,
қатар терең мағынаны білдіріп, әлеуметтік ортада таратып ғылыми принципіміз оның уағыздаған ілімін барынша
отырсажәне адамаралық қатынастағы біріктіруші күшке объективті түрде сараптаудан өткізу. Рухани әлемді дамыайналса, онда бұл құбылыстың жасампаздық мәртебесі туға сіңірген еңбегін барынша ашып көрсету болып табиіктегенін білдіреді. Міне, ондай тілден, ондай сөздерден былады. Қазіргі заманның талаптарына сәйкес келетін
ерекше сұңғылықты іздеуге әбден болады.
тағылымдарын қолдан келгенше дәріптеуден ешнәрсе
Түркі әлеміндегі бейнелілік формадағы әлемді рухани ұтылмаймыз. Себебі жақсы нәрсенің не екенін тарихи
игеруге деген ұмтылыстарымен қатар өзара қарым-қа- сананың дамуында уақытылы айтылмаса, онда ол тарих
тынас жасауды өнер деңгейіне дейін көтеруі байқалады. доңғалағының көлеңкесінде қала бермек. Ал оның орОсы «Адам-Әлем» қатынасының маңызды бөлігі туралы нына жасанды, жалған құндылықтар жүйесі жайлап алуы
қазақстандық философ Қ. Ш. Нұрланова тоталитарлық да мүмкін. Ал ондай процестер тек жеке адамдарды ғана
қыспақтың өрнегін тоқыған кеңес заманының өзінде терең емес, түгел халықтарды да жалған бағыттарға, бағдаройлар пайымдаған болатын. Әсіресе, автор адамаралық ларға қарай бұрып жіберуі мүмкін. Мәселен, үлкен әлеуқарым қатынастың қазақтарға тән ерекшеліктері туралы меттік апаттар әкелетін соғыстар мен әскери қақтығыстар
өз шығармаларында байсалды пікірлер білдіргенін атап осындай құндылықтар жүйесіндегі дағдарыстардан бастау
өтуіміз керек [9]. Жалпы қарым-қатынас барысында сөз алатыны анық. Сондықтан қазіргі адамзат үшін ізгілікке
түріндебайланыс орнағандықтан көбінесе баяндаушының толы ілімдерге сұраныс арта түсуде. Ал Махмұд Қашқари
мәртебесін көтеруге бейім тұрамыз. Жоғарыдағы автор ілімі өзінің адамилығымен, гуманистігімен, этикалық тетыңдаушының ойды қорыта білуінде, өзінің қажеттілігіне реңдігімен тек қана түркілік, немесе қазақи әлемді ғана
айналдыруында екені анық. Даналардың айтылған сөз- емес, жалпы дүниежүзін, әлем халықтарын тәнті ететініне
дері ауада қалықтап қалмауы тиіс емес пе? Шығыста сөз сенімдіміз. Ал жоғарыда аталған рухани қасиеттер жеке
өз күшін ғасырлардан асатындай деңгейде сақтайтын мәр- тұлғада кездесетін болса, онда олар тек даналыққа ғана ілтебе көтерілген. Сондай сөздердің жеткізушісі Махмұд гетас болатыны белгілі.
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Қ

азіргі қоғамымызға күн сайын жаңа талаптар мен өзгерістер енуде. Сәйкесінше, қоғамдық міндеттерді
орындап, қоғамның талаптарына жауап бере алатын, өз
бетінше ойлай алатын, туындаған мәселені көре және
шығармашылықпен шеше білетін түлек қажет.
Бұл міндет үдемелі дамып жатқан ақпараттық кеңістікте
ерекше өзектілік танытуда. Алайда оқушылар жаңа ақпараттар легіне бағдарланып, одан қажетті фактілер мен деректер тауып, оны өз жұмысында үнемі дерлік өнімді қолдана біледі деп айта алмаймыз.
Туындаған жағдаяттан шығудың бірден-бір жолы —
бастауыш сыныптан бастап оқу-тәрбие үдерісін оқушылардың зерттеушілік іс-әрекеті негізінде ұйымдастыру.
Зерттеушілік іс-әрекет дегеніміз — белгілі бір мерзімге
созылатын ізденіспен, ғылыми сипаттағы ақпаратты терең
түсіну мен шығармашылық өңдеумен, ойлау үдерістерінің
талдау-болжамдық сипатта жұмыс жасауымен, «жасап
көру мен қателесу» жолымен әрекеттенумен, түсінумен,
жаңалық ашумен байланысты белсенді танымдық позиция
болса, оқу-зерттеушілік іс-әрекеті — оқушылардың
ғылым, техника, өнердің түрлі салаларында алдын ала
белгісіз нәтиже алу мақсатында ғылыми зерттеуге тән негізгі кезеңдердің (мәселені қою, мәселеге қатысты әдебиеттермен танысу, зерттеу әдіснамасын меңгеру, өз бетінше

мәлімет жинау, талдау, жалпылау, қорытындылау) болуын болжайтын шығармашылық зерттеушілік міндеттерді шешуі [1]. Оқуға зерттеушілік қатынас оқушыларды
дайын ақпаратты енжар қолданушылар емес, шығармашылық үдерістің қатысушылары ретінде танытады.
Оның үстіне бүгінгі білім беру жүйесі мұғалімді білімді
дайын күйінде емес, оқуды оқушылардың өз бетінше
іс-әрекеті ретінде ұйымдастыру оқу бағдарламасының
шеңберінен тыс зерттеушілік жұмыс деңгейіне жеткізуге
бағдарлайды. Зерттеушілік іс-әрекеті баланың дамымалы
ақпаратты игеруге, яғни бағдарлануға, ақпаратты жүйелеуге ұмтылдыратын қажетті білім, білік, дағдымен қаруландыруға мүмкіндік береді.
Бастауыш сынып оқушылары қашан да қолдау күтеді. Сол себепті зерттеушілік іс-әрекетке қатыстыру барысында мұғалімдер де зерттеу жұмысымен айналысады.
Мектеп мұғалімдері облыстық ғылыми-практикалық конференцияларға, біліктілікті арттыру курстарына қатысады.
Мектептің зерттеушілік әрекетінің даму деңгейлері:
1. Төменгі деңгей — шығармашылық және зерттеушілік міндеттерді мұғалім қояды. Зерттеушілік іс-әрекет
оқу жұмысының бір формасы ретінде түсіндіріледі. Жұмыс
нәтижесі мектепішілік жұмыс деңгейінде қалады.
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2. Орташа деңгей — зерттеушілік іс-әрекет білім
беру әрекетіне ену амалы ретінде таныла бастайды. Мекеме деңгейінде ол жүйе болып қалыптасады. Мекемеаралық деңгейде бірнеше білім беру ұйымдары қатысып,
бір ғылыми қауымдастық құрауы мүмкін.
3. Жоғары деңгей — зерттеушілік іс-әрекетке заңнамалық тұлға деңгейінде жүйелі ғылыми-әдістемелік басшылықты қамтамасыз ететін ғылыми ұйымдар қатысады [1].
Оқушының зерттеушілік іс-әрекеті төмендегідей құраушылармен байланысты:
—— мақсатты іштей түсіну;
—— мотивация;
—— мақсатқа жету критерийлері;
—— мақсатқа жетуге бағытталған негізгі әрекеттер;
—— бақылау;
—— түзету;
—— нәтижені белгілеу [2].
Зерттеушілікке баулу көп уақытта тар ұғым шеңберінде: қандай да бір ғылыми жұмыс жазу есебінде ғана
түсіндіріледі. Мұның өзі өз кезегінде сабақ барысындағы
әдіс ретінде сыни және шығармашылық ойлауын дамытып,
ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыруға зор мүмкіндік жасайды.
Зерттеу жұмысын жүргізбес бұрын, оның жүргізілу барысын жоспарлау кезеңі орын алады. Жоспарлау зерттеу
стратегиясы деген ұғымға әкеледі. Зерттеу стратегиясы
деп зерттеушілік іс-әрекет нәтижесін жүзеге асыруға
бағытталған ішкі ойлау операциялары мен сыртқы әрекеттердің сәйкестігін түсінеміз.
Оқушылармен
жұмысты
ұйымдастырар
кезде
оқушылар тек белгілі бір білімдерді игеріп қана қоймай,
өзін түрлі әрекет саласында көрсете алуға тырысуы қажет
екендігін есімізден шығармауымыз қажет.
Оқушылардың білімдік модель шеңберінде зерттеушілік іс-әрекетпен айналысуы барысында көбінесе
әлемді ғылыми тану құндылығы мен өзбетінділік «ойыны»
жүреді. Себебі ББД-лық (білім, білік, дағдылық) дидактиканың басты мақсаты білімді, білікті және дағдыны дамыту, ал құралдары сырттай әсер ету әдістері, оқу әрекетінің қорытынды көрсеткіштері мен бағасы болып
табылады.
Біздің ойымызша, оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетіне әлеуетін жүзеге асырудың қазіргі кездегі амалы
тұлғаға бағдарланған оқыту принциптеріне негізделе
құрылуы тиіс. Өйткені дәл осы жағдайда оны ұйымдастыру
үдерісінде оқушының мүлдем өзгеше тұлғалық даму нәтижелеріне қол жеткізуге болады.
Тұлғаға бағдарланған оқыту деп біз мұғалім мен оқушы
тұлғасы оның субъектісі, оқытудың мақсаты баланың
тұлғасын, оның жеке ерекшеліктерін дамыту болып табылатын, оқыту үдерісінде баланың құндылық бағдары
мен ой-пікірі ескерілетін, мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы ынтымақтастық пен таңдау еркіндігіне құрылған
білім беру үдерісінің түрі деп түсінеміз [2].
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Тұлғаға бағдарланған оқыту өзге педагогикалық жүйелерден, бірінші кезекте, таным үдерісінде балаға үлкен
таңдау еркіндігін беруімен ерекшеленеді. Оның шеңберінде бала мұғалімнің мақсатына, оқыту стиліне икемделмейді, керісінше, мұғалім түрлі оқыту технологиялары
арқылы өз жұмысының әдіс-тәсілдерін баланың танымдық
қызығушылықтарымен, стратегияларымен, стилімен сәйкестендіреді..
Бір білім беру парадигмасының екіншіге ауысуы барысында оқу әрекетін ұйымдастыру түрлері де өзгеруі
тиіс. Бірақ бұл баяу жүреді. Себебі оның айырмашылығы
нақты іс жүзінде мұғалімдерден байқалмайды және ескі
стереотиптің мықтылығы да басым болады. Сондықтан
мұғалімдер жеке тұлғаға бағдарланған оқытуды басшылыққа аламыз дейді де іс жүзінде ескі әдіс-тәсілдерді
қолданады.
Бастауыш мектепте жүргізілген оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары барысына талдау жасасақ, «Құмырсқаларды зерттеу» атты ғылыми жұмыс тақырыбы
аясында құмырсқа, оның түрлері, маңызы, табиғатта алар
орнын анықтай келе, құмырсқалардың бірлесіп тіршілік
етуі зерттеледі, илеудегі ауа ағысы мәселесіне тоқталып,
құмырсқаның адамға ұқсас, беймәлім тұстарын ашуға
мүмкіндік туады.
Зерттеу барысында ғылыми еңбектегі мәліметтерге
талдау жүргізіліп, бақылау ұйымдастырылады, оқушылар
арасында сауалнама өткізіледі.
Зерттеу жұмысының материалдарын жинақтап жүріп,
білімге, ғылымға деген қызығушылығы арта түсіп, шығармашылық қабілеті дамып, қоршаған ортаға байланысты
көзқарасы жаңаша қалыптасады. Оқушы өздігінен
тәжірибе жасауды, қорытындылауды үйренеді. Әр адам
табиғатпен дос болу керек, оған жанашырлықпен қарау
керек деген ой қалыптасады.
Оқушы болашақта құмырсқалардың тигізетін емдік
пайдасын одан әрі зерттеп, елімізде түрлі дәрі-дәрмектер
жасауды дамыта түсу және құмырсқаның түрлерінің ішінде
балды құмырсқаларды өз жерімізге жерсіндіру жолдары
анықтап, зерттеуді қажет етеді деген қорытындыға келуі
мүмкін.
«Құрт — қазақтың ұлттық тағамы» тақырыбында Қазақстанның ұлттық бренді — құрттың пайдасы тереңінен
зерттей келе, тәжірибе жасауды, қорытындылауды үйренеді. Әр адам өзінің ұлттық тағамдарын мақтаныш тұтуы
тиіс деп ойлайды. Сонда ғана қазақ халқының байырғы
тағамы құрттың адам денсаулығына маңызы зор екеніндігін насихаттап, әлемдік нарыққа шығаруға үлес қосқысы
келеді.
Сонымен, бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетпен айналысуы қазіргі қоғамда өзекті мәселеге айналуда. Себебі оқушының зерттеу дағдысын қалыптастыру тек шығармашыл, білуге ұмтылғыш оқушыны
ғана емес, сонымен бірге болашақта үлкен кедергілерді
жеңіп, өзіне сенімділігі мығым, бәсекелестікке қабілетті
тұлға болып қалыптастыруға үлкен септігін тигізеді.
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В

условиях активного развития внешнеторговых операций в мировом пространстве, а особенно торвых
операций сельхоз продукцией и продовольственными
товарами страны ЕАЭС интенсивнее входят в систему
международного разделения труда, они занимают определенное место в мировом рейтинге международной торговли. В определенной степени это является стимулом
развития аграрной отрасли для динамического развития
мирового рынка и для адаптации к эволюционным процессам международной торговой системы. Для формирования эффективной системы стимулирования экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия с
целью поддержания уровня конкурентоспособности, сопоставимого с основными конкурентами необходимо изучить основные механизмы поддержки экспорта сельхозпродукции и продовольствия в странах ЕАЭС.
В Республике Армения в организационную структуру
поддержки экспорта входят такие государственные институты как Министерство экономики Республики Армения,
СЗАО «Экспортное страховое агентство Армении», Агентство по развитию Армении, Совет по содействию экспорту,
Фонд развития Армении. Одним из основополагающих документов по развитию экспорта является разработанная
Министерством экономики Республики Армения «Стратегия экспортоориентированной промышленной политики Армении», принятая в 2011 году, которая определяет
и развивает новые направления экономического роста
вместе с непрерывным развитием существующих экспортирующих отраслей и также тех отраслей, в которых имеется экспортный потенциал [1].
В Республике Армения основную роль в реализации
политики по функционированию национальной системы
поддержки экспорта играет Министерство экономики Республики Армения. СЗАО «Экспортное страховое агентство Армении» специализируется на страховании экспорта.
Агентство и осуществляет страхование компаний-экспортеров Республики Армения от понесенных финансовых
убытков в случае неуплаты за поставленный товар иностранным покупателем или банком. В республике функци-

онирует Агентство по развитию Армении, которое обеспечивает информационную поддержку экспорта и отвечает
за стимулирование экспорта, а также оказывает помощь
компаниям в поиске рынков сбыта продукции. Институтом поддержки экспорта в Республики Армения является Фонд развития Армении. Программы фонда развития
Армении направлены на развитие компаний, действующих в обрабатывающей промышленности, в том числе
по выпуску сельхозпродукции, напитков, фармацевтики,
златоделия, производства бриллиантов, часов, точной инженерии и в других областях.
В Республике Беларусь в организационную структуру
поддержки экспорта входят Правительство, Совет министров, Министерство финансов, Министерство экономики, а также Министерство иностранных дел (МИД). В
настоящее время принята Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016 − 2020 годы, главной
целью которого является совершенствование системы государственной поддержки экспорта как важного элемента
развития внешнеэкономических отношений Республики
Беларусь. В республике создана необходимая законодательная база и институциональная основа функционирования системы поддержки экспорта. В соответствии
с законодательством Республики Беларусь, экспортный
кредит может быть выдан любым банком. Белорусское
республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» занимается
страхованием экспортных рисков, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных средств.
Институтом поддержки экспорта в Республике Беларусь является Банк развития — специализированный
финансовый институт ОАО «Промагролизинг», который
занимается развитием системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов. Информационную поддержку
экспортеров в Республике Беларусь осуществляет Информационное республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
Министерства иностранных дел Республики Беларусь, ко-
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торый оказывает экспортерам маркетинговые услуги, информационно-рекламную поддержку, осуществляет поиск
деловых партнеров, проводит обучающие семинары [2].
Важную роль в содействии экспорта белорусских товаров осуществляет Белорусская торгово-промышленная
палата, которая оказывает широкий комплекс услуг в области внешнеэкономической деятельности. Наиболее эффективным инструментом поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров в Республике Беларусь является
«Товаропроводящая сеть (ТПС)». В целом в структуре ТПС
Республики Беларусь числится более 2 тысяч предприятий. Однако ТПС белорусских предприятий-экспортеров
зарубежом можно разделить на две группы: предприятия,
действующие за рубежом с участием белорусского капитала и без него. В системе поддержки экспорта Республики Казахстан необходимо выделить следующие государственные институты: АО «Банк Развития Казахстана»,
АО «Аграрная кредитная корпорация» АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». Страховую и финансовую
поддержку экспортеров в Республике Казахстан осуществляет АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация
«КазЭкспортГарант». «КазЭкспортГарант» является институтом развития Республики Казахстан и единственная
специализированная страховая организация, осуществляющая функции экспортно-кредитного агентства.
«КазЭкспортГарант» осуществляет страхование кредита
экспортера, доступное всем казахстанским экспортерам
несырьевых товаров, работ и услуг. Также «КазЭкспортГарант» осуществляет финансовую поддержку покупателей казахстанской несырьевой продукции путем предоставления им торгового финансирования на выгодных
условиях. Финансирование предоставляется опосредованно через банки второго уровня Республики Казахстана
в рамках аккредитивной формы расчетов. Как в случае со
страхованием кредита экспортера, покрываются коммерческие и политические риски, но уже до 100 % от суммы
аккредитива.
Финансовую поддержку экспортеров в Республике
Казахстан осуществляет также АО «Банк Развития Казахстана», один из крупнейших финансовых институтов
Казахстана. Институтом по содействию развития и реализации экспортного потенциала является АО «Аграрная
кредитная корпорация». Одним из стратегических направлений деятельности Корпорации является содействие развитию и реализации экспортного потенциала
АПК Казахстана. Национальный институт развития Республики Казахстан — АО «Национальное агентство
по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» — оказывает содействие развитию и продвижению казахстанского несырьевого экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики
Казахстана. В Республике Казахстане создана база государственной поддержки экспорта, включая сеть институтов развития, законодательную базу, приведенную в
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соответствие с международными требованиями. Однако
потенциал государственной поддержки не используется в
полной мере, часто по причине недостаточной информированности потенциальных бенефициаров, а также ограниченности портфеля мер или круга бенефициаров или
недостаточной проработанности механизмов практической реализации.
В Кыргызской Республике вопросами развития и поддержки экспорта занимается Министерство экономики
Кыргызской Республики, в задачи которого входит расширение экспортных возможностей и повышение конкурентоспособности кыргызских производителей на внешнем
рынке для устойчивого экономического роста страны. В
рамках работы Министерство экономики Кыргызской
Республики разработало План по развитию экспорта, В
целом, в Плане проведен достаточно системный анализ
текущей ситуации в области внешней торговли Кыргызской Республики, а также обозначены основные проблемы и пути их решения. При Министерстве экономики
Кыргызской Республики действует институт поддержки
экспорта — Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» [3]. В сфере развития экспорта Центр единого окна» выполняет такие
функции как осуществление сбора, обработки, обновления и анализа информации, необходимой для предпринимателей в сфере экспортной деятельности, распространение методических, справочно-информационных
и аналитических материалов по условиям, процедурам
и услугам в сфере экспорта и содействию развитию экспортного потенциала отечественных предпринимателей
посредством оказания консультационных и иных специализированных услуг и т. д. Необходимо отметить, что система поддержки экспорта, включая вопросы финансирования, в том числе кредитования экспортных поставок,
в Кыргызской Республике находятся в стадии формирования.
В Российской Федерации выстроена сложная система
поддержки экспорта. В целом в России поддержку экспортерам оказывают государственные институты федерального и регионального уровней, отраслевые союзы
предпринимателей, отраслевые ассоциации, негосударственные организации и научные институты. В настоящее
время в Российской Федерации происходит процесс формирования новой модели поддержки экспорта по принципу «единого окна» — ключевую роль в которой занимает АО «Российский экспортный центр».
С начала 2016 года в состав Группы РЭЦ интегрированы АО «Российский экспортный центр», Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК. Агентство
является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Также в Российской Федерации имеется государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк АО «Росэксимбанк», выполняющий
функции обеспечения экспортеров доступа к удобным кредитным инструментам и создания инфраструктуры, позво-

64

Спецвыпуск университета «Болашак» «Молодой учёный» . № 7.1 (141.1) . Февраль 2017 г.

ляющей повысить конкурентоспособность российского
бизнеса за рубежом [4].
Важную роль в системе поддержки экспорта в Российской Федерации играет Министерство экономического
развития РФ, который осуществляет консультационную
поддержку предприятий по вопросам экспортной деятельности. В структуре поддержки экспорта российских товаров особую роль играет Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической д ея тел ь н о ст и
(Внешэкономбанк). Являясь головной организацией,
Внешэкономбанк осуществляет деятельность по поддержке экспорта самостоятельно либо через дочерние организации в целях достижения максимального синергетического эффекта.
Важную роль в системе поддержки экспорта в РФ
играет также Торгово-промышленная палата Российской
Федерации — негосударственная, некоммерческая организация, представляющая интересы малого, среднего и
крупного бизнеса. ТПП Росси и имеет зарубежные пред-

ставительства в ряде стран. Представительства предлагают поддержку в продвижении товаров и услуг: консультационную и организационную помощь, проводят
экспертизу проектов, помогают в определении подходящих форм и способов их реализации, в подборе надежных, высокопрофессиональных партнеров, сопровождают выполнение проектов.
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации также осуществляется поддержка
экспорта. Поддержка экспорта в Российской Федерации
на современном этапе характеризуется трансформацией всей системы поддержки экспорта в комплексную
адресную поддержку экспортоориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям
через механизм «единого окна». Это позволяет предоставлять широкий перечень финансовых и нефинансовых
услуг экспортерам, а также масштабировать позитивное и
нивелировать негативное влияния внешних и внутренних
факторов на экспорт товаров и услуг из России.
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Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібін дамыту перспективалары
Тажибаева Райхан Мусаматқызы, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент м. а.
Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті (Түркістан қаласы, Қазақстан)
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020 жылы еліміз өндірісі өркендеген алпауыт елге айналуы қажет. Бұл — Елбасының халыққа дәстүрлі Жолдауында міндеттеген тапсырмалардың бірі. Елбасы «Жаңа
онжылдық — жаңа экономикалық өрлеу — Қазақстанның
жаңа мүмкіндіктері» атты халыққа Жолдауында бес басым
бағытқа айрықша тоқталған. Соның бірі — индустриялық
бағдарламаны дамыту. Оның тапсырмасы бойынша қолға
алынған Үдемелi индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында жеңiл өнеркәсiптi өркендетудің жоба-жоспары әзірленген болатын. Құжатта шикiзатты өңдеп — дайын өнімді сыртқы нарықтарға шығару,
жоғары сапалы өнiм өндiріп — жеңiл өнеркәсiп өнiмдерiне
деген iшкi нарық қажеттiлiгiн толықтай қамтамасыз ету
және еңбекке қабiлеттi халықты жұмыспен қамту мәселесі
тайға таңба басқандай анық көрсетілген.
Жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін Қазақстан жеткілікті
әлеуетке ие, республикада қолайлы факторлар мен алғы-

шарттар бар. Бұл ретте саланың жай-күйін талдау оның
күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін айқындау өте мағызды.
Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп саласы шығаратын
өнімдердің 51 пайызы тоқыма бұйымдар, 42 пайызын киім
өндірісі, ал қалған 7 пайызы былғары және оған жататын
өнімдер құрайды [1].
Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркісібінің
2010–2014 жылдар аралығында ахуалды сипаттайтын
болсақ, созылмалы дағдарыс өндірісі көлемінің құлдырауынан кейін осы салның жандануын байқауға болады.
Осылайша 2010 жылы женіл өнеркәсіп өндірісі 34229
мың теңгені құраған болса, 2014 жылы бұл көрсеткіш
шамамен екі есе өсіп 65856 мың теңгеге тең болды
(сурет1).
2010–2015 жылдар кезеңінде республика өнеркәсібінің негізгі көрсеткіштер динамикасын талдау бары-
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Сурет 1. Жеңіл өнеркәсіп тауарларын өндіру көлемінің динамикасы 2010–2014 жж. мың. теңге [2].
сында осы саладағы тауар өндірісі өскінін байқауға болады,
Жалпы жеңіл өнеркәсібі бойынша 2015 жылы тауарлар
өндірісі 2010 жылмен салыстырғанда 37363 мың тенгеге
(91,5 %) өсті. Оның ішінде тоқыма бұйымдар өндірісі —
60,1 %, киім өндірісі –190 %, ал былғары және оған жа-

татын өнімдер өндірісі 78,1 % өсті. 2015 жылы жеңіл
өнеркәсіп тауарларының өндірісі 71592 мың тенге, оның
ішінде тоқыма бұйымдарының көлемі 29492 мың теңге,
киім өнімдері 36111 мың, ал былғары өнімдер көлемі 5990
мың теңгені құрады (кесте 1) [2].

Кесте 1. Жеңіл өнеркәсіп тауарларын өндіру көлемінің динамикасы 2010–2015 жж. мың. теңге

Жеңіл өнеркәсібі бойынша
барлығы
Тоқыма бұйымдарын өндіру
Киім өндірісі
Былғары және оған жататын
өнімдер өндірісі

2010

2011

2012

2013

34 229

39 648

53 608

64 977

18 416
12 450

18 080
17 590

23 490
25 237

3 363

3 978

4 880

2015 жылы елдің жеңіл өнеркәсібінде 1591 кәсіпорын
тіркелген, олардың 526‑ы белсенді жұмыс істейді, оның
ішінде 449‑ы шағын, 60‑ы орта және 17‑сі ірі кәсіпорын.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы саны
ішінде 54 %-ы киім өндірісі кәсіпорындары, 31 %-ы

2014

2015

31 588
29 341

65856
32236
27447

71592
29492
36111

4 048

6173

5990

тоқыма және тігін өнеркәсібі кәсіпорындары (киімнен
басқа, тоқыма және тігін бұйымдарын өндіретін) болса,
былғары және аяқ киім өндірісі кәсіпорындары 9 %-ды,
былғары мен теріден жасалған киім өндірісі — 6 %-ды
құрайды (сурет 2).

Сурет 2. Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының қызмет түрлері бойынша құрылымы
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Қазақстан жеңіл өнеркәсіп саласының кез келген секторын дамытуда маңызды нарықтық мүмкіндіктерге ие
осы мүмкіндіктер толықтай пайдалану өте маңызды.
Қазір индустрилды-инновациялық даму бағдарламасына технологиялық-инновациялық жаңалығы бар,
ғылымды қажетсінетін жобалар әзірлеп енгізілуде. Алдағы уақытта ғылым экономиканы дамытудың болашағын
айқындауы тиіс. Осы ретте жеңіл өнеркәсіп саласында
жұмыс істейтін ғалымдар, жеңіл өнеркәсіп технологиялары және сала бұйымдарын құрастыру мамандықтары
бойынша оқып жатқан студенттерді көптеп дайындауымыз
қажет. Өйткені жас мамандар болашақта аталмыш саланы дамыту бағыттарын айқындайтын болады.
Жеңіл өнеркәсіп саласындағы бірқатар шешімін таппаған проблемалар бар, олар:
1) негізгі қорлардың айтарлықтай тозуы және өнімнің
бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі;
2) қосылған құны жоғары болатын өнім экспортының
төмен үлесі;
3) отандық өнімнің тұтыну үлесінің төмендігі;
4) еңбек шарттарының тартымсыздығынан білікті кадрлық ресурстардың жетіспеушілігі.
Оңтүстік Қазақстан облысының 2014–2018 жылдарға
арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының мақсатты
индикаторлары мен көрсеткіштерін талдау барысында
зерттеп жатқан сала жеңіл өнеркәсібінің көрсеткіштері
мен болжамына да көңіл бөлінген. Осылайша, жеңіл
өнеркәсіпегі тоқыма бұйымдарын өндірудің нақты көлем
индекстері, 2014 жылға қарағанда 112 %, Киім өндірудің
нақты көлем индекстері 102 %, Былғары және оған жататын өнімдерді өндірудің нақты көлемі 110 % болады деп
болжамданған [3].
Жеңіл өнеркәсіпті дамыту бойынша саясат орта
мерзімді кезеңде әртараптандыруға және оның әлеуметтік
тиімділігін күшейте отырып, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталады. Қазiргi уақытта дамудың бас бағыттарының бiрi Оңтүстік Қазақстан облысы қалыптастырылуды және мақта — тоқыма кластері экономикалық
әлуеттi кеңейтуде. ЕЭА «Оңтүстік» жасауы жеке алғанда,
барлық тоқыма өнеркәсiбіне дамуына бұрын бағытталған,
даяр тоқыма өнiмдi өндiрiс үшiн әлемдiк сауда белгiлерінiң
өндiрушiлерiне дайын өнiм түрінде тартады. ЕЭАның қызметi негiзгi бағыт иiрiлген жiптiң өндiрiсiн және три-

котаж бұйымдары маталар, және жеке алғанда тоқылған
даяр тоқыма өнiм, жоғарғы және киiм, тоқыма өнiмінiң
басқада түрлерiн шығару. Осы аймақтың қызметiнің негiзгi бағыты ЕЭАның қазiргi инфрақұрылымының қалыптастыруы, сонымен бiрге жүргiзу анықталынған және
тоқыма өнеркәсiпбiн облыста инновациялық жобаларды
енгiзу.
Қорыта келе, жеңіл қнеркәсіп өндiрiстiң тиiмдiлiгiнiң
жоғарылауы үшiн мақта — тоқыма кластер осы кластердiң салалары үшiн қолайлы құратын республикада
экономиканы мемлекеттiк реттеудiң жүргiзуi керек.
Саланы дамыту және алға қойылған мақсаттар мен
міндеттерге қол жеткізу мақсатында Қазақстан экономикасына қолдану үшін едәуір перспективалы қолдау шаралары мыналар болып табылады:
— жеңілдетілген кредиттер, несиелер, нысаналы
гранттар беруді қоса алғанда, тікелей қаржылық көмек;
— инновацияларды мемлекеттік көтермелеу (жаңа
технологияларды енгізу, тәжірибелік және сериялық жаңа
өнім шығару);
сыртқы экономикалық қызметті дамытудың экспортқа
бағдарлануы және көтермелеу, оларға сақтандыруға
көмектесу, халықаралық көрмелерді ұйымдастыру және
қатысу, нарық туралы ақпаратты ұсыну жатады;
— кешенді ақпараттарды ұсыну, жаңа технологиялар
мен ақпараттарды құру саласындағы ғылыми жетістіктерді насихаттау, оларды пайдалану әдістемесі және нақты
адресаттарды алуды қоса алғанда, ШОБ-ты ақпараттық
қамтамасыз ету;
— жабдық сатып алуға арналған кредиттер бойынша
нөлдік ставка;
— жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары үшін шикізат пен
қосалқы материалдарды сатып алуды субсидиялау;
— Қазақстан Республикасының Салық кодексіне
сәйкес экспорттаушыларға өнім эксперты кезінде кәсіпорындарға ҚҚС-ны қайтару.
Салаларды экономикалық қорларды тиiмдi пайдаланудың негiзiнде өндiрiстiк шығындардың құрылымы оптимизацияның бiр бөлiгiнде республиканың мақта — тоқыма
кластерiнiң мүмкiндiктерiн өткiзу бағытталған экономикалық саясаттың жүргiзуi, тауарларды өндiрiстiң бәсекеге
түсе алатын деңгейiне мүмкiндiк бередi де, мақта — шикiзатын және дайын бұйымдардың экспортын дамытады.
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азіргі заманғы өсімдіктер физиологиясы мен ауыл ша- 100. Зерттеу жұмыстарына кіріспес бұрын тұздану
руашылығы тәжірибесінің өзекті мәселесінің бірі тұзға концентрациясы таңдалып, тұзға төзімділік деңгейі
төзімділік болып табылады. Мәдени өсімдіктерді өсіруге бойынша ең ерекше сараланған үлгілер (1,0 %, 1,5 %,
арналған тұзды топырақ біздің еліміздің көп бөлігін алып 2,0 %, 2,5 %) енгізілді. Әрі қарайғы жұмыстар үшін 1,5 %
жатыр, әсіресе Қазақстандық Арал өңірі. Осы мақсатта NaCl (11 атм.) концентрациясы таңдалынып алынды.
Қызылорда облысының өсімдік шаруашылығын әртарап- Бастапқы даму кезеңдерінде генотиптік айырмашылықтар
тандыру бағдарламасына сәйкес аймақтағы ауыл шару- физиологиялық және басқа да белгілерінде күшті және
ашылығын дамытудың негізгі бағыттарының бірі тұзға көбірек «таза күйде», ал өсімдіктің тұзға төзімділігінде
шыдамды дәнді дақылдар, оның ішіндегі арпа дақылы жоғары, тұздылық кезіндегі бастапқы метаболикалық
егісінің көлемін арттырудың маңызы жоғары. Ол үшін бұзылыстарында төмен және оның кейінгі қалыптасуларда
өсімдіктің тұзға төзімділігіне жан-жақты зерттеулер жүр- жоғары жылдамдықпен жиі байқалды. Яғни, экологиялық
гізудің практикалық маңызы зор. Осы мақсатта біз эколо- -географиялық шығу тегі әртүрлі сорттарда тұздану
гиялық-географиялық шығу тегі әр түрлі арпа сорттарына деңгейі әртүрлі болды, бұл түрленген ауытқу шегінің
тұзға төзімділігі бойынша зертханалық экспресс-диагно- сандық айырмашылықтарын көрсетеді. Тұзға төзімділіктің
стикалық талдау жұмыстарын жүргізіп, төзімді сортүл- интегралды көрсеткіштерінің (ТТИК) мәндері бойынша
гілерді іріктеп, практикалық селекцияда бастапқы мате- тұзға төзімділіктің үш тобы анықталды: 1 — жоғары
риалын ретінде пайдалану.
төзімді (Сирия-Ирандық және Қазақстандық топ);
Зерттеу материалдары мен әдістемелері. Зертха- 2‑орташа төзімді (ТМД елдерінің үлгілері); 3 — нашар
налық жағдайда тұзға төзімділікке диагностикалық зерт- төзімді (Батыс еуропалық). Тұздану тұқымның өнуін
теулер жүргізуге 307 шығу тегі әртүрлі сортүлгілер жиын- айтарлықтай шектейді, яғни зерттеудегі Батыс Еуропа
тығы алынды. Тұқымдары Петри чашкасында NaCl тұзды тобындағы үлгілердің өсу процестерінің тежелуі байқалып,
ерітіндісінде 24±2 °С температурада өндірілді. Стандарт тұздануға төзімділігі төмен екені анықталды.
ретінде ерте пісетін, аудандастырылған, тұзға төзімді Асем
Орташа төзімді тобына жататын ТМД елдері
сорты алынды. Қайталам — үш мәрте. Әр чашкаға 50 сортүлгілерінің жалпы көрсеткіштері, жеке генотиптері:
тұқымнан салынды. Талдауға екі апталық өскін алынды: Одесский 100, Донецкий 8, Гонар, Нутанс 89, Оренбургский
10 өскін таңдалып алынып, өскін және тамыр ұзын- 16, Голозерный, Омский 87, Славянский тұздылық
дықтары, жапырақ алаңы, жапырақ массалары, тамыры жағдайларында жоғары төзімділігімен көзге түсіп, жоғары
мен басқа да бірқатар мәндері (үстіңгі жапырақ тығы- өнгіштікті көрсетті (85 % жоғары), өскін ұзындығы (12 см
здығы, тамыры массасының жер үсті массасына қаты- жоғары). Бұл генотиптер жоғары өнгіштігін және далалық
насы) БОӨШИ әдістемесі [1] арқылы анықталып, Б. До- жағдайларда өміршеңдігін көрсетті. Сириялық және
спехов [2] тәсілімен алынған материалдар математикалық Қазақстандық үлгілердің өнгіштігі және тамыр ұзындығы
өңдеуден өткізілді. Тұзға төзімділік тәжірибедегі бақылау белгілерінің генетикалық түрленгіштігінің орташа мәні
нұсқасының әр талданған белгісі мәнідерінің дәрежесімен стандартты Асем сортынан 107,7 % және 100,5 %-ға
анықталады. Тұзға төзімділіктің кешенді индексі (ТТКИ жоғары болса, осы топтағы үлгілерде фенотиптік
%) барлық зерттелген параметрлердің орташа көрсет- өзгергіштіктің кең таралғаны жәнеаталған белгілердің
кіші болып есептелінеді [3]. Тәжірибе Ы. Жақаев атын- жоғары көрсеткіштерінің басым екені байқалды (1‑кесте).
дағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу инсти- Нақты сараланған үлгілер 14‑күндік өскінінің салмағы,
тутының «Мал азықтық дақылдарының селекциясы және біріншілік тамырының ұзындығы бойынша бақыланып,
тұқым шаруашылығы» бөлімінің зертханасындажүргізілді. олардың басқа өсу көрсеткіштерімен салыстырғанда тұқым
Зерттеу нәтижелері. Зерттеуге 307 сортүлгілерден қуалағыштығының жоғарылығы анықталды (1‑сурет).
тұратын арпа сорттарының түрлі эко-географиялық
Экологиялық географиялық шығу тегіне байланысты
топтары алынды: — Сирия-ирандық топ — 102; — тұздың ингибиторлық әсерінен жапырақ ауданының,
Батыс еуропалық — 45; ТМД елдерінің селекциялық тамыры мен жапырақ массасының кемуі әрқалай
сортүлгілері — 60; Қазақстанның селекциялық үлгілері — байқалды. Қазақстандық және Ресейлік үлгілермен
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салыстырғанда Украиналық үлгілердің жапырақ беті
алаңының кішкентай, алайда жапырақтары мен тамыр
салмағының айтарлықтай жоғары болғанын атап өту

қажет, ол оның су өткізу қабілетінің жоғарылығымен,
жоғары осмостық қысым кезінде маңызды қорғаныстықбейімделу функциясын атқаруымен байланысты.

Сурет 1. Арпаның тұзға төзімділігінің зертханалық экспресс-диагностикасы
Ресейлік және Украиналық генотиптер тамырының
жуандығымен ерекшеленді (белгінің орташа мәні 0,4–0,6
мм), ал тамыр ұзындығы бойынша басқа топтармен салыстырғанда 2,0–3,5 см-ге кем болып, тамыр жуандығы мен
ұзындығы арасында кері корреляциялық байланыс орын
алды (r =–0,5). «Тамыр ұзындығы» мен «өскін ұзындығы»
(r = 0,65) оң белгілер болып айқындалды. Сөйтіп, біріншілік тамыр жүйсі жақсы дамыған ерекше күшті өскін Қазақстандық және Сирия-ирандық арпа үлгілер топтарында
пайда болды: Corris (5-113); 3/24–01; 5/20–01; Beecher
(3/12–01; Arar/Lignee 527//Pyo (3/8-01); М-64-69/
М65–211 (5-144) (Сирия); Би-16, Би-4, Би-11 (Иран);
164/99–01; Арна; 164/99–1; 99/99–01; 76/86–241;
93/80–12; 88/99–01; 2/84–01 (Казахстан). Бір қызығы,
зерттелген үлгілер морфогенез қарқындылығымен ерек-

шеленді. Осылайша, екі апталық жекелеген генотиптер
Corris (5-113) (Сирия); Би-16 (Иран); Марни (Чехия),
Арна, 93/80–12, 88/99–01, 44/87–4, ДГ-26 (Казахстан) екі жапырақ қалыптастыру қабілетімен ерекшеленді, және бұл арпаның тұзға төзімді формаларын іріктеудің бірден-бір критерий бола алады (1‑кесте).
Сөйтіп, кешенді зерттелген биометриялық көрсеткіштер әр түрлі эко-географиялық топтағы арпа генотиптерінің салыстырмалы түрдегі тұзға төзімділігін сипаттауға мүмкіндік берді. Топішілік генетикалық өзгермелілігі
арасындағы белгісінің өсу жағынан сирия-ирандық және
қазақстандық топтар кең ауқымда фенотиптік өзгергіштік
көрсетеді, демек генотиптің біртекті еместігі будандастыру
үшін бағалы бастапқы материалды іріктеудегі мүмкіндігін
арттырады.

Кесте 1. Тұзды ерітіндіде өсірілген шығу тегі әртүрлі сортүлгілерінің сандық белгілерінің көрсеткіштері
Сирия-ирандық
топ
Көрсеткіштері

Батыс еуропалық
топ

Асем
Асем
Асем
сорт —
сорт —
сорт —
Vg
х
Vg
х
Vg
ынан%
ынан%
ынан%
75,4 107,7 0,92 59,4
84,8
0,81 64,2
91,7
0,85
х

Өнгіштігі, %
14 күндік
өскіннің ұзындығы, см
Жапырақ
бетінің
ауданы, см²
Жер үстіндегі
массасы, г
Алғашқы тамыр
ұзындығы, см

Қазақстандық
топ

Белгі
лердің орта
ша мәні

Асем
сорт — Vg
ынан%
73,2 104,5
0,92

Vg

ТМД елдері
үлгілері
х

0,88

9,25

93,1

0,62 8,51

85,5

0,54 8,95

90,0

0,57 9,98

104,2

0,63

0,59

2,64

101,3

0,45 2,43

93,2

0,38 2,45

93,7

0,40

2,63

100,6

0,51

0,44

1,12

103,7

0,64 1,01

94,2

0,53 1,05

97,7

0,58

1,11

103,3

0,65

0,60

6,51

100,5

0,94 3,51

56,4

0,79 4,03

61,0

0,84

6,23

100,4

0,91

0,87
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Тамыр саны,
дана.
Тамыр жуандығы, мм
Тамыр массасы, г
14 күндік
өскіннің
массысы, г
ТТИК, %
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7,20

91,1

0,72 6,04

75,9

0,56 6,22

78,4

0,63

7,02

88,6

0,75

0,67

0,58

105,5

0,45 0,46

84,9

0,39 0,46

85,5

0,39

0,54

100,0

0,44

0,42

0,31

91,0

0,87 0,21

63,5

0,53 0,22

65,9

0,56

0,29

85,9

0,92

0,72

1,95

95,1

0,92 1,16

77,8

0,87 1,78

83,8

0,90

1,99

100.3

0,96

0,91

98,7

79,5

Ал 2 — кестеде арпа сортүлгілерініңгенотиптік өзгергіштігінің жоғары үлесі, бұған қоса ерекше белгілері,

82,9

69

98,4

сондай-ақ қолайсыз экологиялық жағдайларда олардың
жоғары бейімделу көрсеткіштері келтірілген.

Кесте 2. Дамуының алғашқы кезеңдеріндегі генотиптік өзгергіштігі бойынша ең жақсы арпа сортүлгілерінің
сипаттамасы (1,5 % NaCl)

Сортүлгілер

Асем, St
20/86-5
17/02-7К
Азык
93/86-23
10/98-3
89/83-4
3/95-13
Гранал
44/87-4
6/98-20
520941
5-144
5-75
Би-5
Би-16
Омск 87
Степнойдар
Славянский
Волгарь
Нутанс 89
Днепровский 85
Донецкий 8
Донецкий 164
НСР05

Шығу
тегі

Тұқым
өнгіштігі,
%

Қазақстан
-//-////-////-/-//-//-//-////-////-/-//-//Сирия
-//-//-//-//-//-//Иран
//-//Ресей
-//-//-//-//-//-//-//-//Украина
-//-//-//-//-

63,3
87,7
80,0
82,3
81,5
92,0
82,3
87,0
75,8
85,0
85,0
82,9
83,1
81,5
82,6
80,0
78,8
89,0
90,3
87,2
84,3
84,0
80,6
80,9
5,45

14 күндік өскін
ұзындығы
х,
(%АсемVg
сортынан)
0,75
120,5
0,89
130,5
0,94
125,9
0,88
130,2
0,92
129,3
0,90
120,9
0,79
105,8
0,82
111,3
0,87
125,3
0,91
132,3
0,79
117,0
0,89
118,2
0,90
133,2
0,78
120,9
0,90
105,0
0,95
111,3
0,78
125,3
0,80
121,6
0,79
112,5
0,81
113,0
0,79
123,0
0,90
119,3
0,91
113,2
0,89
0,19

Зерттеулер көрсеткендей, онтогенезінің ерте кезеңдерінде ерекше белгілерді іріктеуде тұқым өнгіштігі, өскін
массасы мен алғашқы тамыр ұзындығы бойынша онтогенездің алғашқы кезеңдерінде дәл төзімділік көрсеткен
сортүлгілер болды және олардың жоғары тұқым қуалығышытығы байқалды. Тұзға төзімділік дәрежесі эко-географиялық шығу тегіне тәуелді екенін атап өту керек.
Қорыта келгенде, куаңшылық климатты аймақтарда

Тамыр
ұзындығы
х,
(%АсемVg
сортынан)
0,59
110,2
0,77
121,0
0,77
125,4
0,80
115,0
0,69
117,9
0,65
120,5
0,82
111,1
0,76
124,0
0,80
118,2
0,72
121,0
0,77
117,0
0,69
115,0
0,79
115,0
0,79
120,5
0,81
109,9
0,82
124,0
0,67
118,2
0,70
115,3
0,64
114,3
0,63
114,0
0,65
115,6
0,81
112,5
0,77
111,5
0,72
0,03

Өскін
массасы
х,
(% АсемVg
сортынан)
0,80
114,5
0,92
138,0
0,90
128,6
0,84
120,6
0,95
139,0
0,93
131,2
0,90
112,0
0,93
112,0
0,90
112,6
0,97
132,5
0,94
111,0
0,93
116,3
0,90
120,6
0,84
131,2
0,85
112,0
0,91
112,0
0,83
123,5
0,89
124,3
0,91
125,3
0,82
125,0
0,84
119,5
0,91
117,5
0,94
117,0
0,91
0,02

шығарылған Қазақстан, Иран, Сириялық сортүлгілерінің
бастапқы өсу қарқындылығы Батыс еуропалық үлгілерге
қарағанда айтарлықтай жоғары болып, барлық өсу және
физиологиялық көрсеткіштері бойынша да асып түсті. Болашақта осыған ұқсас зерттеулерде, коллекциялық материалдарды іріктеудегі іздестіру жұмыстарының көлемін
азайту үшін бірінші кезекте Сирия-Ирандық және Қазақстандық үлгілерге көңіл аудару керек.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ «БОЛАШАК»

INFORMATION ABOUT «BOLASHAK» UNIVERSITY

Реализуя инициативы Главы государства Н. А. Назарбаева, университет «Болашак», имеющий 22‑летний опыт
подготовки кадров в области образования, бизнеса, инженерии, сельского хозяйства и других специальностей,
стремится к удовлетворению потребностей работодателей
в специалистах, обладающих логическим мышлением,
способных адаптироваться к изменяющимся условиям
мирового рынка в условиях глобализации. Прием в Университет осуществляется по государственным образовательным грантам и на договорной основе. Подготовка
специалистов осуществляется по 42 специальностям бакалавриата и 6 специальностям магистратуры. Университет включает 3 факультета, 7 кафедр, 2 колледжа.
Как учебное заведение Университет видит свою миссию
не только в передаче имеющихся знаний, но и наработке
новых знаний на основе достижений науки. При таком
подходе в научный поиск вовлечены не только преподаватели, но и большинство студентов, а также магистранты
университета. Сегодня Университет «Болашак» является
исследовательским университетом инновационного типа.
Университетом проводится работа по созданию и внедрению совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Так, с целью творческого сотрудничества университет подписал договора о сотрудничестве с
Аэрокосмическим институтом, институтом Аэронавигации
Национального авиационного университета Украины,
университетом Экономики и предпринимательства (Кыргызстан), научно-издательским центром «Социосфера»
(Чехия), издательством «Молодой ученый» (Россия), центром социально-политических исследований «Премьер»
(Россия), ORT Publishing (Германия), Cibunet Publishing
(США) и т. д. В договорах рассматриваются конкретные
мероприятия по развитию сотрудничества в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности; повышению квалификации и организации стажировок профессорско-преподавательского состава; а также
по реализации совместных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры.
Увеличивается количество зарубежных публикаций
ППС, в том числе в научных изданиях с высоким импакт-фактором. За 2016 год за рубежом опубликовано
свыше 100 научных статей ППС университета. Основные
результаты исследования опубликовались в России, Чехии,
Польше, Болгарии, Германии, США, Пакистане, Южной
Корее, Испании, а также в рецензируемых журналах, которые имеют SJR (Scopus, Elsevier и т. д.).

Realizing initiatives of the Head of state N. A. Nazarbayev,
the «Bolashak» University having 22 years» experience of
training in the field of education, business, engineering, agriculture and other specialties for Kyzylorda area, achieves
for satisfaction of needs of employees in the experts of possessing logical thinking, capable to adapt for changing conditions of the world market in the conditions of globalization.
The university train 42 specialties of a bachelor degree, 6
specialties of a master. It includes 3 faculties, 7 departments
and 2 colleges.
The university predict its mission not just having the
knowledge as an institution, but also having the new achievements in sciences. In research not only the teachers are involved, but also students and masters of university. As a result, today «Bolashak» University is one of the innovation
types of research work.
The presence of the international joint educational programs by university is conducted work on creation and introducing the joint educational programs with foreign high
schools. For example, university has signed the agreement on cooperation with Aerospace institute and institute to Aeronavigations National aircraft university of the
Ukraine. Оne more agreement is signed in this year about
cooperation between university «Bolashak» and university
of the Economy and enterprise (Kyrgyzstan), with press
«Young scientist» (Russia), with center of social-political
researches «Premier» (Russia), ORT Publishing (Germany), Cibunet Publishing (USA). Permanent cooperation
is provided in agreement between university in the field of
scholastic-methodical, research and cultural activity; in increasing of the qualifications and organizations of the periods of trial professorial-teaching composition; in realization of the joint educational programs bachelors and the
masters.
The quantity of foreign press of teaching staff is improving.
100 articles of teaching staff are published in foreign countries like Russia, Czechia, Poland, Bulgaria, Germany, Pakistan, the South Korea, Spain in 2016.
There are many articles which are published in reviewed
journals like SJR (Scopus, Elsevier etc). The results of scientific research work of professor-training staff is actively
being developed and implemented in the educational process.
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