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З

аң ғылымдарының докторы профессор,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
Ресей криминологтар ассоциациясының,
Санкт-Петербург, Мәскеу криминологтар
клубының мүшесі, Халықаралық Қазақстан криминологтар клубының президенті, Қазақстан Жазушылар және Журналистер Одағының мүшесі,
«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» атты халықаралық журналдың Бас редакторы Есберген Алаухановтың «Ф.Н. Плеваконың сот мәжілісіндегі таңдамалы сөздері» атты жаңа кітабы жарық көрді.
Кітап Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы институты Ғылыми кеңесінің және Халықаралық Қазақстан криминологтар клубының шешімімен баспаға ұсынылды.
Сонымен бірге Қазақстан Республикасы Бас
прокурорының аса маңызды істер бойынша аға
көмекшісі, заң ғылымдарының кандидаты, Хабылсаят Әбішевтың пікір жазуының өзі кітап құндылығын аша түседі.
Кітаптың ерекшелігі сол – Ф.Н. Плеваконың бұл еңбегі тұңғыш рет түпнұсқадан
қазақ тіліне аударылып отыр. Кітаптың тілі жатық, стилі түсінікті.
Ф.Н. Плевако – ХІХ-ХХ ғасырда өмір сүрген, әлемге танымал, атақты Ресей адвокаты, қазақтың жиені. Мұндай талантты қайраткердің тағылымды ғақлия сөздері сот
саласындағы азаматтарға аса қажет-ақ.
Кітап заң саласы бойынша оқитын студенттерге, магистранттарға, докторанттар
мен олардың ұстаздарына және жалпы оқырман қауымға арналады.
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Саломов Б., д.ю.н., профессор, адвокат (Ташкент)
Сапиев О.С., общественный деятель РК
Сарсембаев М.А., д.ю.н., профессор
Сейтжанов А.А., к.ю.н., доцент
Сматлаев Б.М., д.ю.н., профессор
Сыдыкова Л.Ч., д.ю.н., профессор (Бишкек)
Тойлыбаев Б.А., д.п.н., профессор
Толеген М.А., доктор PhD, ректор ВКГУ
Турецкий Н.Н., д.ю.н., профессор
Тургараев Б.Т., д.ю.н., профессор
Турсынов Х.М., д.и.н., профессор, МКТУ им. Х.А.
Ясави
Фадеев В.Н., д.ю.н., профессор (Москва)
Усманов А., д.п.н., профессор
Усманов С.У., д.т.н., профессор
Челадзе Г., доктор права, доктор административного бизнеса, профессор (Грузия)
Шаукенова З.К., д.соц.н., профессор
Харченко В.Б., д.ю.н., профессор (Харьков)
Ху Тин, Председатель Вьетнамской Ассоциации
Писателей (Вьетнам)
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Abdirov N.M., Dr. of Law Sciences, Prof.
Аbdrasilov B.S., Dr. of Biological Sciences, Prof.
Аbdurasulova K.R., Dr. оf Law Sciences, Prof.
(Tashkent)
Abzalov E.M., Dr. of Law Sciences, Prof., state
counselor of Justice of the 3rd class (Tashkent)
Alikperov Kh.D., Dr. of Law Sciences, Prof., state
counselor of Justice of the 3rd class
Asanov Zh. K., Candidate of Law Sciences, chairman
of the Supreme Court of Kazakhstan
Baidaulet I.O., Dr. of Medical Sciences, Prof.
Baideldinov D.L., Dr. of Law Sciences, Prof.
Baimenov A.M., Candidate of Technological Sciences,
Prof.
Baulin U.V., Dr. of Law Sciences, Prof. (Kyiv)
Baburin S.N., Dr of Historical Sciences, Prof. (Moscow)
Bisenov К.А., Dr. of Technological Sciences, Prof.
Boribekov K.K., public figure of RK
Borodin S.V., Candidate of Law Sciences, vicepresident, lawyer (Voronezh)
Bukalerova L.A., Dr. of Law Sciences, Prof. (Мoscow,
RUDN)
Vedernikova О.N., Dr. of Law Sciences, Prof., judge
of the Supreme Court of the Russian Federation
(Moscow)
Gayipov Z.S., Dr. of Political Sciences, Prof.
Golik Yu.V., Dr. of Law Sciences, Prof. (Moscow)
Grib V.V., Dr. of Law Sciences, Prof., editor-in-chief
(Moscow)
Gruntov O.I., Dr. of Law Sciences, Prof. of BSU (Minsk)
Dikayev S.U., Dr of Law, Prof. (St. Petersburg)
Dulatbekov N.O., Dr. of Law Sciences, Prof.
Jansarayeva R.Ye., Dr. of Law Sciences, Prof.
Yeleshov R., Dr.of Agricultural Sciences, acad. NAS RK
Elubaev Zh.S., Dr. of Law Sciences, Prof.
Esim G., Dr. of Philological Sciences, acad. NAS RK
Zhumagulov B.T., Dr. of Technical Sciences,
academician of NAS RK
Zhurinov M.Zh., academician, president of NAS RK
Ivanchin A.V., Dr. of Law Sciences, advocate
(Yaroslavl)
Ydyrysov D.A., Dr. of Technological Sciences, Prof.
Kasimbekov M.B., Dr. of Political Sciences, Prof.
Kozachenko I.Ya., Dr. of Law Sciences, Prof.
(Yekaterinburg)
Коnyakhin В.P., Dr. of Law Sciences, Prof. (Кrasnodar)
Коrobeyev А.I., Dr. of Law Sciences, Prof. (Vladivostok)
Kul-Muhammed M.A., Dr. of Law Sciences, Prof.
Lebedev S.Ya., Dr. of Law Sciences, Prof. (Moscow)
Likhovaya S.Ya., Dr. of Law Sciences, Prof. (Kyiv)
Lopashenko N.A., Dr. of Law Sciences, Prof. (Saratov)
Matskevich I.M., Dr. of Law Sciences, Prof. (Moscow,
MSAL)
Mukhamedzhanov T.M., Prof., composer
Musakhodzhayeva А.К., Prof., rector of KazNAA
Mutanov G.M., Dr. of Technical Sciences, Prof.,
academician of NAS RK, rector of KazNU
Ragimov I.M., Dr. of Law Sciences, Prof. (Moscow)
Rakhimzhanov A.M., Dr. of Political Science, Prof.
Rustambayev M.Yu., Dr. of Law Sciences, Prof.
(Tashkent)
Orazalin N.M., poet, playwright
Sultanov K.S., Dr. of Political Sciences, Prof.
Sydykov Ye.B., Dr. of Historical Sciences, academician
of NAS RK, rector of ENU
Tursynov S.T., Dr. of Economic Sciences, Prof.
Shestakov D.A., Dr. of Law Sciences, Prof., President of
St. Petersburg International Criminological Club
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Abdullayev K.K., Dr. of Agricultural Sciences, Prof.
Abishev T.D., Candidate of Law Sciences
Abishev H.A., Candidate of Law Sciences, associate
Prof.
Aitzhanov B.D., Dr. of Veterinary Sciences, Prof.
Aliyev D.M., Candidate of Social Sciences, Public
figure
Asangazy O., public figure
Bekmagambetov A.B., Candidate of Law Sciences,
Prof. (Kostanay)
Bekturganov E.U., Deputy of the Parliament of
Kazakhstan
Bishmanov B.M., Dr. of Law Sciences, Prof.
Borbat A.V., Candidate of Law Sciences, editor-inchief (Moscow)
Danilov A.P., Candidate of Law Sciences, associate
Prof. (St. Peterburg)
Zaripov Z.S., Dr.of Law Sciences, Prof. (Ryazan)
Zhakyp B.O., Dr. of Philological Sciences, Prof.
Zhanabilov N.Ye., Candidate of Law Sciences, Prof.
(Astana)
Zhumagulovа V.I., Dr. of Philological Sciences, Prof.
Ivona Massaki, Prof. (Poland)
Kanzhigitov Ye.K., Dr. of Veterinary Sciences
Karibayev B.B., Dr. of Historical Sciences, Prof.
Klenova T.V., Dr. of Law Sciences, Prof. (Samara)
Korkonosenko S.G., Dr. of Philological Sciences, Prof.
(St. Peterburg)
Kuanaliyeva G.A., Dr. of Law Sciences, Prof.
Kurmanaliyev K.A., Dr. of Philological Sciences, Prof.
Kufleva V.N., Candidate of Law Sciences, assistant
Prof. (Krasnodar)
Mazheika Kipras I., academician of PANS(Moscow)
Matkarimova G.S., Dr. of Law Sciences, Prof.
(Tashkent)
Melnik G.S., Dr. of Philological Sciences, Prof. (St.
Peterburg)
Minyazeva T.F., Dr. of Law Sciences, Prof. (Moscow,
RUDN)
Moldabayev S.S., Dr.of Law Sciences, Prof. (Almaty)
Mukhamediuly A., Dr. of Philosophical Sciences, Prof.
Omarov B.Zh., Dr. of Philological Sciences, Prof.
Оrlov V.N., Dr. of Law Sciences, editor-in-chief of
«Russian criminological view»
Rustemov B.T., writer, publicist
Rustemova G.R., Dr. of Law Sciences, Prof.
Salomov B., Dr. of Law Sciences, Prof. (Tashkent)
Sapiyev O.S., public figure of RK
Sarsembayev M.A., Dr. of Law Sciences, Prof.
Seitzhanov A.A., Candidate of Law Sciences, associate
Prof.
Siegmund O., Dr. of Law Sciences, Prof. (Germany)
Smatlayev B.М., Dr. of Law Sciences, Prof.
Sydykova L.Ch., Dr. of Law Sciences, Prof. (Bishkek)
Тоilybayev B.А., Dr. of Pedagogical Sciences, Prof.
Tolegen M.A., PhD, rector of EKSU
Turetski N.N., Dr. of Law Sciences, Prof.
Turgarayev B.T., Dr. of Law Sciences, Prof.
Tursynov Kh.M., Dr of Historical Sciences, Prof.,
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish
University
Fadeeyev V.N., Dr. of Law Sciences, Prof. (Moscow)
Usmanov A., Dr. of Political Sciences, Prof.
Usmanov S.U., Dr. of Historical Sciences, Prof.
Cheladze G., Dr. of Law Sciences, Doctor of Business
Administration, Prof. (Georgia)
Shaukenova Z.K., Dr. of Sociological Sciences, Prof.
Harchenko V.B., Dr. of Law Sciences, Prof. (Harkov)
Huu Thinh, Chairman of Vietnam Writer’s
Association (Vietnam)

«Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін: әкемнен өмір алсам, ал
Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым».
Александр Македонский
«Ғылым мен мәдениет барлық дүниенің алтын алқасы болып отыр».
Мұхтар Әуезов

“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ –
НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА” халықаралық ғылыми журналы ғылыми сілтеме жасау
индексіне тіркелген (ИНЦ).
Журнал ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филология, педагогика, философия, өнертану ғылымдары бойынша басылымдар тізіміне
кіреді.
2009 жылдан бастап ай сайын сегіз тілде жарық көреді (қазақ, орыс, ағылшын,
француз, қытай, чех, венгер, неміс тілдерінде).
Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж.
Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж,
наурыз, 2009 жыл.
Журналға
жазылу
«Қазпошта»
және
Қазақстан Республикасының барлық пошта

бөлімдерінде жүргізіледі.
Журнал «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», заң ғылымдарының докторы,
профессор Е.О. Алаухановтың ғылыми жетекшілігімен шығады.
Журналдың бас редакторы проф. Е.О. Алауханов 2019 жылдан бастап Ғылыми редакторлар мен баспагерлер ассоциациясының (Ресей, АНРИ) мүшесі болып табылады.
Қазіргі таңда журнал отандық ғылым дамуының кілті ретінде Мемлекет басшысының баяндамасында айқындалған халықаралық ғылыми метрикалық көрсеткіштер базасына қолжеткізуге мүмкіндік береді (Web of science, Clarivate
Analytics, Scopus).
Басылымда мақалалар төмендегідей ғылыми бағыттар бойынша жарияланады:
► Байқау жеңімпаздары;
► Тарих пен ғылымдағы есімі ерен тұлға;
► Білім мен ғылым мәселелері;
► Жас ғалымдар мінбері;
► Мерейтой;
► Айтулы шара;
► Рецензиялар, жаңа кітаптар.
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
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МАҚАЛАНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН КӨЛЕМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:
1. Мақала көлемі 10 мыңнан 20 мыңға дейінгі белгілерді құрауы керек немесе 6 бет пен 10 беттің
аралығында болғаны жөн. Егер материал бұл көрсетілген мөлшерден аз немесе көп болса журнал
редакциясы ұжымымен келісілуі керек;
Ескертпе: журнал форматына сәйкес авторлардан 4х5 мөлшеріндегі фотоларын жіберуін
сұраймыз, мақаламен қоса жарияланады.
2. Мақала мына критерийлерге жауап беруі керек: ғылыми жаңашылдығы, жазудағы ерекшелік
(мәтіннің өзіндік стилі 80 пайыздан жоғары), мақалада зерттеліп отырған тақырып пен мәселеге
деген авторлық көзқарас болғаны жөн.
3. Мақалада келтірілген материалдар тек деректерді баяндау және сипаттау мазмұнында болмауы
керек;
4. Мақала мазмұнына сәйкес келетін материалдарды қолданғанда, оларды дұрыс және дәлдікпен
қолдану мәселесіне мән берген дұрыс. Авторлар ұсынылған материалдың дәйектілігі үшін жауап
береді, ол үшін плагиаттың жоқтығы туралы анықтама өткізеді. ПЛАГИАТҚА жол берілмейді.
5. Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану
керек. Сонымен қатар «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында
жарияланған авторлардың мақалаларына сілтеме жасауға кеңес беріледі.
6. Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ жасап, басқа маңызды ғалымдардың еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн болар.
МАҚАЛА МӘТІНІН КӨРКЕМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:
1. Мақала мәтіні редакцияға WORD-тың кез келген нұсқасында сақталған файл түрінде жіберіледі:
2. Мақала құрылымы: мақала атауы, мақала мәтіні, автордың тегі, аты, әкесінің аты,
автормен байланысу және тағы д а басқа мәліметтер (атап айтқанда: жұмыс немесе оқу
орны, мекен-жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қызметі), кілт сөздер (5 сөзден
кем болмауы тиіс), қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама (3-4 сөйлемнен кем
болмауы тиіс) және библиография. Егер мақала шет тілде жазылса, мақала атауы, мақала мәтіні,
автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен байланысу және тағы да басқа мәліметтер (атап айтқанда:
жұмыс немесе оқу орны, мекен-жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қызметі), кілт сөздер,
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама сонымен қатар орыс тілінде берілуі керек.
3. Мақала келесідей құрамнан тұруы тиіс: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Баяндаудың белгілі
бір нақтыланған тәртібін сақтаған жөн.
4. Мақала мәтіні «Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы (интервал) – 1. Азат жолдың басталуы – 1, 25 см.
5. Сілтемелер мен библиографиялық тізім Мемлекеттік стандарт (ГОСТ) талаптары бойынша
рәсімделуі керек.
6. Жоғарыда көрсетілген ережелерге сәйкес келмейтін мақалалар қаралмайды.
7. Редакцияға келіп түскен материалдар мерзімі 1 айдан 3 айға дейінгі уақытта қаралады.
8. Авторлардың саны екеуден аспауға тиіс.
Мақала үшін төлемақы – 18 000 теңге. Төлемдер, мақала жарияланады деген шешім
қабылданғаннан кейін жүзеге асырылады:
Төлемақы төлеуге арналған карта нөмірі:
5169 4971 5103 9504 Kaspi Gold
ЖСН: 9207 1540 0124
Мақаланы қабылдау және нөмірдің басылымы бойынша бас редакторға хабарласыңыздар!
Жақын және алыс шетелде тұратын авторлар Western Union төлемдік жүйелері арқылы төлеуге
болады.
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«Чтобы писать для СМИ, не нужно никакой квалификации, но чтобы их читать,
нужно в
совершенстве знать вещи, мир и людей».
Хуго Штейнхаус
«Никогда не следует хорошо говорить о себе. Следует это печатать».
Жюль Валле

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международный научный журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ
КАЗАХСТАНА – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН
ӨМІРІ» включен в индекс научного цитирования (ИНЦ).
Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» входит в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю
в сфере образования и науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан (ККСОН) для публикации
основных результатов научной деятельности, утвержденного приказом Председателя ККСОН от 10 июля 2012 года
№ 1082, по специальностям юридических, филологических, педагогических и других наук.
Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» издается с
февраля 2009 года, регулярно и распространяется по подписке. Издание востребовано как в Республике Казахстан,
так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, о чем
свидетельствуют статьи ведущих иностранных авторов,
широко публикуемые на страницах журнала, и география
подписки. Отличие журнала от других рецензируемых и периодических изданий в том, что
статьи публикуются, (на восьми языках) казахском, русском, английском, французском,
китайском, немецком, чешском и венгерском языках, рецензируются членами интернационального состава редколлегии, посвящаются различным направлениям гуманитарной
науки.
Государственная регистрация: №9875-Ж. Международная регистрация: ISSN 2073 –
333Х, Париж, март 2009 г. Подписка на журнал производится в «Қазпошта» и почтовых
отделениях Республики Казахстан.
Журнал выходит под научной редакцией д.ю.н., профессора, «Заслуженного деятеля Казахстана» – Алауханова Е.О.
С 2019 года гл. редактор журнала проф. Е.О. Алауханов вступил в ряды первого в России
профессионального сообщества редакторов и издателей — Ассоциацию научных редакторов и издателей (Association of science editors and publishers).
В настоящее время, Издание открывает доступ к международной наукометрической
базе данных (Web of science, Clarivate Analytics, Scopus), определенного Главой государства
в качестве ключевого развития отечественной науки. Вместе с тем Редакция Международного журнала сотрудничает с иностранными регистрационными агентствами, которые с использованием разработанных международным фондом DOI (International DOI
Foundation, IDF) стандартом присваивают DOI в различных предметных областях.
У Журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» имеется возможность выпускать материалы к публикации, как с идентификаторами цифрового объекта, так и без них. Цифровой
идентификатор объекта DOI (Digital Object Identifier), представляющий собой уникальную строку из букв и цифр присваивается объектам по желанию авторов и на отдельных
возмездных условиях.
В издании публикуются статьи по следующим научным рубрикам:
► Победители конкурса ► Имя в истории и науке
► Вопросы образования и науки ► Трибуна молодых ученых
► Юбилей ► Мероприятия
► Рецензии, новые книги ► Разное

10

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ СТАТЬИ:
1) Язык научной статьи и используемая в ней терминология должны быть понятны широкому
кругу читателей и представителям всех специальностей.
2) Научный стиль должен соответствовать общепринятым нормам литературной речи, отличаться от разговорного, делового и иных стилей, характеризоваться логически стройным изложением произведения, сопровождаться аргументацией каждой позиции автора.
3) Объем статьи должен составлять от 15 до 30 тыс. знаков (с пробелами, с учетом сносок и надписи) или 6–10 страниц. Опубликование материалов меньшего или большего объема предварительно согласовываются с Редакцией журнала.
4) Статья должна отвечать критериям актуальности, научной новизны, уникальности (свыше 80%
оригинальности текста), содержать авторский подход к изучаемой теме/проблеме.
5) Материал, содержащийся в статье, не должен быть описательным, констатирующим общеизвестные факты. Рукописи, воспроизводящие законодательную базу, подлежат отклонению.
6) Необходимо обращать внимание на использование заимствованного материала, точность и
правильность его цитирования. Авторы несут ответственность за достоверность предоставленного
материала, что подтверждается результатом сравнительно-сопоставительного анализа, проведенного при помощи системы «Антиплагиат».
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЛАГИАТ!

СТАТЬИ БЕЗ ССЫЛОК НА КАЗАХСТАНСКИХ (ОТЕЧЕСТВЕННЫХ) АВТОРОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Редакция Журнала настоятельно рекомендует авторам содержать ссылки на статьи авторов,
опубликованных в предыдущих номерах журнала «Наука и жизнь Казахстана».
8) Cамоцитирование в статье при написании автором научной работы допускается в наименьшем количестве. Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых мира.
Примечание: Согласно формату журнала, просим авторов использовать официальное фото
в размере 4х5, которая будет опубликована вместе со статьей. Фото уже помещается в документ со статьей над фамилией автора во избежание недоразумений среди авторов статьи. Просим помещать фото в хорошем качестве!
9) НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ КАЖДУЮ СТАТЬЮ ПРОВЕРЯТЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ АНТИВИРУС
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕДОРАЗУМЕНИЙ!
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ:
1) Текст научной статьи направляется в Редакцию в виде файла, сохраненного в любой версии
Word с расширением.
2) Структура научной статьи:
1 индексы УДК и / или ББК; пишется в левом верхнем углу выделенным жирным шрифтом
2 Ф.И.О. АВТОРА ПИШЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И.О.
2.1 Сведения об авторе (место работы/учебы, должность, степень, звание);
СТАТЬЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОРЕ! ПРОСИМ ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ВАШИ ДАННЫЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ВАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ! РЕДАКЦИЕЙ НЕ ИСПРАВЛЯЮТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ЖУРНАЛА!
3 название статьи – ПИШЕТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
4 аннотация (из 3-4 предложений) на казахском, русском, английском языках;
5 ключевые слова (в количестве не более 5-ти) на трех языках после каждой аннотации;
6 текст статьи;
7 библиографический список
Смотреть пункт 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ пишется для статьи на русском языке
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ПИШЕТСЯ ДЛЯ СТАТЬИ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
REFERENCES пишется для статьи на английском языке
Если статья написана на иностранном языке, то название статьи, текст статьи, Ф.И.О., данные
об авторе (место работы/учебы, должность, степень, звание), ключевые слова, аннотация должны
быть представлены на английском, казахском и русском языках.
3) Статья должна состоять из следующих элементов: Введение, Основная часть и Заключение.
Необходимо соблюдать определенную последовательность.
4) Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. Высота шрифта – 14
пунктов. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1, 25 см.
5) Подписывать отправляемый документ фамилией и именем автора статьи.
6) Ссылки на использованные в работе источники следует оформлять в квадратных скобках по
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7) В статье необходимо ссылаться на труды казахстанских авторов, внесших развитие и совершенствование в отечественную науку.
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тексту статьи только с указанием Ф.И.О. автора, года издания и страниц. Пример внутри текстовой библиографической ссылки: [Савицкий В.М., 1996, с. 47].
Выдержки из нормативных правовых актов оформляются в виде постраничных сносок. Например, в тексте: «В соответствии с п. 5) ч. 2 ст. 293 ГПК РК, «не могут быть оспорены в суде в
соответствии с настоящей главой, «решения, действия (бездействие) государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, подлежащие судебному обжалованию юридическими лицами, в уставном
капитале которых имеется доля государства».
В за текстовой ссылке нормативный правовой акт оформляется следующим образом:
«Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс]: Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК. Доступ из Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет». Режим доступа: URL: http: //adilet.zan.kz/rus/
docs/K1500000377/ свободный. (Дата обращения: 28.01.2019).
Допускается также указывать только электронный адрес ресурса. Пример: URL: http: //adilet.zan.
kz/rus/docs/K1500000377
Аналогичным образом оформляются ссылки на электронные книги, журналы, газеты и т.п.
7) Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Библиографический список входит в общее число страниц статьи и приводится в конце статьи в
алфавитном порядке. В Библиографическом списке приводятся все выходные данные издания.
Пример оформления учебного пособия: Организация судебной власти в Российской Федерации: Учеб.пособие для вузов / В.М. Савицкий; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Акад. правовой ун-т. — М.: Бек, 1996. — 320 с.
Пример оформления научной статьи: Аблаева Э.Б. История развития теории разделения
властей: определение роли судебной системы // Вестник Поволжского института управления. –
Саратов: Изд-во «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва), 2018.Т. 18.№ 7. – С. 52-62.
Пример оформления статьи, опубликованной в сборниках конференций:
Виноградов В.А. Правовое государство и верховенство права: доктрины, конкуренция юрисдикций, обеспечение правовой свободы. Позиции КС РФ в отношении правового государства // Доктрины Правового Государства и Верховенства Права в современном мире /Сборник статей. Ответственные редакторы: В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм – М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. – С. 373-395.
Пример оформления автореферата диссертации: Фролова, Е.А. Неокантианство в русской
философии права во второй половине ХIХ – первой половине ХХ в.: автореф. дис. …докт. юрид. наук:
12.00.01 / Фролова Елизавета Александровна. – М., 2013. – 47 с.
Пример оформления диссертации: Лукьянова, Е.Г. Учения о законе в политико-правовой мысли
России XIX – начала XX вв.: дис. …докт. юрид. наук: 12.00.01 / Лукьянова Елена Геннадьевна. –М., 2018.
– 425 с.
Нормативные правовые акты не входят в Библиографический список.
Библиографический список должен содержать только те работы, которые приводятся автором
в тексте статьи и были ранее опубликованы в соответствующих изданиях.
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
8) Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, остаются без
рассмотрения.
9) Все поступившие материалы рассматриваются от 1 до 3 месяцев и публикуются в
порядке очереди.
10) Число авторов не должно превышать не более двух.
ВНИМАНИЮ АВТОРАМ!
МЫ БЛАГОДАРИМ И ЦЕНИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ РЕДАКЦИИ, НО ПРОСИМ ВАС
ДОЖИДАТЬСЯ ОТВЕТА О ПРИНЯТИИ ВАШЕЙ СТАТЬИ!
ПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ. МЫ ПРОСИМ
ВАС ЗАРАНЕЕ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ!
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Оплата по реквизиту:
Публикационная плата составляет 18 000 тенге.
Номер карты: 5169 4971 5103 9504 Kaspi Gold
ИИН: 9207 1540 0124
По приему статьи и выпуску номера обращайтесь к гл. редактору!
Авторы дальнего и ближнего зарубежья могут произвести оплату через платежные системы
Western Union

12

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ В СНГ:
Москва

проф. Лебедев С.Я.

моб.: +7 (985) 977-28-05

Санкт-Петербург:

доцент Данилов А.П.

моб.: +7-911-963-13-91

Рязань:

Краснодар:

проф. Матвеева А.А.
проф. Зарипов З.С.

проф. Коняхин В.П.

Краснодар:

доцент Куфлева В.Н.

Киев:

проф. Лиховая С.Я.

Харьков:

проф. Харченко В.Б.

Ташкент:

проф. Абдурасулова К.Р.

Ташкент:

проф. Абзалов Э.М.

Душанбе:

проф. Бахриддинов С.Э.

Бишкек:

проф. Сыдыкова Л.Ч.

Бишкек:

проф. Шамурзаев Т.Т.

Ярославль:

проф. Иванчин А.В.

Ставрополь:

Ростов-на-Дону:
Екатеринбург:
Томск
Симферополь

проф. Кибальник А.Г.
проф. Бойко А.И.

доцент Сергеев Д.Н.
проф. Андреева О.И.
проф. Игнатов А.И.

моб.: +7 (916) 526-44-29
моб.: +7-960-5726474;

моб.: +7-918-443 56 21
моб.: +79184333395

моб.: +7 380674469485
моб.: +7 380932339968

моб.: +7 998 909 63 92 51
моб.: +7 998 901 87 07 01
моб.: + 992907702120
моб.: + 996555753058

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

Москва МГУ:

моб.: + 996555789546
моб.: + 89106641313
моб.: +79624038213

моб.: +7 (928) 158-68-17
моб.: +7 (902) 260-15-54
моб.: +7 (905) 9903298
моб.: +7 (978) 7736360

Адрес редакции журнала:
г. Алматы, пр. Абылай хана, 113, 27 офис
Е-mail: nauka-zan@mail.ru; web-сайт: www.nauka-zan.kz
Гл. редактор: д.ю.н., проф. Алауханов Есберген Оразулы
+7 701 111 8828
(WhatsApp)
Научный редактор:
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«Всегда выбирайте самый трудный путь –
на нем вы не встретите конкурентов»
Шарль де Голль
«Централизованное распространение в конечном итоге приведет к
возврату утроенного инвестированного капитала»
Джефф Безос
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71. Библиотека Национальной Академии наук Кыргызской Республики
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СӨЗ ӨНЕРІ – ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ
СОТ ПРОЦЕСІНІҢ РУХАНИ НЕГІЗІ
Түйін. Мақалада сөз мәдениетінің қазақ қоғамы сот процесіндегі маңызы туралы мәселе қарастырылады.
Түйін сөздер: сөз мәдениеті, сот, қазақ қоғамы.
Резюме. В данной статье рассмотрены особенности культуры речи в судебном процессе казахского общества.
Ключевые слова: культура речи, судебный процесс, казахское общество.
Summary. This article discusses the features of speech culture in the judicial process of the Kazakh
society.
Keywords: culture of speech, the judicial process, the Kazakh society.
Қазақ халқының басқа халықтардан ерекшелендіретін, өзіндік болмысы мен қалыптасып
даму ерекшелігі бар, ұлттық қасиетін айқындайтын бағалы өнері, қазақ өнерінің биік шыңы деп
бағаланатын шешендік өнердің қазақ халқының
табиғатына тумысынан тән екендігіне, дала төсінде тіршілік кешкен көшпелі өмір салтының
рухани өзегінің тірегі екендігіне көптеген зерттеушілер де, ғалымдар да көз жеткізген болатын.
Халықтың ұлттық ұлылығының, даналығы мен
даралығының символындай болған шешендік
өнердің барлық «сиқырын» меңгерген сөз шеберлерінің арнайы дайындық ордасы болмады.
Әйтсе де шеберлігін шыңдап, ұшқыр ой, ұтымды сөзді меңгерудің құпияларын дала өмірінің
өзіне ғана тән ерекшеліктері бойға сіңірген еді.
Өмір сүрудің далалық қағидаларына сүйене отырып шеберлікті ұшқыр оймен ұштай білуге деген
ұмтылыс шешендік өнердің қызмет ету аясын да
кеңейте түсті. Қазақ қоғамында сөз шеберлерін
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даярлайтын арнайы мектеп немесе арнаулы дайындық орындары болмаған, сөзге шебер сөз
майталмандарын тәрбиелеген қазақи тұрмыс
салттың ерекшелігі мен сайын даланың тәрбиесі
болатын.
Қазақ қоғамының дәстүрлі құқығының аса
құнды туындысы билік және сөз өнері. Билікті екі
жақты қарастыруға болады. Саяси мемлекеттік
билік және сот саласы бойынша билік айту.
«Сөз өнері (шешендік өнер) көшпелілердің сот
мәдениетінің негізгі тірегі, мәйегі әрі құралы болды. Қазақ қоғамындағы сот мәдениеті сөз өнерінің шуақты нұрынан суарылып, толып, толысып
отырды. Және соған сай оның да қоғамдағы ролі
қомақты еді. Осыған сәйкес сот мәдениеті де қазақ халқының рухани өмірінің мейлінше дами
алған салаларының бірі болды. Халқымыздың
рухының биіктігі, кеңдігі, анықтығы оның соттық
(төрелік айту) мәдениетінен де көрініс таба білді.
Көшпелілердің соттық өмір саласының біз үшін

символы ретінде қабылдаған. Халық көңілінде
билердің айрықша орын алуын үш негізде қарастыруға болады. Біріншіден, ұлы билер барлық кезде барлық әрекетінде елдің мүддесін
өздерінің жеке бастарының мүддесінен жоғары
қойған. Екіншіден, елдік мәселелерді шешкенде ауыл мен рудың көлемінің деңгейімен ғана
шектелмей, адамдарды жеке басының қасетіне,
кісілік, адамгершілік дәрежесіне қарап та бағалаған; ешбір жерде жақыным деп жасық туғандарды көтермелемей, алысым еді деп азаматтарды
алаламаған. Үшіншіден, ұлы билер дау, жанжалға
төрелік айтқанда ешқашан әділдік таразысынан
аттамаған, өздерінің халық мүддесіне адалдығына, тек қана ақиқатқа табынатынына тамам
жұртты сендірген. Алаштың кез келген азаматы
билердің әділет үкімін айтатынын, ел қамын ойлайтынын мойындаған» [3].
Осы тұста айта кететін бір жәйт, дәстүрлі қоғамда билер сот процесіндегі ең маңызды тұлғалардың бірі болып табылды. Олар сотта қорғаушы қызметін де атқарған. Сот процесі барысында қорғаушыға сөз теңдігін беру міндетті талаптардың қатарында болды, өйткені, қорғаушының
сөзі тыңдалмай тұрып іс бойынша шешім шығарылмаған. Қорытынды шешім шығаруда қорғаушының пікірі ескерілген.
Әділ шешім қабылдау әрине оңай шаруа
емес, сондықтан да пікірдің көптігі мен ойдың
еркін айтылуы, сөзге теңдіктің берілуі дұрыс бағытқа жөн сілтеудің кепілі іспеттес болмақ.
Сот процесі дау бойынша ақиқатты ашуды
мақсат тұтады. Сондықтан бұл мақсатқа жетуге
ешкім және ешнәрсе кедергі болмауы керек. Сот
алдында әркім өз ойын, көргенін, білгенін және
естігенін ашық та анық, тіке де тура, ешкімнен
қаймықпай айтуға ерікті әрі міндетті.
Мұндай жәйттер қазақ қоғамында бала билердің әділетті бітім айтуға деген мүмкіндігін
іске асыруға жол ашқан мүмкіндік болды деген
бағытта пікір қосқымыз келеді. Жастардың қазақ қоғамында қоғамдық істерге араласып, өз
ойын түйіндей білуіне, өзіндік жеке пікір қалыптасуына үлкендердің ықпал еткендігі жөнінде
қазақ ұлттық шешендік өнерін зерттеушілердің
бірі Г. Қосымова былай дейді: «Қазақ халқында
шешендік өнер, әсіресе билер шешендігі өнер
жарысы – сөз сайысында жетілген. Шаршы топта
жасқанбай, жалтақтамай еркін сөйлеу бостандығы талапты жастың танылуына мүмкіндік берген.
Халықтық мектептің қариялары дарынды жастарға сенім артып, оларды ақыл – ой еркіндігіне,
сөз бостандығына баулыған. Шешендікке құмар
жастардың өздері үлкендерден үйренуден жалықпаған» [4, 147 б.].
Жастардың қоғам ісіне араласып, олардың
жеке пікірімен көпшіліктің санасып, жастар пікіріне құлақ асқан жәйттар жиі кездесіп отырған.
Билік айтуға жол сұрау да қазақ қоғамында
туындаған үрдіс. Мазмұны мен орындалу негізі
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құндылығы да, қасиеттілігі де осында, яғни оның
халқымыздың рухани өмірінің айтарлықтай көрінісі бола білгендігінде» [1, 100 б.].
Қазақ қоғамының билік жүйесіндегі сот билігіне деген халықтың көзқарасы ерекше болды. Олай дейтін себебіміз жоғары мемлекеттік
билік болып табылатын хандық биліктің өзі сот
билігімен санасатын. Сондықтан да қазақ халқы
үшін сот билігі кіршіксіз таза болып саналатын.
Қоғам өмірінің бұра тартып, адасқан тұстарында
да әділдік пен шындықты осы сот билігінен іздеп
талап ететін.
Қазақ қоғамындағы сот билігінің маңызды
ерекшелігі сот процесі ауызша жарыссөз түрінде
өтетіндігі. Демек сот билігі тікелей сөз өнерімен
байланысады. Олай болса сот процесіне қатысушыларға арнайы талаптың болуы заңды. Ең
бастысы олардың сөзге шебер, әдет құқығының
нормаларын терең меңгерген, сөз саптау мәдениеті жетік болуы тиіс. Сотқа жіберілмес бұрын
олар арнайы сатылардан өтетін. Үлкен жиындарда сөз жарыстырып, шешендігі мен ділмарлығына халықты тәнті етіп дәлелдей білген. Осынау
әділдік жолының ақиқатын ашуда сөз еркіндігіне қанат бітірсе мәселенің анық-қанығына жету
мүмкіншілігі де молая түсер еді. Әділдіктің ақ
туын желбірету қазақ қоғамының сот саласына
тиесілі үрдіс болатын. Әйтсе де қазақ халқы даулы мәселенің түбірін тереңге салмай-ақ сотсыз
шешуге тырысып отырған. Қаралған даулы мәселеге лайықталып әділетті шешім, бітім айтылғанда ғана сот процесінің нәтижелілігіне қанағаттанған. Бітімді билік айту әділеттілік орнатудың
негізі десек ол бітім билік айтумен көшпелілер
қоғамында ерекшелікке ие болған. Бітімді билік
көпшілік тарапынан мақұлданса әділдіктің орнағаны деп есептелген.
Қазақ қоғамында сот билігі өзінің негізін билер сотынан алады деуге болады, яғни қазақ сотының тарихы билер сотымен байланысты. Бұл
турасында орыс зерттеулерінде: «Прежде всего
киргизский суд – народный суд, понимаемый в
том смысле, 1) что решения его основываются на
народных юридических обычаях и 2) что органы
его – бии» деп көрсетіледі [2].
Жалпы қазақ тайпаларында ежелден-ақ билер мәжілісі болған, Бірақ Тәуке ханға дейін
тұрақты орган болып қалыптаспаған болатын.
Осындай билер мәжілісі әдет-ғұрып мәселелерінің өз дәуіріне лайықты шешімін табуға тиісті
күрделілерін шешіп отырған. Сондықтан «Жеті
Жарғының» қайнар көзіне «бидің билігі», яғни
олардың шешкен билік шешімдері жатады. Қоғамдағы түрлі дауларды, жанжалдарды әрбір
рудың өз ішінен бастап, жоғарыға дейін билер
шешіп отырған.
«Бітпес даудың, бәтуасыз шудың кесімі айтылып, қара қылды қақ жарып, жүйесін тауып билік айтылар сот билігінің басты өкілдері қазақ
билері болған. Жалпы қазақ халқы биді әділдік
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бойынша сөздің кезегін алумен үндес боп келеді. Бұл үрдісті де сөзге теңдік сұраудың, яғни әділ
билік айтудың кезегін, ретін алудың бір түрі десек
те болады.
Сот процесіндегі басты мақсат дауласушы тараптарды ортақ бір мәмілеге келтіру, бітімдестіру, татуластыру болды. Бұл нәтижеге жетуде сөз
өнері айтарлықтай ықпал етті. Сот процесінің оң
нәтижемен аяқталуы оның тараптарын рухани
қанаттандырып отырған. Бұл мәселе тікелей әділ
билікке байланысты болды. Оның рухани сипатын белгілі заңгер былайша айқындайды: «Көшпелілер ұғымында билік айту дегеннің рухани
мәні адамгершілік қасиетті сақтауға саяды. Яғни,
билік айту, адамның шын адалдық (азаматтық)
өмірден ауытқып, пендешілікке салынғанын көрсете,дәлелдей білу, сөйтіп ондай адамды дұрыс
жолдан ауытқығанын сол адамның өзіне жария
қылу деген сөз. Көшпелілердің көп жағдайда өз
дау-дамайларын сотсыз-ақ шешіп (оған жеткізбей-ақ) жататындарының сыры осында болатын.
Олар өз пендешіліктерін жеңіп, өз іс-қимылдарын ар заңы, адам заңы деңгейінде және үрдісінде сот тезіне салмай-ақ шеше алған» [1, 98 б].
Көшпелілердің сот процесінде шешендік сөз
өнерінің басты қару болғандығы белгілі. Сот шешендігі мәселесін зерттеуші Е.Серімовтің пікірінше ежелгі афиналықтарда да сот процесінің
негізгі өзегі шешендік өнер болған. «Ежелгі Элладада қалыптасқан демократиялық қоғамдық
құрылым күмбезі биік шешенік өнердің этолондық сапада барынша қарқынды дамып, шарықтау шегіне жетуіне қажетті қолайлы жағдайды
туғызды. Шешен сөйлей білу-сол кезеңнің саяси
өмірінің негізгі қаруы саналды.
Сот процесіндегі шешен сөйлей білу - жеңіске
жетудің кепілі ретінде тек қана ежелгі афиналықтар немесе қазақ қоғамында ғана емес, жалпы
сот шешендігінің даму тарихында қай елде де
танылғаны мәлім. Сондай-ақ, сот процесіндегі
сөз шешендігінің басты қағидасы теңдік мәселесі болған. Бұл да қазақ қоғамының басты руха-

ни құндылығының басқа да мемлекеттердегі сот
шешендігінің негізгі мәйегі болғандығын және
құқықтық ұғымдардың өз деңгейінде қолданылуының маңызы туралы заңгер ғалым Е. Алаухановтың «Н. Плеваконың сот мәжілісіндегі таңдамалы сөздері» атты еңбегінде нақты келтірген:
«Теңдік пен бауырластық туралы ұғымға дұрыс
баға беріңіздер. Теңдік керек болса қоғамда өз
дәрежесін көтеріп алған оны сотталған басқа қарапайым адаммен салыстырыңыздар» [5, 30 б.] .
Жалпы алғанда қазақ қоғамындағы сот саласындағы сөз теңдігінің алатын орны өте зор болып табылады. Оның басты себебі де сөз өнерінің сот үрдісінің негізгі өзегі болғандығы.
Қазақ қоғамында сот процесіндегі сөз теңдігінің алатын орнын түсінуде келесі жәйттерге көңіл бөлген жөн: біріншіден, әділ шешімді билік
айту; екіншіден, шешімнің әділдігіне мойынсұнып, бітімге келу;
Бірінші жағдайда дауды нәтижелі аяқтауда
тура да әділ шешімді кесіп айтылатын билік қажет. Билік айту сот процесінің шешуші сәті болып табылады. Билік айтуда оны айтушының
жасы, лауазымы, қоғамда алатын орны, әлеуметтік ерекшеліктері ескерілмейді, тек қана оның
айтар шешімінің әділдігіне көңіл бөлген. Қазақ
қоғамында сөз теңдігінің бұндай жағдайда жүзеге асуын «Жасына қарай отырып, жағына қарай
сөйлеу» құқықтық қағидасы қамтамасыз етті. Бұл
көшпелі қоғамда бала билердің билік айту үрдісіне жол ашты.
Екінші жағдайда шешімнің, кесімді айтылған
биліктің әділдігін түсіндіре отырып, адамгершілік, өнегелік, рухани құндылықтарды сақтап қалуға күш салған.
Қазақ қоғамында теңдік мәселесі ең алдымен
рухани тұрғыда бағаланып, орын алды да оған
ешбір шектеу қоюға жол берілмеген. Қалай десек те сөз теңдігі, сөз бостандығы мәселесі бүгінгі
қоғамның ғана үлесіндегі мәселе емес, оның сонау бізге дейін де өмір сүрген қоғам еншісінен
тыс қалмаған мәселе екендігі даусыз.
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Түйін. Мақалада қазақ қоғамында сөз теңдігінің қалыптасу ерекшеліктері билер институтымен
байланыстылықта қарастырылады.
Түйін сөздер: сөз теңдігі, билер, мәдениет, институт.
Резюме. В данной статье рассмотрены вопросы взаимосвязи развития равенства слова с историческим институтом биев в казахском обществе.
Ключевые слова: равенство слова, бии, культура, институт.
Summary. This article discusses the relationship between the development of equality of speech and
the historical institute of bias in Kazakh society.
Keywords: equality of speech, bii, culture, institute.
Қазақ халқының сөз өнері, сөз мәдениетіне
деген көзқарас-ықыласы ерекше екені мәлім.
Өйткені, сөз қазақ қоғамының ең үлкен рухани
құндылығы, мәдениетінің негізгі өзегі болды.
Осы сөз өнерінің қалыптасып, оның санқырлы
табиғатын ашуда билер институты маңызды роль
атқарғандығы көптеген ғылыми зерттеулердің
тақырыбына айналған еді.
Қазақ қоғамына ғана тән билер институтын
құқықтық тұрғыдан барынша қаруланып жасақталған дербес құқықтық орган ретінде қарастырып, билер сөз теңдігін ерекше құндылық ретінде насихаттап, іргетасын қалауға негіз болды деген пікірге тоқталатын болсақ, онда «сөз теңдігінің» құқықтық институт қатарынан көріну кезеңі
кейінгі орта ғасырларға тән болар еді. Ал кейінгі
орта ғасыр тарих тұңғиығында XV ғасырдың еншісіне тиесілі.
XV ғасыр тарих беттерінде қазақтардың ұлттық мемлекетінің құрылуымен маңызды орынға
ие. Демек қазақтардың төл мемелекетінің құрылуы мен біз сөз етіп отырған институтымыз бірге
аяқ басқаны. Сонда бұл кенжелеп қалыптасқан
институт болғаны ма, әлде біз тарих қойнауындағы мәліметтердің соңғы парақтарын ақтардық
па деген дүдамал ой да жоқ емес. Осы орайда
екінші бір ойлар қылаң береді. Бұл ойымыз қазақ халқының сөз мәдениетін ұлттық әдебиет
теориясы бойынша шешендік өнермен сабақтастыққа жетелейді. Олай дейтін себебіміз, шешендік өнерден сусындаған шешендік сөздердің бір
түрі- шешендік дау - қазақ қоғамындағы құқықтық мәдениеттің бір қыртысы болып саналатын

сөз өнерінің құқықтық бояумен әшекейленуіне
бастау болған негізгі арна.
Сол себепті де сөз мәдениетінің құқықтық
қыры әлі де көп зерттеулер жүргізуді қажет етеді. Сөз мәдениеті осыған дейін ұлттық шешендік
өнермен астарласа қаралып, ауыз әдебиеті үлгілері негізінде талдау жасалды. Шешендік өнердің
негізгі іргетасының қалануына себепші болған
солон заңы екендігі ғылыми тұжырымдарда айқындалған мәселе. Өзінің бастау арнасын антика
дәуірінен алатын шешендік өнердің қалыптасып,
пайда болу қажеттіліктері мен ерекшеліктеріне
үңілер болсақ, бұны сот шешендігі деп тануға болады. Өйткені, теориялық тұрғыдан алғанда бұл
өнердің қалыптасуына себепші болған Солон заңының мәні сот үрдісінде өзін қорғауға мүмкіндік
берілетін, қорғануда тек қана сөзбен қаруланып,
сөйлеу шеберлігін шыңдауды талап ететін қажеттіліктің деңгейімен түсініледі. Демек жалпы шешендік өнердің қалыптасуына арқау болған сот
шешендігі деуге болады. Сот үрдісіндегі сөздің
өткірлігі мен дәлдігі, тыңдаушысын ұйытардай
мәнділігі, анықтылығы, ең бастысы әділдігі мен
туралығы, шыншылдығы көшпелі қазақ қоғамында жоғары бағаланған. Көшпелі қазақ қоғамындағы сот билігінің халық сеніміне ие болып,
халық қолдауында болуы, салмағының билік саласындағы басымдығы да сол сот процесіндегі
сөз сайысының маржандарынан өрнектелген,
нәтижесінің қоғам мүддесін қанағаттандырардай
дәрежеге жетуі еді. Көшпелілер қоғамында жеке
адам мүддесі мен қоғам мүддесі өзара ажырағысыз бірлікте болды. Өйткені, көшпелі қоғамның
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БИЛЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ
КЕЗЕҢДЕРІНДЕГІ СӨЗ ТЕҢДІГІНІҢ СИПАТЫ
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қоғамдық санасында орын алған дәстүрлі дүниетанымының тұтастық сипатта болуы еді.
Сол себепті де қоғам мүшелерінің жеке мүдделерін қорғау тұтас қоғам мүддесін қорғау деген түсінік аясында жүзеге асты. Бұл мәселелер
көшпелі қоғамның құқықтық жүйесінен де көрініс тапты. Көшпелі қоғамның негізгі құқықтық
діңгегі саналатын әдет құқығының нормаларына
көз жүгіртер болсақ, ру болсын, ауыл болсын ондағы кез – келген жеке адамның құқықтары мен
мүдделерін қорғау тұтастай қауымның да міндетіне кіргендігін көруге болады. Жауапкершілікті
көтеру мәселесінде де қоғам мүшелері айыптымен бірдей деңгейде болды. Әдет құқығында
кездесетін жаза түрлерінің қайсысын алып қарасақ та кінәлінің жазасына тұтас қауымдастары,
ауылдастары, руластары да жауапты болды, бірге
жазаны көтерген.
Шешендік өнер халықтық – демократиялық
қоғамдарда өсіп дамып жетіледі. Ақыл – ойға берілетін еркіндік пен бостандық шешендік өнердің дамуының ең қажеті әрі маңызды алғашқы
шарттары болып есептеледі. Осыған дейін айтып
өткеніміздей, жалпы шешендік өнердің негізін
салушылардың қатарына жатқызылатын Афины
басқарушысы Солонның заңына ұқсастық қазақ
қоғамының тұңғыш Конституциясы ретінде танылған Жеті жарғыда да кездеседі. Жеті жарғы
заңының нормалары бойынша да қоғамның әрбір мүшесі өзінің жоғын өзі жоқтауға, бұл мүмкіндікті иелене алмаған жағдайда, күшінің әлсіздігі мен жеткіліксіздігін сезінген жағдайларда
өзінің руластары не болмаса бауырластарына
жанкүйері ретінде арқа сүйей алған. Сондықтан
да бұндай жағдайларда өз мүдделерін немесе
жанкүйерлерінің мүдделерін қанағаттандыру
мақсаттарында қызыл тіл мен сөз шешендігінің
шебер майталманы болуға деген қажеттілік пен
міндеттілік туындаған. Өз кезегінде бұл мәселе
сөз бостандығы, сөз бен ой еркіндігінің дамуының іргетасы ретінде қаланды. Қазақ қоғамында
даудың бірнешелеген түрі, атап айтқанда, жер
дауы, жесір дауы, құн дауы, мал дауы, ар дауы
деген түрлері болған. Қоғамдық өмірде туындаған бұл дауларды шешуде әдет заңы нормаларының қолданылғанымен, даудың нәтижелі аяқталуының бірден бір кепілі сөзге шешендік қасиеттің басымдығы еді. Бұл қағида даудың қай түрінің
де нәтижелілігіне қол жеткізуге мүмкіндік берген.
Оған бір мысал келтіріп көрсек.
«Балаби елінің бір жігіті Досбол руынан қыз
алып қашып, елдің тыныштығы бұзылады. Досбол тізе көрсетіп, содан аз ата Балаби жағы Нұра
бойына қашып тығылады. Әбігершілікте бір бала
суға кетіп өледі. Осы жерде Досбол қуа келіп қызына қалыңмал және алып қашқаны үшін айып
сұрайды. Сонда Балаби былай деп қарсы дау айтып тоқтатады:
- Құнажын көзін сүзбесе, буыршын бұйдасын
үзбейді. Артымнан сен қумасаң, алдымнан Нұра
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бумаса, менің Нұрада нем бар, Нұрадан аққан
жырада нем бар? Жыраға кетіп балам өлді, алдымен адамымның құнын төле, - дейді» [1, 37 б].
Бұл мысал арқылы айтқымыз келгені туындаған
дауда жеңіске жетуде сөзге шебер майталман,
шешендік қасиеттің қаншалықты маңызды болғандығы еді. Көшпелі қоғамның тұрмыстық ерекшелігінің өзі-ақ шешендік қасиетті әрбір қоғам
мүшесінің бойына қалыптастыра алды.
«Әдетте, шешендік дау айтыс-дауда туып, дамиды. Сондықтан ердің, елдің тағдыры сөз болатын, соғыс, бітім секілді маңызды мәселелер қозғалатын сот залдары, парламент сарайлары және
халық жиналыстары нағыз шешендер, билер
мен шындық сәулесін іздеушілер сөз сайысына
түсіп, сөзіне теңдік сұрау жүзеге асқан бірден-бір
орындар осылар болған» деп қазақ халқының
шешендік өнерінің дамуына негіз болған жәйттерді саралайды зеттеуші ғалым Б. Адамбаев [1,
8 б.].
Халық сотының алдында билердің бірі талапкердің, екіншісі айыпкердің сөзін сөйлейді,
ал үшіншісі – төбе би болып төрелік - қалыстық
сөз айтады. Қазақ қауымында ертеден қалыптасқан ел ішіндегі дау-жанжалды мәмілемен шешіп,
реттеудің осы бір қарапайым құқықтық халықтық
тәсілі дәстүрлі шешендік өнердің дамуына әсер
еткен. Осы тұста шешендіктің туындауы XII-XIII
ғасырларда өмір сүрген Майқы биден басталады
деген қорытындыға сүйенеді әдебиет зерттеушілері. «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы – Майқы
би» деген нақыл да осы пікірімізді қуаттай түседі.
Тарих таңбалары Майқы биді Шыңғыс ханның
кеңесшісі болған дейді. Демек билік байрағының
бір ұшығын ұстаған қайраткер болған. Сөз теңдігінің институт ретінде қалыптасуын билермен
байланыстырудағы пікірімізді негізге алсақ оның
бастау алар тұсын осы XII-XIII ғасырлармен, яғни
Майқы бимен байланыстырғанымыз жөн болар
ма еді.
Олай десек бұл даму кезеңіміздің екінші сатысына XIV-XVI ғасырларды шығарар едік. Бұл кезең қазақ хандығының құрылуымен тұстасатын
кезең. Жоғарыда келтірген дәйектемелерімізде
біз осы кезеңдерде қазақ қоғамының өзіне ғана
тән дәстүрлі әдет құқығымен сусындаған билер
институтының билік тұғырына көтерілген тұсы
деген болатынбыз. Олай болса, сөз теңдігі институтының нақты көріне алар мүмкіндіктері де осы
кезеңге сәйкеседі.
XVIII ғасырларда бұл институт өркендеп құлаш жаю мүмкіндігін алды деуге болады. Өйткені
XVIII ғасыр әдет құқығының, билердің билік ету
аясының әбден пісіп жетілген, оларды құқықтық тұрғыдан мойындау нақты орын алған кезең болатын. Билердің құқық шығармашылық
процесінің белсенді қатысушылары ретінде беделі артып, қызметі көтеріліп тұрған-ды. Тарихта
есімдері белгілі билердің көмегімен әдет құқығының төрінен орын тепкен құнды-құнды жар-

дердегі қазақтардың әдет құқығының пәрменділік күші мен қызмет ету мүмкіндігіндегі, әдет құқығының ең маңызды, қоғам өмірінің көптеген
салаларын реттеуге араласушы институттарының қызметіндегі орын алған өзгерістерге заңгер
ғалым С. Өзбекұлы былайша баға береді: «Бірақ
қазақ қоғамының Ресей құрамына кіргеннен кейін, әсіресе 1867- 1868 жылдары қабылданған
«Уақытша Ережелер» қазақ билерінің мәртебесін жойып, оларды чиновниктер санатына қосу
мен үш жыл мерзімге сайлауды практикаға енгізді. «Халық соты» деп аталғандардың құрамына
енді шешендік өнерден мақұрым, отаршылдық
аппаратпен ауыз жаласқан парақорлар алаяқтар
жаңбырдан соңғы қаулап өсетін саңырауқұлақтарша көбейіп, шен, лауазым үшін әділетті орыс
әкімшілігіне сатқан ұлт бюрократиясы қалыптасты. Түрмесі, жазалау органдары болмаса да,
бір сөзбен қандай да болмасын шиеленісті дау
– жанжалдарды шешкен, әділдіктің нағыз парасаттылығын танытқан және тек қана «... жеке беделге негізделген» туа біткен шешен билер қазақ
қоғамының басқару ісінен мүлдем тайдырылды.
Халқымыздың этностық санасына жасанды бұл
процесс шешендік өнердің дамуына тосқауыл
болды, руани, құқықтық өмірімізді орны толмас
дағдарысқа ұшыратқанын мойындауымыз керек.
Патша үкіметі енгізген құқық нормалары бойынша би деген атақ тек қана «халық сотына»
сайланған адамға және губернатордың арнайы
бекітуімен өткен адамға берілді. «Халық судьясы» болып сайланған адам ғана би атағына ие
болып, сайлау мерзімі аяқталғанда тоқтатылатын
тәртіп күшіне енді. Отарлық саясат жүргізушілер
бұл саясаттан көздеген мақсаты халық арасында
танымал болған, ақылды, шешен билерді ел басқару процесінен мүлдем тайдыру, беделдің орнына білімсіздікті, жағымпаздықты енгізіп, «бөліп ал да, билей бер» саясатын тиімді іс жүзіне
асыру еді [4, 44-45 бб.].
Көріп отырғанымыздай, ресейлік саясатпен
бірге қазақ қоғамының өзіне ғана тән, өзара үйлесімділікпен реттеліп отырған қатынастардың
қалыпты әрекетін қамтамасыз етуші негізгі институттардың бірі саналатын, сөз мәдениеті, сөз
өнерінің, сөз еркіндігінің өрісін кеңейтіп, құлашын серметер әдет құқығының институттарының бірі билер институтында орын алған өзгерістер мен ондағы қоғамдық құқықтық санадан
орын алған құндылықтардың біртіндеп өз бағасын жоюға соқтырғандығы тарих бедерінің бір
көрінісі.
Дейтұрғанымен, дәстүрлі құқықтың кейбір
шарттарының аясы тарылса да әдет құқығы өзінің айшықты іздерін қазақ қоғамының бедеріне
өшпестей етіп қалдыра алды.
Қорыта айтсақ, сөз теңдігінің құқықтық институт ретінде қалыптасып дамуы және қызмет
ету уақытын нақты үш кезеңге бөлуге болады.
Бірінші кезеңде – сөз теңдігінің протоқазақтық
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ғы, заңдар өмірге келген. Қазақ қоғамындағы сот
процестерінің тізгінін толықтай қолдарына топтастырған болатын.
Бұл кезеңдегі шешендік өнердің дамуының
үш түрлі себебі болды: Бірінші жағдай - Тәуке
хан шашыранды қазақ руларын үш ұлысқа-жүзге
топтап, олардың басына төреден емес, қарадан
шыққан үш би қойды. Сонсын бауырлас қырғыз,
қарақалпақ елдерін де одақ қылып алып, оларды
да билер арқылы басқарды. Хан жағынан елдік,
мелекеттік маңызды мәселелерді кеңесіп, ақылдасып отыратын Билер кеңесін құрды. Екінші
жағдай бұл қазақ еліне көршілес Жоңғар елінің
тынымсыз шабуыл жасап тұрған жаугершілік
уақыт еді. Сондай шапқыншы, басқыншы жауға
қарсы қол бастайтын қолбасылар, сөз бастайтын
шешендердің қызметінің көтеріліп тұрған кезі
болатын. Үшінші жағдай патша үкіметінің отаршылдық саясатына қарсылығын, билік өкілдеріне сын көзқарастарын білдірумен байланысты
болды.
Сөз мәдениеті мен құқықтық болмыс арасындағы етене жақындықты, іштей үндестік пен
тамырлас тұтастықты бойына түгелдей сіңіре алған және соған бұлтартпас куә болар басты қоғамдық өмір салаларының бірі - көшпелілердің
сот процесі, билердің іс қарап, дау шешу практикасы.
Келесі кезеңнің еншісіне XIX ғасырлар тиеді.
Бұл кезеңдердегі ерекшелік - хандарды, сұлтандарды, болыстарды батыл сынап, халық алдында
әшкерелеу, оларға қарсы шығу орын алды [2].
Қорғаушы (адвокат) институтының қалыптасу
тарихын зерттей келе, ғалым Е. Алауханов XIX ғасырлардағы патша үкіметі тұсындағы жүргізілген
реформалар билер соты мен қазылар сотының
сақталуы жергілікті ерекшеліктің ескерілуімен
байланысты деп түсіндіреді [3, 31 б.]. Бұдан біз
билер институтының әмбебаптық қызметін және
өміршеңдігін байқай аламыз.
Бұл «сөз теңдігінің» жүзеге асуында басшылыққа алынатын қоғамда қалыптасқан «Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ» деген құқықтық
қағиданың күшін көрсетері даусыз. Бұл қағида
«сөз теңдігінің» рухани күші десек, бұл кезеңде
қоғамда сөз теңдігі көпшілік жағдайда құқықтық
тұрғыда «ханға қарсы сөйлеу» механизмі сатысында жүзеге асқан.
XIX ғасырдың қазақ қауымының тарихына ресейлік биліктің үстемдік етуімен енуі барша мәлім дүние. Бұл кезең әдет құқығының дамуының
жаңаша бір кезеңі болды деуге болады. Бұдан
ары қарай әдет құқығының мөлдір тұнықтары
да бірте-бірте сыналай кіріп ене бастаған ресей
ережелерімен лайлана бастады десе де болғандай. Осы тұстарда отарлаушылық саясат көшпелі
қазақ қоғамының құқықтық санасында орныққан құқықтық ұғымдар мен құндылықтардың өз
деңгейіндегі бағалануына өз әсерін тигізбей қойған жоқ. Ресей құрамына енгеннен кейінгі кезең-
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қоғамдарда қалыптасуы, дамуы және оның құқықтық нормалармен реттелуі, қорғалуы жүзеге
асты. Бұл көне замандардан – XV ғасырдың ортасына дейінгі уақытты қамтыды. Екінші кезеңде
«дат» институтының қазақ хандығы дәуірінде сөз
бостандығын реттеуші арнайы құқықтық институт ретінде әдет құқығы жүйесінің белді құрамдас бөлігіне айналып, іске асуы орын алды.

Бұл кезең XV ғасырдың ортасынан XVIII ғасырдың ортасына дейінгі аралықты қамтыды. Сөз
теңдігінің құқықтық институт ретінде дамуының
үшінші кезеңі қазақ қоғамының Ресей империясының құрамына кірген кездегі «дат» институтының іске асуымен сипатталады. Бұл кезеңнің
еншісіне XVIII ғасырдың ортасынан XX ғасырдың
басына дейінгі уақыт тиесілі.
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Түйін. Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Ерекше бөлігінің 7 тарауындағы ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың сипатын,
саралау ерекшеліктерін қарастырады. Қазіргі таңда ақпараттандыру мен байланыс құралдарының
қарқынды дамуы түрлі қылмыстық құқық бұзушылықтардың пайда болуына, дамуына әкеліп соқты.
Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар және олардың
келтірген зияны қазіргі уақытта есірткі сату мен өнер туындыларын ұрлаудан кейінгі орында. Сондықтан мұндай қылмыстық құқық бұзушылықтардың ерекшеліктерін зерттеу мен күресуді қажеттігі
туындап отыр.
Түйінді сөздер: ақпараттандыру, байланыс саласы, компьютерлік қылмыстық құқық бұзушылық,
электронды ақпарат.
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и особенности классификации уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи (глава 7 Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан). Сегодня быстрое развитие информационных и коммуникационных средств массовой
информации привело к появлению и развитию различных уголовных правонарушений. Уголовные
правонарушения в области защиты компьютерных систем и их повреждения теперь находятся на
втором месте после незаконного оборота наркотиков и хищений произведений искусства. Следовательно, существует необходимость изучения специфики таких уголовных проавонарушений и борьбы с ними.
Ключевые слова: информатизация, связь, компьютерные уголовные правонарушения, электронная информация.
Summary. The article examines the essence and features of the classification of criminal offenses in
the field of informatization and communications (Chapter 7 of the Special Part of the Criminal Code of
the Republic of Kazakhstan). Today, the rapid development of information and communication media
has led to the emergence and development of various criminal offenses. Criminal offenses in the field of
protecting computer systems and their damage are now in second place after drug trafficking and theft of
works of art. Consequently, there is a need to study the specifics of such criminal offenses and to combat
them.
Key words: informatization, communication, computer criminal offenses, electronic information.
Экономикада ақпаратты құру, тарату, өңдеу
және пайдалану процестері мен құралдарын
қамтитын қоғамдық өндірістің жаңа саласы
пайда болуда. Еңбекке қабілетті халықтың өсіп
келе жатқан бөлігі біртіндеп осы салаға тартыла
бастады. Ақпараттық қоғамның қалыптасуы ақпараттандыру процесінде жүреді. Осыған байланысты барлық қажетті жағдайларды жасау
мақсатында Президенттің 08.01.2013 ж. Жарлығымен бекітілген «Ақпараттық Қазақстан-2020»
мемлекеттік бағдарламасы жасалды. Қазақстан
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31
қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы:
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан
халқына жолдауы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жасауға негіз болды [10].
Ақпараттандыру барысында ақпараттық тех-

нологиялар мен құралдарды белсенді дамыту
және адам қызметінің барлық салаларына енгізу
жүзеге асырылуда. Ақпараттық және ақпараттық
ресурстар жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің дамуының шешуші факторларының біріне айналуда. Компьютерлер мен ақпараттық
технологиялардың кең мүмкіндіктері мемлекеттік, экономикалық, әлеуметтік, қорғаныстық
және басқа да қондырғылар мен жүйелердің
мониторингін және басқаруын автоматтандыруға, осы процестер туралы ақпаратты кез-келген
қажетті жылдамдықта және кез келген мөлшерде қабылдауға, жинақтауға, өңдеуге және беруге
мүмкіндік береді. Әрине, мұның бәрі ақпараттандыру адамзат дамуында шешуші оң рөл атқара бастайды, бұл шын мәнінде объективті түрде
ақпараттық қоғам болатыны сөзсіз.Алайда, ақпа-
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раттық қоғам тек дұрыс дамуды ғана емес, белгілі бір проблемаларды да әкеледі.
Қазіргі заманғы қылмыстылықты сипаттайтын
сапалық көрсеткіштер оның техникалық прогресс пен жаңа ақпараттық технологиялардың
жетістіктерін белсенді түрде игеріп, қолданатындығын көрсетеді. Ақпараттандыру мен байланыс
құралдарының қарқынды дамуы адам қызметінің барлық салаларына кеңінен еніп жатқан
қылмыстық құқық бұзушылықтардың жаңа түрінің - ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың немесе
оларды көбіне компьютерлік қылмыстық құқық
бұзушылықтар деп атап жүрген қылмыстық құқық бұзушылықтардың пайда болуына әкелді.
Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі саласындағы мамандардың пікірінше, компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар және оның келтірген зияны қазіргі уақытта есірткі сату мен өнер туындыларын ұрлаудан
кейінгі орында. Сонымен бірге жүргізілген зерттеулер компьютерлік қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны қолданыстағы компьютерлер
санының және оларды пайдалануды игерген
адамдардың жалпы санының өсуіне пропорционалды түрде өсіп отырғандығын көрсетті.
Қазақстандағы қазіргі қылмыстық ахуалда ақпарат саласындағы жоғары технологиялармен
байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар
Батыстың жоғары дамыған елдерімен салыстырғанда мұндай ауқымды сипатқа ие емес екенін
атап өткен жөн. Бұл көбінесе компьютерлендіру
процесі әлі де қоғамдық өмірдің барлық салаларын жеткілікті түрде қамтымағандығына байланысты. Осыған қарамастан, жоғары ақпараттық
технологиялар саласындағы қылмыстық құқық
бұзушылықтар қазіргі Қазақстанда шындыққа
айналды.
Ел Президентінің Қазақстан халқына 1997
жылғы 10 қазандағы «Қазақстан - 2030. Өркендеу, қауіпсіздік және барлық қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту» атты Жолдауында
ұлттық қауіпсіздік ұзақ мерзімді басымдық ретінде айқындалды, оның құрамдас бөліктерінің
бірі - ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздік Қазақстанда ұлттық қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады, бұл Қазақстан
Республикасының «Ұлттық қауіпсіздігі туралы»
06.01.2012 жылғы Заңында көрсетілген [5].
Қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және мәдени өміріндегі ақпараттық технологиялардың даму динамикасы ақпараттық
қауіпсіздік мәселелерін шешуге жоғары талаптар
қояды.
Мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оны қорғау мақсатында адам мен азаматтың ақпарат алу саласындағы конституциялық құқықтары мен бостандықтарын іске асыруға қабілетті ұйымдастырушылық, техникалық,
бағдарламалық, әлеуметтік тетіктерді қамтитын
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кешенді тәсілді қолдануда Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымы, егемендігі
мен аумақтық тұтастығы, саяси, экономикалық
және әлеуметтік тұрақтылық, заңдылық пен құқықтық тәртіп, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы өзара тиімді халықаралық ынтымақтастықты дамытуды талап етеді.
Қазақстандық қоғамның қазіргі даму кезеңі құқықтық мемлекет құрудың стратегиялық
бағытымен сипатталады. Елде түбегейлі әлеуметтік-экономикалық реформалар жүргізілуде,
яғни қоғамдық өмірдің барлық жақтарын демократияландыру процесі жүріп жатыр, сондықтан заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтпай,
азаматтардың конституциялық құқықтары мен
бостандықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз
ету мүмкін емес. Жаңа қазақстандық қылмыстық заңнамаға жаңа бірқатар құқық бұзушылықтар енгізілді, ҚР Қылмыстық кодексінің 7-тарауы
«Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
қылмыстық құқық бұзушылықтар» деп аталған
тарауға 205-213 баптар компьютерлік ақпараттарды қорғауға бағытталған нормалар енген [3].
Компьютерлік ақпараттарды (яғни Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпаратқа,
ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникациялар желісінде) пайдалануға байланысты зиян
үшін қылмыстық жауапкершілікті белгілеу қажеттілігі көптеген қызмет салаларында компьютерлердің маңыздылығы мен кең қолданылуынан
туындайды. Сонымен қатар компьютерлік ақпараттың айталық, қағазға түсірілген және сейфте
сақталатын ақпаратпен салыстырғанда осалдығы жоғары. ҚР Қылмыстық кодекстің 7-тарауында көрсетілген қылмыстың заты - компьютерлік
нысандағы кез келген ақпарат емес, тек заңмен
қорғалған ақпарат бола алады. Қылмыстық кодекстің шеңберінде заңмен қорғалған, заңға
сәйкес қол жетімділігі шектеулі компьютерлік ақпарат болады.
«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңының
32 бабына сәйкес «Электрондық ақпараттық ресурстар меншiк нысаны бойынша – мемлекеттiк
және мемлекеттiк емес, қолжетiмдiлiк дәрежесі
бойынша жалпыға бірдей қолжетiмдi және қолжетiмдiлiгi шектеулі болып табылады»-делінген
[6].
Меншiк иесi немесе иеленушісі қол жеткізу
немесе пайдалану шарттарын көрсетпей беретiн
немесе тарататын электрондық ақпараттық ресурстар, сондай-ақ еркін қол жеткiзуге болатын
және берілу нысаны мен таратылу тәсiлiне байланысты болмайтын мәлiметтер жалпыға бірдей
қолжетiмдi болып табылады.
Қазақстан Республикасының заңдарында қолжетімділігі шектелген не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда
олардың меншiк иесi немесе иеленушісі қолжетімділігін шектеген мәлiметтердi қамтитын элект-

касының заңнамасына қайшы келмейтін қорғау
әрекеттерінің элементтерін қолдана отырып өзгеше тәсілмен беріледі. Дербес деректер субъектісі дербес деректерді жинауға және өңдеуге
"электрондық үкіметтің" веб-порталында тіркелген өзінің ұялы байланыс абоненттік нөмірі
арқылы, сондай-ақ бір реттік парольді беру жолымен немесе "электрондық үкіметтің" веб-порталының хабарламасына жауап ретінде қысқаша
мәтіндік хабарды жіберу жолымен келісім беруге
құқылы.
Ақпаратты қызметтік және коммерциялық
құпияға жатқызу үшін оны құжаттандыру қажет
емес, бұл ақпараттың келесі шарттарға сәйкес
келуі жеткілікті: «Үшiншi жаққа белгiсiз болуына
байланысты ақпараттың нақты немесе потенциалды коммерциялық құны болып, онымен
заңды негiзде еркiн танысуға болмайтын және
ақпаратты иеленушi оның құпиялылығын сақтауға шара қолданатын ретте, қызметтiк немесе
коммерциялық құпия болып табылатын ақпарат
азаматтық заңдармен қорғалады» (ҚР Азаматтық
кодексінің 126 бабы) [2].
Сонымен қатар, кәсіби қызметке байланысты әртүрлі ақпарат (дәрңгерлік, нотариаттық,
адвокаттық құпиялар және т.б.) заңдармен қорғалады; тергеу және сот ісін жүргізу құпиясын
құрайтын мәліметтер, бала асырап алу құпиясы
және т.б. Бұл мәліметтердің барлығы электронды
тасымалдағышта, ақпараттық жүйеде немесе ақпараттық-коммуникациялық желіде жазылса не
жарияланса ҚР Қылмыстық кодекстің 7-тарауында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектісі бола алады. Заңмен қорғалмаған
компьютердегі кез-келген басқа ақпараттар қылмыстық құқық бұзушылықтардың заты болып табылмайды. Қылмыстық кодекстің 7-тарауы ЭЕМ
мен компьютерлік бағдарламаларға авторлық
құқықты емес, ақпараттандыру жэне байланыс
саласындағы ақпараттарды қорғауға бағытталған [3].
Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10
маусымдағы N 6-I «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заңына сәйкес Авторлық құқық мақсатына, мазмұны мен маңызына,
сондай-ақ берiлу әдiсi мен нысанына қарамастан, шығармашылық еңбектiң нәтижесi болып
табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады. Компьютерлік бағдарламалар әдеби қор сияқты, ал мәліметтер базасы
жинақ ретінде құқықтық қорғаумен қамтамасыз
етілген. Зияткерлік меншік құқығын бұзу ҚР Қылмыстық кодексінің 198 бабымен (Авторлық және
(немесе) сабақтас құқықтарды бұзу) қылмыстық
жауапкершілікке әкеп соқтыруы мүмкін [8].
Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникациялар желісіне азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен
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рондық ақпараттық ресурстар қолжетiмдiлiгi
шектелген электрондық ақпараттық ресурстар болып табылады. Қолжетiмдiлiгi шектелген
электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттiк
құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын
және құпия электрондық ақпараттық ресурстар
болып бөлiнедi.
Қолжетімділік - ақпаратты жою, өзгерту, көшіру немесе иелену әрекеттерін бір немесе бірнеше орындау мүмкіндігі. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы N 349-I Заңына сәйкес «мемлекеттік құпиялар - таратылуын мемлекет жалпы
қабылданған халықаралық құқық нормаларына
қайшы келмейтін әскери, экономикалық, ғылыми-техникалық, сыртқы экономикалық, сыртқы
саяси, барлаушылық, қарсы барлаушылық, жедел-іздестірушілік және өзге де қызметті тиімді
жүзеге асыру мақсатымен шектейтін, мемлекет
қорғайтын мемлекеттік және қызметтік құпияларды құрайтын мәліметтер» болып табылады
[7].
Сонымен қатар аталған Заңда «мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын
электрондық ақпараттық ресурс – электрондықцифрлық нысанда берілген және электрондық
жеткізгіште, мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерде қамтылған ақпарат» делінген, демек
мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді
қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды
құру, алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау,
өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік құпиялар туралы
Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының Конституциясының 18 бабында «Әркімнің жеке өміріне қол
сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы
болуына, ар-намысы мен абыройлы атының
қорғалуына құқығы бар. Әркім өзінің жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан
хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, почта, телеграф арқылы және басқа жолдармен алысқан хабарларының құпиялылығы
сақталуына құқығы бар [1].
Бұл құқықты шектеуге заңда тікелей белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол беріледі» делінген. Бұл құқықты шектеуге заңмен тікелей белгіленген жағдайларда және тәртіпте ғана
жол беріледі. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар жалпыға бірдей
қолжетімді дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға және қолжетімділігі шектелген дербес деректерді қамтитын
электрондық ақпараттық ресурстарға бөлінеді.
Мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсеткен кезде дербес деректерді ақпараттық жүйелер арқылы жинауға және өңдеуге
дербес деректер субъектісінің келісімі электрондық құжат нысанында не Қазақстан Республи-
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қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп
соққан қасақана құқыққа сыйымсыз қол жеткізсе,
электрондық жеткізгіште сақталатын, ақпараттық
жүйеде қамтылатын немесе телекоммуникациялар желісі бойынша берілетін, заңмен қорғалатын ақпаратты қасақана құқыққа сыйымсыз жою
немесе түрлендіру, сол сияқты ақпараттық жүйеге көрінеу жалған ақпарат енгізу, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен
заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соқса ҚР Қылмыстық кодексінің
7-тарауында көзделген баптармен қорғалады.
Компьютердегі ақпараттың кез-келген өзгерісі - бұл модификация. Модификация түпнұсқалық ақпаратты басқасына ішінара ауыстыру
арқылы да, түпнұсқаға жаңа ақпарат қосу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Сондай-ақ, өзгертулер ақпараттың алдыңғы түрінің әр түрлі
бұзушылықтары болады, мысалы: құжаттағы бөліктердің (беттер, абзацтар, жолдар), кейбір құжаттардың басқа құжаттардың мазмұнына енетін бөліктерінің ретін өзгерту, өзара бұзушылық
құжаттарды мәліметтер базасында орналастыру,
құжаттар элементтерінің мәтініне бөгде адамдарды енгізу.
Көшіру дегеніміз - компьютерлік ақпараттарды электронды тасымалдағышқа жазу немесе
осы ақпаратты компьютерге басып шығару. Заң
әдебиетінде ақпараттың көшірмесін оны таратумен және жария етумен теңестіретін көшіру
тұжырымдамасына да кеңірек көзқарас бар.
Қылмыстық кодексте қолданылған «көшіру» ұғымының мазмұнын ашу үшін авторлық құқықтан
«көбейту» және «тарату» ұғымдарын пайдалану
ақылға қонымсыз сияқты, өйткені Қылмыстық
кодекстің 198-бабы «Авторлық және (немесе)
сабақтас құқықтарды бұзу» бойынша авторлық
және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері болып табылады, ал ҚР Қылмыстық кодекстің 7-тарауындағы баптардың объектілері басқа болып
табылады. Қылмыстық кодекстің 7-тарауында
қарастырылған қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамын заң шығарушы материалдық
құрам ретінде қарастырады. Қылмыстық құқық
бұзушылық көрсетілген зиянды салдар пайда
болған сәттен бастап аяқталған деп есептеледі.
Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
қылмыстық құқық бұзушылықтар субъективтік
жағынан қасақана жасалған іс-әрекеттер болып
табылады, өйткені ҚР Қылмыстық кодекстің 7-тарауындағы баптардың диспозициясында айқындалған. Ақпаратқа қол жеткізуге тырысатын адам
ақпаратқа еркін қол жетімділіктің шектеулі екенін білуі және оның бұл ақпаратқа қол жеткізуге
құқығы жоқ екенін білуі шарт. Компьютер экранында ескерту хабарламаларын көрсетіп, тыйым
салынғандығы туралы ауызша хабарламалар,
ақпараттарға қол жетімділікті қорғау үшін рұқсат
етілмеген ақпаратты (кодтар, парольдер және
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т.б.) қорғауға бағытталған тосқауылдарды ескермей ақпаратқа қол жеткізу қасақаналық болады.
Келтірілген зиянды салдарға қатысты кінә қасақаналықта, абайсыздықта түрінде болуы мүмкін. ҚР Қылмыстық кодекстің 22-бабында «Егер
қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасау
нәтижесінде заң бойынша неғұрлым қатаң жазаға әкеп соғатын және адамның пиғылында болмаған ауыр зардаптар келтiрiлсе, мұндай зардаптар үшiн қылмыстық жауаптылық, егер адам
олардың туындау мүмкiндігін алдын ала болжап
білген болса, бiрақ бұған жеткiлiктi негiздерсiз
менмендiкпен оларды болдырмауға болады деп
есептеген немесе егер адам бұл зардаптардың
туындау мүмкіндігін алдын ала болжап білмеген,
бiрақ алдын ала болжап білуге тиiс және біле
алатын болған жағдайларда ғана туындайды. Тұтас алғанда, мұндай қылмыстық құқық бұзушылық қасақана жасалған деп танылады» делінген.
Жалпы, мұндай қылмыстық құқық бұзушылық
қасақана жасалған деп танылады [3].
Қылмыстық кодекстің 7-тарауында көзделген
баптар бойынша іс-әрекеттерді дұрыс саралау
үшін заңмен қорғалатын ақпаратқа заңсыз қол
жеткізуді жүзеге асырған адамды жетелеген ниет
пен мақсат маңызды, өйткені ниет пен мақсат
қол сұғушылықтың объектісіне тәуелді болуы
мүмкін. Осылайша, мемлекеттік құпия болып табылатын ақпаратқа заңсыз қол жетімділік және
оны көшіру ҚР Қылмыстық кодексінің 175 бабымен «Мемлекетке опасыздық жасау» болып, осы
Кодекстің 22 бабына сәйкес аяқталмаған қылмыс
ретінде, егер мақсаты мемлекеттiк құпияларды
шет мемлекетке, халықаралық немесе шетелдiк
ұйымға не олардың өкiлдерiне беру болса ҚР
Қылмыстық кодексінің 24 бабына сәйкес қылмысқа дайындалу және қылмысқа оқталу деп саралануы мүмкін [3].
Егер мұндай мақсат болмаса қорғалатын ақпаратқа рұқсатсыз қол сұғу іс-әрекетін ұрлық (ҚР
ҚК 188 бабы) деп саралануы мүмкін.
Егер кінәлі адам бөтеннің мүлкін алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен иелену мақсаты болса, оның жасаған іс-әрекеті ҚР ҚК 190
бабының 2 бөлігінің 4 тармағымен «ақпараттық
жүйені пайдаланушыны алдау немесе сенімін
теріс пайдалану жолымен» жасалған алаяқтық
деп танылады. Сондай-ақ, Қылмыстық кодекстің ескі нұсқасында (Қылмыстық кодекстің 227бабы «Компьютерлiк ақпаратқа заңсыз кiру, ЭЕМ
үшiн зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану
және тарату») заңмен қорғалатын компьютерлік
ақпаратқа заңсыз қол жеткізген жағдайда «ақпаратты бұғаттау» ұғымы болған, кейіннен алынып
тасталды [3].
Ақпаратты бұғаттау дегеніміз - бұл белгілі бір
уақыт аралығында оның заңды қолданушысына
ақпаратқа қол жетімділіктің мүмкін еместігі, ал
ақпараттың өзі электронды тасымалдаушының
жадында сақталады. Ақпаратты бұғаттан шығару

басқа біреудің әрекеті нәтижесінде де, белгілі бір
уақыт өткеннен кейін де автоматты түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Ақпаратты бұғаттау белгілі
бір уақыт аралығында жалғасуы керек, бұл ақпаратты пайдаланушылардың қалыпты қызметін
бұзу үшін жеткілікті немесе осы әрекеттің бұзылу
қаупін тудырады. Сонымен қатар, құқық бұзушылықтың бұл түрі қазіргі экономикалық бәсекелестіктің күшеюі және компьютерлік технологияларды кеңінен қолдану жағдайында немесе
әскери-өнеркәсіптік кешен саласында құқық
бұзушылардың азаматтардың құқықтары мен
заңды мүдделерін немесе мемлекеттің заңмен
қорғалатын мүдделерін айтарлықтай бұзуға әкеп
соқтыратын ақпаратқа қол жетімділігін бұғаттау
кездеседі. Бұл саралаудың белгісін заң шығарушы қате алып тастады, өйткені ол Қылмыстық
кодекстің 7-тарауындағы диспозицияда толық

қамтылмаған.
Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
қылмыстық құқық бұзушылықтар аз зерттелген
және сонымен бірге өте қауіпті болып саналатын
соңғы уақыттағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірі болып табылады. Компьютерлік технологияларды ұйымдасқан қылмыстық топтар
мен трансұлттық қылмыстық қауымдастықтардың қолдануына қатысты елеулі тенденциялар
бар. Компьютерлік қылмыстық құқық бұзушылықтар жекелеген мемлекеттердің шекараларын
кесіп өтіп, халықаралық қауымдастықтың мүдделеріне, мемлекеттерге, халықтарға және әр түрлі салада белгілі бір адамдарға сонымен қатар,
адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, экономика саласындағы қызмет,
халықаралық қауіпсіздікке қол сұғады.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ
АЛДЫН-АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Түйін. Мақалада Қазақстан Республикасының Қылыстық кодексінің 12 тарауында, яғни «Медициналық құқылмыстық құқық бұзушылықтар» тарауында қарастырылатын қылмыстық құқық бұзушылықтар мен олармен күресу, алдын-алу мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар аталған тараудағы баптарды толықтыру арқылы қылмыстық заңнаманы жетілдіру жолдары ұынылады.
Кілт сөздер: медицина, қылмыс, құқық бұзушылық, арнайы субъект, жауапкершілік.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершения медицинских уголовных правонарушений и их профилақтики, которые рассматриваются в главе 12 Уголовного кодекса Республики
Казахстан. Также предлагаются способы улучшения уголовного законодательства путем дополнения
статей в этой главе.
Ключевые слова: медицина, преступление, правонарушение, специальный субъект, ответственность.
Summary.The article discusses the problems of committing medical criminal offenses and their profile,
which are considered in Chapter 12 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. It also suggests
ways to improve criminal law by supplementing the articles in this chapter.
Key words: medicine, crime, offense, special subject, responsibility.
Мемлекет әр адамның денсаулығын қорғауға
халықаралық құқықтың жалпы танылған қағидаттары мен нормалары, Қазақстан Республикасының Конституциясы және басқа заңнамалық
актілер кепілдік береді. Науқастар, мүгедектер
және кез-келген азаматтар медициналық көмекке құқылы. Өкінішке орай, медицина қызметкерлері кәсіби қызмет барысында кейде өмір мен
денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жасайды.
Медицина қызметкерлері жасаған өмір мен
денсаулыққа қарсы қылмыстар саны туралы ресми статистикалық мәліметтер жоқ екенін атап
өткен жөн.
ХХ ғасырдың екінші жартысында медицина саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу
ерекше өзектілікке ие болды және халықаралық деңгейде қарастырыла бастады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Еуропалық кеңес,
БҰҰ, ЮНЕСКО сияқты халықаралық ұйымдар пациенттің құқығын қорғау үшін түрлі келісімдер,
ұсыныстар, конвенциялар құрып, қабылдауға кірісті.
Қазақстанда медициналық қызметті құқықтық реттеу мәселелеріне әрдайым тиісті көңіл
бөлінбеді, бұл өз кезегінде азаматтарды сапалы
медициналық қызметтермен қамтамасыз етуді
қиындатты. Көбіне денсаулық сақтау саласындағы кейбір нормативтік құжаттар декларативті
сипатта болды. Сонымен қатар, медициналық

32

қызметті реттеу ережелері көптеген нормативтік
құжаттарда қамтылған, бұл қиындықтар туғызды
және тиісті проблемаларды тудырды.
Алайда біртіндеп денсаулық сақтау саласындағы қиындықтарға қарамастан, жағдай өзгере
бастады. Сонымен қатар, Тұңғыш Президентіміз
- Елбасы денсаулықпен байланысты мәселелерге
назар аударуды қадағалап отырды. Тұңғыш Президенттің «Қазақстан дамуының жаңа кезеңіндегі «Қазақстан-2030» стратегиясы» атты Қазақстан
халқына Жолдауында салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесі алғаш рет көтерілді.
Тұңғыш Президенттің Жолдауы - Елбасы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті
50 елдің қатарына кіру стратегиясы» және денсаулық сақтауды реформалау мен дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде 2009 жылғы
18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі әзірленді.
Басты мақсаты қазақстандық медицинаның мәртебесін көтеру, денсаулық сақтау саласындағы
заңнаманы кодификациялау және оның халықаралық стандарттар деңгейіне сәйкестігі болды.
2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру мақсатында «Денсаулық» Қазақстан Республикасының денсаулық
сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекет-

шылық пен медициналық қызметтердің сапасына оң әсер етеді [Как изменить систему: 10 задач поставленных Президентом Токаевым. www.
zakon.kz. 01.07.2019.].
Медицина ғылымы мен практикасының дамуымен, әртүрлі ауруларды диагностикалау мен
емдеудің жоғары тиімді технологияларының
пайда болуымен, жоғары тиімді дәрілік заттарды
қолданумен, халыққа көрсетілетін медициналық
қызметтердің өсуімен қатар жүретін денсаулық
сақтау жүйесінде жүргізіліп жатқан реформа бір
жағынан адамдарға пайдасын тигізеді, ауыр аурулардан жазылуға көмектеседі. екінші жағынан,
оның құрамында белгілі бір қауіп бар, оларды
пайдалану процесінде пациенттерге зиян келтіру жағдайларының көбеюіне әкеліп соқтырады,
осы қызмет саласын құқықтық реттеуді жетілдіру
қажеттілігін көрсетеді.
Бұл медициналық қызметкерлердің кәсіби
қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілігін реттейтін қылмыстық заңнаманың нормаларына бірдей қолданылады.
Сонымен, Н.А. Назарбаев Қазақстан Республикасында ана мен баланы қорғау туралы тапсырмасын қолдап, 2014 жылы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне «Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар» деп аталатын 12 тарау алғаш енгізілді.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің жеке тарауында медициналық құқық
бұзушылықтарды бөлу тұжырымдамалық сипатта болады, өйткені медицина адам өмірінің
ең маңызды саласы, оның мақсаты адамдардың
өмірі мен денсаулығын сақтау болып табылады.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде медициналық құқық бұзушылықтарға арналған жеке тараудың бөлінуі заң шығарушының
прогрессивті және болашаққа бағытталған тәсілі
ретінде қарастырылуы мүмкін, ол әрі қарай теориялық және практикалық тұрғыдан қайта қарауды талап етеді.
Медицина саласындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің тиімділігін арттыру
бойынша мемлекет қабылдаған шараларға қарамастан, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, соңғы
жылдары Қазақстанда дәрігерлердің және медициналық персоналдардың өз міндеттеріне немқұрайлы қарауы, сапасыз медициналық көмек
көрсету, соның салдарынан Қазақстандықтар
мүгедек болып қалуы жиілеп кеткенін көрсетеді
және көбінесе дәрігерлердің салғырттығы өлімге әкеліпте жатады [Кусанова Ж. Преступления
в медицинской сфере: расследованию мешает
корпоративная солидарность. 03.02.2017.].
Нәтижесінде медициналық қателіктердің жоғары болуына байланысты медициналық персонал мен пациенттер арасындағы дау-жанжалдар
көбейді. Осыған қарамастан, медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы қылмыс-
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тің жаңа саяси бағыты» әзірленді, оның негізгі
бағыттарының бірі медициналық қызметтердің
сапасын қамтамасыз ету болып табылады.
Сонымен, осы бағдарламаның 5.3.1-тармағында медициналық қызметкерлер мен ұйымдардың медициналық көмекті стандарттау және
сапасын басқаруды бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту, қылмыстық жауапкершіліктен әкімшілік және кәсіптікке (медициналық қызметпен
айналысуға арналған лицензиядан уақытша немесе тұрақты айыру) ішінара ауысуымен медициналық қызметкерлердің жауапкершілік жүйесін қайта қарау, әзірлеу және енгізу қоғамның,
білім беру ұйымдарының, кәсіби қауымдастықтардың және бұқаралық ақпарат құралдарының
қатысуымен медициналық қызметкерлердің медициналық этикасы мен коммуникативті дағдыларын дамытудың ұлттық бағдарламасы қарастырылған болатын [Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019
жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік
бағдарламасы].
Тұңғыш Президент - Елбасы 2018 жылдың 10
қаңтарындағы Қазақстан халқына Жолдауында
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Н.А. Назарбаев
дені сау ұлт үшін бірінші деңгейдегі денсаулық
сақтауды дамытуды басты және перспективалы
міндеттердің бірі ретінде белгілейді. Жолдаудың
7-ші бағытында көрсетілген маңызды міндет медицинаны цифрландыруды дамыту, электронды денсаулық паспорттарын жүйелі түрде енгізу,
«қағазсыз» БАҚ-қа көшу. Сонымен бірге міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне
біртіндеп көшу қажеттілігі атап өтіледі, бұл өз кезегінде мемлекеттің, жұмыс берушінің және азаматтардың денсаулығы үшін бірлескен жауапкершілікке әкеледі [Мемлекет басшысының 2018
жылғы 10 қаңтардағы "Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауы.].
Тұңғыш Президент - Елбасы Жолдауында
Қазақстан Республикасында денсаулық сақтауды
дамыту мәселелерінің маңыздылығына тоқтала
отырып, 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың өсіп келе жатқан әл-ауқаты: табыс
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты екінші тармағында «Өмір сүру сапасын жақсарту» Н.А.
Назарбаев медициналық қызметтердің сапасы
халықтың әлеуметтік әл-ауқатының маңызды
компоненті екенін атап өтті [Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ
ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» атты Қазақстан халқына жолдауы. 2018 жылғы 5 қазан.]
Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында жүргізілген жұмыстың негізгі он бағыты арасында дәрігерлерге қосымша жеңілдіктер бөлуді
атап өтті, бұл, әрине, мамандыққа деген қызығу-
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тық істер саны, жалпы Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелген, тіпті одан
да көп сотқа жіберілген, жалпы статистика бірліктермен есептеледі. Мәселен, 2013 жылы 433
тіркелді, оның 18-і сотқа жіберілді; 2014 жылы 420, сотқа жіберілген - 24; 2015 жылы - 595, сотқа
жолданды - 18; 2016 жылы - 457, сотқа жолданды
- 22; 2017 жылы - 264, сотқа жолданды -14; 2018
жылы - 360, сотқа бағытталған -20 [Қазақстан
Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық сервисінің статистикалық
есебі. www.qamqor.gov.kz. 19.07.2019.].
Сонымен бірге, көптеген проблемалар медицина саласындағы заңнаманың, жалпы алғанда
және медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік мәселелерін реттейтін қылмыстық заңнаманың жетілмегендігімен
тікелей байланысты екенін атап өткен жөн. Өкінішке орай, заң шығарушы зерттелген қатынастар саласындағы барлық заманауи тенденцияларды толық есепке алмағанын мойындамауға
болмайды, бұл медицина саласындағы қылмыстық көріністерге негіз жасайды және сәйкесінше
халықтың денсаулығын қорғау мәселелері мен
медициналық қызметкерлердің жауапкершілігін
қылмыстық-құқықтық әдістер мен құқықтық реттеу қажеттілігін туғызады.
Сондай-ақ, медициналық персоналдың кәсіби қызметінің ерекшеліктеріне байланысты
олардың қылмыстық әрекеттерін квалификациялау қиын екендігіне назар аудару керек. Құқық
қорғау органдарының қызметкерлері арасында
арнайы медициналық білімнің болмауына байланысты сараптама жүргізу үшін сот сарапшыларына жүгіну қажет болады, олар өз кезегінде
күдікті медициналық қызметкерлердің іс-әрекеттеріне объективті баға беруге дайын емес, өйткені бұл жағдайда сарапшы мен сезікті арасындағы
қарым-қатынас кәсіби ынтымақтастық принципіне негізделген. Тиісінше, сот сарапшылары өз
әріптестерінің қателіктерін жиі жасырады.
Біздің ойымызша, медициналық қылмыстық
құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша құқық қорғау органдарының қызметіндегі
елеулі кемшіліктер терминологиялық біртектіліктің болмауымен, заңнаманың қабылданбауымен, кейбір қылмыс құрамдарының белгілерінің
қайталануымен және қылмыстық-құқықтық нормалардың бәсекелестігімен байланысты.
Мұның бәрі, өз кезегінде, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің іс жүзінде проблемалар тудыратын нормаларының жеткіліксіз
тиімділігін көрсетеді. Жалпы, бұл жағдайлар қылмыстық заңнаманың профилактикалық рөліне
кері әсер етеді.
Осы зерттеулердің ғылыми және практикалық
құндылығы үлкен болғанына қарамастан, бүгінгі
таңда Қазақстан Республикасында 2014 жылдың
қылмыстық заңнамасына сүйене отырып, арна-
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йы субъект жасаған медициналық қылмыстық
құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл мәселелерінде заңнаманы қолдану теориясы мен практикасы мәселелері тұрғысынан күрделі зерттеу
жұмыстары мен еңбектер жоқ. Сонымен бірге,
көптеген мәселелер, 2014 жылғы ҚР Қылмыстық
кодексінің ережелерін ескере отырып, бұдан әрі
ғылыми талқылауға негіз болатын, бұрын қолданыста болған ҚР Қылмыстық кодексіне қарағанда басқаша шешім табады.
Тиісінше, арнайы субъект жасаған медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы
іс-қимылда Қазақстан Республикасының заңнамасын қолдану тәжірибесі біршама басқаша дамып келеді, сондықтан осы мәселелер бойынша
ғылыми зерттеулерді жалғастыру қажеттілігі әлі
де бар. Сонымен, жоғарыда аталған жағдайлар
зерттеу тақырыбының таңдауы мен өзектілігін
анықтады.
Арнайы субъект жасаған медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл
мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы
заңнамасын қолдану теориясы мен практикасы
мәселелерін зерттеу нәтижелері келесі қорытындыланған тұжырымдар жасауға, қолданыстағы
қылмыстық заңнаманы және оны қолдану практикасын жетілдіру бойынша ұсыныстар жасауға
мүмкіндік береді:
1 Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік мәселелерін реттейтін қылмыстық-құқықтық нормалардың әлеуметтік шарттылығы:
- азаматтарға және жалпы денсаулық сақтау
жүйесіне медициналық қолдаудың анағұрлым
тиімді жүйесін құру қажеттілігі. Осыған байланысты, бұл процессте медициналық саладағы
қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу құралдары және ең алдымен медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті
қарастыратын қылмыстық заңнаманың нормалары шешуші рөл атқарады;
- медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың қоғамдық қауіптілігінің жоғары деңгейінде, осыған байланысты медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды
реттейтін заңнаманың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету өте қажет сияқты;
- медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың салыстырмалы таралуы және олардың өсу динамикасы, бұл қылмыстық заңнаманың қарастырылып отырған түріне қарсы іс-қимылда қылмыстық заңнаманың практикалық
тиімділігін арттыру үшін түбегейлі шаралар қабылдауды талап етеді.
1997 жылы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің қабылдануымен медицина
қызметкерлері жасаған кәсіби құқық бұзушылықтарға қылмыстық-құқықтық баға айтарлықтай өзгерді: оларды жасағаны үшін жауапкерші-

ТМД елдерінің заңнамасы саралау мен оның белгілерін басшылыққа ала отырып, медициналық ісәрекеттерді саралау мәселелеріне сәйкес келеді.
5 Медициналық құқық бұзушылықтар үшін
жауапкершілікті реттейтін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің кейбір нормаларын
жетілдіру қажет, осыған байланысты қылмыстық
заңнамаға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет:
317-бап. Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiн тиiсiнше орындамауы
Медицина жұмыскерiнiң, сол сияқты халыққа
тұрмыстық немесе өзге де қызмет көрсету ұйымы
жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiне ұқыпсыз қарауы немесе адал қарамауы салдарынан оларды
тиiсiнше орындамауы, егер бұл іс-әрекет абайсызда басқа адамға АИТВ немесе басқа жазылмайтын инфекцияны жұқтыруға әкеп соқса, ....жазаланды.
319-бап. Жүктілікті жасанды үзуді заңсыз жүргізу
1 Тиісті бейіндегі жоғары медициналық білімі
жоқ адамның жүктілікті жасанды үзуді жәбірленушінің келісімі негізінде жүргізуі, - ..... жазаланды.
321-бап. Медициналық құпияны жария ету
1 Медицина жұмыскерінiң кәсiптiк немесе
қызметтiк қажеттiлiксiз адамның бойында АИТВ
бар екенi туралы немесе басқа емделмейтін инфекцияның, онкологиялық, жыныстық жолмен
берілетін аурулардың, психикалық аурулардың
болуы және адамның жынысын өзгерту операциялары туралы ақпарат беру кезінде немесе
адамның репродуктивті функциясымен байланысты мәлiметтердi хабарлау арқылы пациенттiң
сырқаты немесе медициналық куәландыру нәтижелерi туралы мәлiметтердi жария етуi, - ..... жазаланады.
2 Медицина жұмыскерінiң кәсiптiк немесе
қызметтiк қажеттiлiксіз пациенттiң сырқаты немесе медициналық куәландыру нәтижелерi туралы
мәлiметтердi жария етуi, егер бұл іс-әрекет абайсызда ауыр зардаптарға әкеп соқса, - .... жазаланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы. https://primeminister.kz/ 15.01.2016.
2 Мемлекет басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы "Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауы. http://adilet.zan.kz,
10.01.2018 г.
3 Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС
ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» атты Қазақстан халқына жолдауы. 2018 жылғы 5 қазан. https://
www.akorda.kz/
4 Как изменить систему: 10 задач поставленных Президентом Токаевым. www.zakon.kz. 01.07.2019.
5 Кусанова Ж. Преступления в медицинской сфере: расследованию мешает корпоративная солидарность. www.informburo.kz. 03.02.2017.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің ақпараттық сервисінің статистикалық есебі. www.qamqor.gov.kz. 19.07.2019.
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лікті қарастыратын баптардың саны өсті. Заң шығарушы медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті нақтылап, саралап
берді және дербес қылмыс құрамы шеңберінде
медициналық және фармацевтикалық қызметкердің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамағаны
үшін медициналық қызметкерлердің жауапкершілігін көздеді.
2014 жылы адамның, жалпы қоғамның және
мемлекеттің құқықтарын, бостандықтары мен
заңды мүдделерін қорғау, қылмыстың алдын-алу
мен оған қарсы іс-қимылды күшейту, қылмыстық
заңнаманы халықаралық стандарттарға сәйкестендіру мақсатында жаңа Қылмыстық кодекс қабылданды. Жаңа «Қылмыстық кодекс» медициналық қылмыстық құқық бұзушылық туралы заңнаманы жетілдіруге бағытталған маңызды қадам
туралы.
2 Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексінің 12 тарауына медициналық құқық бұзушылықтарды жеке тарау етіп қалыптастыру
кезінде медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың топтық объектісінің ерекшелігі айқын
байқала бастады.
3 Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексінде Ресей Федерациясының, Грузияның
Қылмыстық кодексінен айырмашылығы, медициналық құпияны жариялау үшін жауапкершілікті
реттейтін тәуелсіз бап қарастырылған, бұл өз кезегінде ішкі істер органдарының қызметкерлерінің кінәлі тараптың іс-әрекетін квалификациялау
бойынша жұмысын жеңілдетеді. Отандық заңнамадан айырмашылығы, кейбір Қылмыстық кодексте (мысалы, Грузия мен Беларусь Республикасы) клиникалық сынақтар жүргізу процедурасын
бұзғаны және алдын-алудың, диагностикалау мен
емдеудің жаңа әдістері мен құралдарын қолданғаны үшін жауапкершілік қарастырылған бап жоқ,
бұл қылмыстарға қылмыстық-құқықтық баға беруде қиындықтарға алып келеді.
4 Медициналық құқық бұзушылық жасаудың
ауырлататын, аса ауырлататын мән-жайларын
бағалауға байланысты ТМД елдерінің емес алыс
шетелдердің тәжірибесін ескеру қажет, өйткені
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Түйіндеме. Бұл мақалада электронды құжат айналымы саласын реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары талқыланады. Мақалада электрондық құжат қалыптастыруды және
электрондық құжат айналымын жүзеге асыруды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілері талқыланады. Электрондық құжат айналымы жүйелерінде электрондық құжатты рәсімдеу туралы мәселені қарау кезінде қажетті жағдайда мөрмен мөр басылған электрондық
құжатты куәландыру мәселесі шешілмегені анық. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мазмұнын қарастыру кезінде электрондық құжатқа қол қоятын адамдардың өкілеттіктері туралы сұрақ туындайды. Сондай-ақ, нотариалды
куәландыруды талап ететін сенімхат беру мәселесі қарастырылмаған, бүгінде мұндай электронды
құжатты кәсіпкерлік қызметке қатысушылар қолданбайды, оны тіркеу және электронды құжат айналымында қолдану тәртібі жоқ. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының электрондық құжат айналымы саласында туындайтын қатынастармен байланысын реттеу жақын болашақта
барлық бизнес қатысушылардың электрондық құжат айналымына толық көшуіне мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: интернет, хабарламалар, электрондық құжат, цифрландыру.
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены положения, законодательства Республики Казахстан, регулирующие сферу электронного документооборота. В статье были рассмотрены нормативно-правовые акты Республики Казахстан, регулирующие вопросы формирования электронного документа и осуществления электронного документооборота. При рассмотрении вопроса относительно составления электронного документа в системах электронного документооборота, видно, что не
урегулирован вопрос заверения печатью электронного документа в необходимых для этого случаях.
При рассмотрении содержания Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» возникает вопрос о полномочиях лиц, подписывающих электронный
документ. Также не рассмотрен вопрос об оформлении доверенности, требующей нотариального
заверения, на сегодняшний день такой электронный документ участниками предпринимательской
деятельности не применяется, ввиду отсутствия порядка его оформления и применения в электронном документообороте. Урегулирование взаимосвязи действующего законодательства Республики
Казахстан с отношениями, возникающими в сфере электронного документооборота, даст возможность в скором будущем к полному переходу всех участников предпринимательской деятельности
на электронный документооборот.
Ключевые слова: интернет, сообщения, электронный документ, цифравизация.
Summary. This article considers the provisions and legislation of the Republic of Kazakhstan governing
the field of electronic document management. The article considered the normative legal acts of the
Republic of Kazakhstan regulating the formation of an electronic document and the implementation of
electronic document management. When considering the drafting of an electronic document in electronic
document management systems, it is clear that the issue of certification of the printing of an electronic
document in the necessary cases has not been resolved. When considering the content of the Law of
the Republic of Kazakhstan «On Electronic Document and Electronic Digital Signature», the question
arises about the powers of persons signing the electronic document. Also, the issue of issuing a power
of attorney requiring notarial certification has not been considered, to date such an electronic document
is not used by business participants, due to the lack of a procedure for its registration and application
in electronic document management. The regulation of the relationship between the current legislation
of the Republic of Kazakhstan and relations arising in the field of electronic document management will
make it possible in the near future to fully switch all participants in entrepreneurial activity to electronic
document management.
Keywords: Internet, messages, electronic document, digitalization.
Развитие телекоммуникаций и сети Интернет
создало возможность осуществление обмена
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сообщениями посредством высокоскоростной
связи. По всему миру начались разработки и

года № 165 [6];
7.Постановление Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил электронного документооборота государственных органов
Республики Казахстан» от 17 апреля 2004 года №
430 [7];
8.Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 11 января 2007 года № 217-III [8];
9.Закон Республики Казахстан от 12 января
2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» [9];
10. «Типовые правила документирования и
управления документацией в государственных
и негосударственных организациях», утвержденные приказом Министерства культуры и информации Республики Казахстан от 25 сентября 2009
года № 128 [10] и т.п.
Создание информационного государственного портала «Электронное правительство» было
самым важным шагом в цифровизации Республики Казахстан. Контроль по реализации проекта
«Электронного правительство» было возложено
на Правительство Республики Казахстан.
Руководство по разработке веб-портала
«Электронного правительство» было поручено
Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи [11].
Информационный государственный портал
«Электронное правительство» в Республике Казахстан состоит из двух контуров и трех модулей:
Первый это внутренний контур регулирует
внутренние операции между государственными
органами по внутренним информационным каналам «Правительство для правительства»;
Второй это внешний контур регулирует отношения между гражданами, организациями и
правительством и состоит из двух модулей «Правительство для граждан» и «Правительство для
бизнеса».
Хотелось бы отметить, что основная часть документооборота государственных органов в Республике Казахстан переведена на электронный
документооборот. Электронный документооборот государственных органов представляет собой внутреннюю информационную «Единую
систему электронного документооборота государственных органов», предназначенную для
решения организационных задач и информационного обмена. «Единая система электронного документооборота государственных органов» осуществляется с высоким уровнем информационной безопасности, поэтому эта связь
подходит для электронного документооборота
государственных органов. Работа внутреннего электронного документооборота «Единой
системы электронного документооборота государственных органов» в значительной степени
экономит время и средства, следовательно, является наиболее приемлемым способом организации работы государственных органов. В «Еди-
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применение систем, позволяющих осуществлять обмен электронными документами. Так на
основе мирового опыта в Республике Казахстан в 2006 году был создан информационный
государственный портал по предоставлению и
оказанию услуг «Электронное правительство»
Республики Казахстан. Информационный государственный портал «Электронное правительство» Республики Казахстан открыл прекрасную
возможность ускорения процессов цифровой
модернизации в Республике Казахстан, повышения эффективности работы правительства за
счет внедрения информационных технологий,
ускорения экономического роста государства.
Следует отметить, что ЕСЭДО является стержневым компонентом «Электронного правительства» Республики Казахстан, поскольку эффективное государственное управление подразумевает прозрачное управление документацией на всех стадиях принятия и реализации
решений органов власти.
Использование ЕСЭДО позволяет государственным органам Республики Казахстан прозрачно управлять всем жизненным циклом электронного документа: от его создания до передачи
в архив, а также предоставляет гибкий механизм
формирования различной отчетности с учетом
специфики деятельности.
Разработка и развитие ЕСЭДО, имеющей статус национальной информационной системы,
были невозможны без предварительного построения с последующим совершенствованием
нормативной правовой и методической базы в
области делопроизводства и информационнокоммуникационных технологий:
1.Указ Президента Республики Казахстан «О
Государственной программе формирования и
развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан» от 16 марта
2001 года № 573 [1];
2.Постановление Правительства Республики
Казахстан «О Плане мероприятий по исполнению Государственной Программы формирования и развития Национальной информационной
инфраструктуры в Республике Казахстан» от 21
мая 2001 года № 674 [2];
3.СТ РК 1042-2001. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению [3];
4.СТ РК 1037-2001 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения [4];
5.Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года №370-II [5];
6.Постановление Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении перечня видов документированной информации и электронных
документов, предоставляемых в обязательном
порядке для формирования государственных
информационных ресурсов» от 10 февраля 2004
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ной системе электронного документооборота
государственных органов» ведется постоянный
учет входящей и исходящей корреспонденции в
электронном виде, а также процедура согласования документов с другими государственными
органами.
В свою очередь, с целью автоматизации архивной деятельности Агентством по информатизации и связи была создана и внедрена в Архиве
Президента страны информационная «Система
электронных архивов государственных органов»
(СЭА ГО), предусматривающая связь с «Единой
системой электронного документооборота государственных органов» (ЕСЭДО). После того, как
Комитетом по управлению архивами и документацией будет разработан соответствующий
модуль по интеграции двух этих систем, СЭА ГО
сможет полноценно принимать, обрабатывать и
хранить электронные документы с электронной
цифровой подписью из ЕСЭДО. Все необходимые для этого механизмы в СЭА ГО уже заложены [12].
Также в целях поддержки предпринимательства государством был разработан модуль
«Правительство для бизнеса» в информационном государственном портале «Электронное
правительство» Республики Казахстан. Через
веб-портал «Электронное правительство»
Республики Казахстан для участников предпринимательской деятельности создана возможность получения справок от государственных
органов.
Через модуль «Правительство для бизнеса»
информационного государственного портала
«Электронное правительство» в Республике Казахстан предусмотрено получение предпринимателями: справки о наличии либо отсутствии
судимости; справки об отсутствии (наличии)
недвижимого имущества юридического лица;
информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного
пенсионного фонда; справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве; справки о наличии филиалов и
представительств юридического лица в других
юридических лицах; справки о признании юридического лица бездействующим юридическим
лицом или причастности его участников к бездействующим юридическим лицам; справки обо
всех регистрационных действиях юридического
лица; справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату; справки о последних внесенных изменениях в учредительные документы; справки о наложенных обременениях
(арест) на долю юридического лица и т.д [13].
Хотелось бы отметить, что нормативно-правовые акты, такие как: Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № № 70-II «Об
электронном документе и электронной цифро-
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вой подписи» [5]; Закон Республики Казахстан
от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» [14]; Закон Республики Казахстан от 26
июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» [15] также содержат положения,
регулирующие сферу электронного документооборота Республики Казахстан.
При рассмотрении вопроса относительно
составления электронного документа в системах
электронного документооборота, видно, что не
урегулирован вопрос заверения печатью электронного документа в необходимых для этого
случаях. Чтобы документ считался подписанный и заверенный печатью, необходимо чтобы
такая подпись и печать были внесены в электронный документ. По нашему мнению можно
предусмотреть применение ключа электронной
цифровой подписи, предусматривающего подписание документа с его заверением печатью
субъекта предпринимательской деятельности в
случаях, когда этого требует законодательство
Республики Казахстан.
На сегодняшний день имеется формальное
препятствие к электронному документообороту
документов, создание которых производится на
специальных бумажных бланках с гербами или
эмблемами. Это требование относится к некоторым видам уставных, финансовых документов,
нотариально заверенным документам и т.п.
При рассмотрении содержания Закона Республики Казахстан «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи» возникает
вопрос о полномочиях лиц, подписывающих
электронный документ. В содержании Закона
Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» дается
определение понятия «подписывающее лицо»,
обладающего правом подписывать электронные документы, к которому относятся физические и юридические лица. В содержании части 2,3
статьи 10 имеется понятие «лицо» подразумевающее «подписывающее лицо» и рассмотрение иных участников, таких как сотрудники этого
«подписывающего лица».
Так как в Законе Республики Казахстан «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи» предусматривается передача полномочий, то оформление этой передачи
полномочий, также необходимо предусмотреть
в электронном виде посредством составления
электронной доверенности. В части 2 статьи 12
Закона Республики Казахстан «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи»
установлено право участников электронного
документооборота на использование цифровой электронной подписи в негосударственных
системах. Это положение дает возможность для
участников предпринимательской деятельности
право оформления доверенности в электронном виде. Если рассматривать доверенность от

имени юридического лица и доверенность, требующая нотариального заверения, то на сегодняшний день эти виды электронного документа
участниками предпринимательской деятельности не применяются, ввиду отсутствия порядка их
оформления и применения в электронном документообороте.
При рассмотрении действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего
сферу электронного документооборота, было

отмечено наличие вопросов, требующих их разрешения и законодательного установления.
Урегулирование взаимосвязи действующего
законодательства Республики Казахстан с отношениями, возникающими в сфере электронного
документооборота, даст возможность в скором
будущем к полному переходу всех участников
предпринимательской деятельности на электронный документооборот.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Түйіндеме. Бұл мақалада электронды құжат айналымы саласын реттейтін Өзбекстан Республикасының заңнамасының ережелері талқыланады. Мақалада электрондық құжатты жасау және электрондық құжат айналымын жүзеге асыру регламенті қарастырылады.. Жүргізілген жұмыстар мен
қабылданған шаралар өмірдің барлық салаларында, оның ішінде кәсіпкерлік қызмет саласындағы
мемлекеттік электрондық қызметтерді ұсынуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жетілдіру мен енгізуде мемлекет кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлікке үлкен көңіл бөлетіндігін
көрсетеді. Бұл халықтың, кәсіпкерлік субъектілерінің шығындарын азайтуға көмектеседі және өтініш
берушілерге бүкіл ел бойынша мемлекеттік органдармен қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді.
Бүгінгі таңда құжаттардың электрондық құжат айналымына ресми кедергілер бар, оларды жасау
гербтермен немесе эмблемалармен арнайы қағаз бланкілерінде жасалады. Бұл талап заңды, қаржылық құжаттардың, нотариалды куәландырылған құжаттардың және т.б. Өзбекстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасының электронды құжат айналымы саласында туындайтын қатынастармен
байланысын ретке келтіру жақын аралықта барлық іскери қызметке қатысушылардың электронды
құжат айналымына толық көшуіне мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: электрондық үкімет, қағаз бланкілері, ашық қызмет, электрондық құжат айналымы.
Summary. This article considers the provisions of the legislation of the Republic of Uzbekistan governing
the field of electronic document management. The article considered the normative legal acts of the
Republic of Uzbekistan regulating the formation of an electronic document and the implementation of
electronic document management. The work carried out and measures taken in all spheres of life, including
the improvement and introduction of information and communication technologies in the provision of
public electronic services in the field of entrepreneurship, indicate that the State pays great attention to
business and entrepreneurial actors. This helps to reduce the costs of the population, entrepreneurs and
allows applicants to have relationships with government authorities throughout the country. To date, there
is a formal obstacle to the electronic circulation of documents, the creation of which is carried out on special
paper forms with emblems or emblems. This requirement applies to certain types of statutory, financial
documents, notarized documents, etc. The regulation of the relationship between the current legislation
of the Republic of Uzbekistan and relations arising in the field of electronic document management will
make it possible in the near future to fully switch all participants in entrepreneurial activity to electronic
document management.
Keywords: electronic government, paper forms, transparent activity, electronic document management.
Резюме. В настоящей статье рассмотрены положения, законодательства Республики Узбекистан,
регулирующие сферу электронного документооборота. В статье были рассмотрены нормативноправовые акты Республики Узбекистан, регулирующие вопросы формирования электронного документа и осуществления электронного документооборота. Проводимая работа и принимаемые
меры во всех сферах жизни, в том числе совершенствование и внедрение информационно-коммуникационных технологий в оказании государственных электронных услуг в сфере предпринимательской деятельности свидетельствуют о том, что государством уделяется большое внимание субъектам предпринимательства и предпринимательской деятельности. Это способствует сокращению
издержек населения, субъектов предпринимательства и дает возможность для заявителей иметь
взаимоотношений с государственными органами на всей территории страны. На сегодняшний день
имеется формальное препятствие к электронному документообороту документов, создание которых производится на специальных бумажных бланках с гербами или эмблемами. Это требование
относится к некоторым видам уставных, финансовых документов, нотариально заверенным документам и т.п. Урегулирование взаимосвязи действующего законодательства Республики Узбекистан
с отношениями, возникающими в сфере электронного документооборота, даст возможность в скором будущем к полному переходу всех участников предпринимательской деятельности на элект-
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Развитие телекоммуникаций и сети Интернет
создало возможность осуществление обмена
сообщениями посредством высокоскоростной
связи. По всему миру начались разработки и
применение систем, позволяющих осуществлять
обмен электронными документами. В Республике Узбекистан реализация проекта электронного
правительства началась в 2004 году, сразу же,
была принята концепция развития электронного правительства. На протяжении 10 лет была
проведена огромная работа в данной сфере и
9 декабря 2015 года принят Закон Республики
Узбекистан «Об электронном правительстве»
[1]. Электронное правительство – это система
организационно-правовых мер и технических
средств, направленная на обеспечение деятельности государственных органов по оказанию
государственных услуг физическим и юридическим лицам путем применения информационнокоммуникационных технологий, а также межведомственного электронного взаимодействия [2].
Если говорить о направлении и этапах развития систем электронного документооборота в
Республики Узбекистан, то можно отметить, что
его внедрение началось с СЭД в государственном управлении.
Использование при создании и развитии СЭД
принципов масштабируемости, модульности и
гибкости позволяет рекомендовать поэтапный
переход к безбумажному документообороту в
государственном управлении Республики Узбекистан.
Нормативно-правовое обеспечение создания и развития систем электронного документооборота в Республики Узбекистан. Нормативно-правовая сфера создания и развития систем
электронного документооборота в государственном управлении Республики Узбекистан представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения, складывающиеся в
процессе развития и функционирования системы, а также правовых средств, используемых
системой для эффективного применения этих
норм. Она должна базироваться на Конституции и законодательстве Республики Узбекистан,
а также на подписанных международных соглашениях.
В условиях применения в органах государственной власти и управления детального регламента делопроизводства, внедрение системы
электронного документооборота требует соответствующей адаптации к существующим нормам и правилам, действующим в Республике
Узбекистан.
Нормативно-правовая база создания и развития СЭД в Республики Узбекистан на сегод-

няшний день определяется следующими основными нормативно-правовыми актами:
- Закон РУз «Об информатизации» [3];
- Закон РУз «Об электронной цифровой подписи» [4];
- Закон РУз «Об электронном документообороте» [5];
- Закон РУз «Об электронной коммерции» [6];
«Электронное правительство» по своей сути
автоматизирует административные процессы в
масштабах страны и служит повышению эффективности государственного управления, а также
сокращению возникающих в связи с этим издержек.
«Электронное правительство» Республики
Узбекистан обеспечивает взаимодействие по
трем направлениям: государство - государство,
государство - бизнес и государство - граждане.
На уровне межведомственного взаимодействия
«Электронное правительство» позволяет: повысить эффективность обмена информацией между госучреждениями, а также качество планирования и управления на местах; осуществлять
постоянный мониторинг общественного мнения
и оказывать влияние на него. В сфере взаимоотношений бизнеса с государством осуществляется автоматизация административных процедур,
что позволяет предпринимателям существенно
сократить свои временные и финансовые издержки, например, электронизация регистрации
бизнеса, предоставление налоговой и статистической отчетности, подача таможенных деклараций и т. п.
На ЕПИГУ внедрены, в частности, такие услуги, как подача жалоб на нарушения установленных процедур, регистрация предпринимателей с учетом идентификации заявителя через
мобильный телефонный номер, подача заявки
на подключение к инженерно-коммуникационным сетям, подача жалобы на некачественное
оказание жилищно-коммунальных услуг, подача
заявки на приобретение отечественного автотранспорта для субъектов предпринимательства,
оформление заявлений на регистрацию прав на
недвижимое имущество.
С 2014 года на ЕПИГУ внедрена бесплатная
регистрация экспортных и импортных контрактов. Банки, налоговые и таможенные органы стали осуществлять мониторинг внешнеторговой
деятельности хозяйствующих субъектов через
Единую электронную систему внешнеторговых
операций. На сайте Государственного таможенного комитета (www.customs.uz) функционирует
портал приема электронных грузовых таможенных деклараций. В 2015 году был создан специальный информационный портал по госу-
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дарственным закупкам и введена их новая форма - электронные торги [7].
За последние годы в Республике Узбекистан
принят широкий комплекс мер по кардинальному улучшению делового и инвестиционного
климата, внедрению общепринятой в мировой
практике системы критериев оценки условий
ведения бизнеса и обеспечения на этой основе дальнейшего повышения международного
рейтинга страны. Проведена активная работа
по повсеместному внедрению принципа «одно
окно» при регистрации собственности, выделении земельных участков, выдаче разрешений на
строительство, подключении к сетям электроснабжения.
Оказание предпринимателям качественных
государственных электронных услуг играет значительную роль в дальнейшем совершенствовании деловой среды, создании максимально
благоприятного климата, повышении прозрачности деятельности органов государственного и
хозяйственного управления, улучшении условий
для ведения предпринимательской деятельности.
Основными принципами электронного правительства являются открытость и прозрачность
деятельности государственных органов, равный
доступ заявителей к электронным государственным услугам, оказание электронных государственных услуг по принципу «одно окно»,
унификация документов государственных органов, использование единых идентификаторов
электронного правительства, постоянное совершенствование порядка оказания электронных
государственных услуг, обеспечение информационной безопасности.
В соответствии со статьей 18 Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» электронные государственные услуги могут
быть в виде информационных и интерактивных
государственных услуг [1].
Информационной государственной услугой
является электронная государственная услуга,
направленная на удовлетворение информационных потребностей заявителей, оказываемая путем публикации и иного распространения
информации о деятельности государственного
органа.
Интерактивной государственной услугой является электронная государственная услуга, оказываемая заявителю путем двустороннего электронного взаимодействия между заявителем и
государственным органом, оказывающим электронные государственные услуги.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» 3 июня
2016 года принято постановление Кабинета Министров №188 «О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве»[8]. Данным постановле-
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нием утверждены Положение о порядке оказания электронных государственных услуг через
Единый портал интерактивных государственных
услуг и официальные веб-сайты государственных органов и Положение о Правительственном
портале Республики Узбекистан в сети Интернет.
Правительственный портал Республики Узбекистан (www.gov.uz) в сети Интернет создан для
улучшения условий доступа граждан, бизнес структур и организаций к информации о деятельности Правительства и государственных органов, а также обеспечения эффективного взаимодействия между государственными структурами
и населением.
1 июля 2013 года был разработан и запущен
в сети Интернет Единый портал интерактивных
государственных услуг. Единый портал интерактивных государственных услуг (www.my.gov.uz)
является единой точкой доступа к интерактивным государственным услугам, предоставляемым государственными органами.
Единый портал функционирует в рамках Правительственного портала Республики Узбекистан
в сети Интернет и предназначен для развития
условий и расширения возможностей пользователя в получении интерактивных государственных услуг на основе использования современных информационных технологий.
Особенности оказания электронных государственных услуг заключаются в создании на
всей территории страны возможностей для заявителей по осуществлению взаимоотношений
с государственными органами в рамках электронного правительства, внедрении в системе
государственного управления принципа «одно
окно» при осуществлении взаимоотношений с
заявителями, повышении качества оказания государственных услуг путем создания прозрачных
и общедоступных механизмов их оказания, сокращения сроков и централизованного контроля
за исполнением порядка их оказания, сокращении издержек населения, субъектов предпринимательства и государственных органов при получении государственных услуг.
Электронные государственные услуги должны быть простыми в использовании и соответствовать потребностям и интересам заявителей.
Государственные органы обеспечивают гарантированный и безопасный доступ заявителей к
электронным государственным услугам.
Прием запроса на электронную государственную услугу и направление по нему ответа
осуществляется государственными органами
через Единый портал, официальные веб-сайты государственных органов. Рассмотрение и
обработка запроса на оказание электронной
государственной услуги, хранение результата
ее оказания осуществляется с использованием
межведомственных и ведомственных информационных систем, в том числе информационных

мые для оказания государственных услуг осуществляется посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, при этом
автоматизация деятельности центров «одно
окно» осуществляется информационной системой управления взаимоотношениями с заявителями с учетом обеспечения информационной
безопасности.
Проводимая работа и принимаемые меры
во всех сферах жизни, в том числе совершенствование и внедрение информационно-коммуникационных технологий в оказании государственных электронных услуг в сфере предпринимательской деятельности свидетельствуют о том,
что государством уделяется большое внимание
субъектам предпринимательства и предпринимательской деятельности. Это способствует
сокращению издержек населения, субъектов
предпринимательства и дает возможность для
заявителей иметь взаимоотношений с государственными органами на всей территории страны
[2].
Хотелось бы отметить, что нормативно-правовые акты, такие как: Закон Республики Узбекистан от 29 апреля 2004 года № 611-II «Об
электронном документообороте»[5]; Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11
декабря 2003 года № 560-II [3]; Закон Республики
Узбекистан от 1 ноября 2019 года № ЗРУ-578 «О
платежах и платежных системах» [10] также содержат положения, регулирующие сферу электронного документооборота Республики Узбекистан.
На сегодняшний день имеется формальное
препятствие к электронному документообороту
документов, создание которых производится на
специальных бумажных бланках с гербами или
эмблемами. Это требование относится к некоторым видам уставных, финансовых документов,
нотариально заверенным документам и т.п.
Урегулирование взаимосвязи действующего
законодательства Республики Узбекистан с отношениями, возникающими в сфере электронного
документооборота, даст возможность в скором
будущем к полному переходу всех участников
предпринимательской деятельности на электронный документооборот.
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ресурсов и баз данных.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 года №ПП–2412
«О мерах по дальнейшему совершенствованию
порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно
окно» [9] при хокимиятах районов (городов)
на базе инспекций по регистрации субъектов
предпринимательства созданы единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно
окно» и утвержден Перечень государственных
услуг, оказываемых исключительно через единые центры по оказанию государственных услуг
субъектам предпринимательства по принципу
«одно окно». Названным постановлением Президента Республики Узбекистан министерствам,
государственным комитетам, другим государственным органам и организациям с 1 января 2016
года запрещено принятие непосредственно от
субъектов предпринимательства заявлений для
оказания им государственных услуг, включенных
в вышеуказанный Перечень государственных услуг.
Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по
принципу «одно окно» при хокимиятах районов
(городов) обеспечивают оказание государственных услуг по принципу «одно окно», обеспечение прозрачности прохождения субъектами
предпринимательства регистрационных, разрешительных и лицензионных процедур, установление тесного взаимодействия с государственными органами и иными организациями,
оказывающими государственные услуги, с недопущением бюрократических барьеров и препон
при их оказании предпринимателям, предоставление информационной помощи заявителям, в
том числе бесплатных консультаций о порядке и
сроках оказания государственных услуг.
Информационный обмен между едиными
центрами по оказанию государственных услуг
субъектам предпринимательства по принципу
«одно окно» при хокимиятах районов (городов)
и государственными органами и иными организациями, оказывающими государственные услуги в соответствии с законодательством и (или)
имеющими документы и сведения, необходи-
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Түйіндеме. Бұл мақалада электронды құжат қалыптастыруды және электронды құжат айналымын жүзеге асыруды реттейтін Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері талқыланады. Электрондық құжатта қолмен жазылған қолтаңбаның аналогын
қолдану мәселесін қарастыру кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаны құрудың барлық мүмкін
нұсқаларының ішінен заң шығарушы асимметриялық криптографиялық алгоритмдер негізінде ақпараттық трансформацияны таңдағаны анықталды. Қазақстан Республикасының «Электрондық құжаттар және электронды цифрлық қолтаңбалар туралы» Заңында және «Электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Өзбекстан Республикасының Заңында көзделген электронды цифрлық қолтаңбаларды
пайдалану қолтаңбаның басқа аналогтарын кемсітпеуі керек. Біздің ойымызша, осы заңдарда электронды қолтаңбаның технологиялық бейтараптылығы туралы халықаралық заңнаманың қағидасын
ескеріп, ондағы ақпаратты анықтайтын электрондық хабарламаның (құжаттың) қажеттілігі ретінде
электронды аналогты қамтамасыз ету қажет, қолмен жазылған қолтаңба, бұл ешқандай технологиямен байланыссыз электрондық қолтаңба.
Түйінді сөздер: электрондық құжат, электрондық цифрлық қолтаңба, баспа, банк шоты.
Резюме. В настоящей статье рассмотрены нормативно-правовые акты Республики Казахстан
и Республики Узбекистан, регулирующие вопросы формирования электронного документа и осуществления электронного документооборота. При рассмотрении вопроса относительно использования аналога собственноручной подписи в электронном документе было установлено, что законодатель из всех возможных вариантов создания электронной цифровой подписи выбрал именно
преобразование информации, основанное на ассиметричных криптографических алгоритмах. Применение электронной цифровой подписи, предусмотренное в Законе РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и в Законе РУз «Об электронной цифровой подписи» не
должно оказывать дискриминацию других аналогов подписи. По нашему мнению, следует учесть
принцип международного законодательства технологической нейтральности электронных подписей в этих законах и предусмотреть, что в качестве реквизита электронного сообщения (документа),
идентифицирующего имеющуюся в нем информацию, может применяться по выбору пользователя
электронный аналог собственноручной подписи, представляющей собой электронную подпись без
отношения к какой-либо технологии.
Ключевые слова: электронный документ, электронная цифровая подпись, печать, банковский
счет.
Summary. This article considers the normative legal acts of the Republic of Kazakhstan and the
Republic of Uzbekistan regulating the formation of an electronic document and the implementation
of electronic document management. When considering the use of an analogue of a hand-written
signature in an electronic document, it was found that the legislator chose from all possible options
for creating an electronic digital signature precisely the conversion of information based on asymmetric
cryptographic algorithms. The application of electronic digital signature provided for in the Law of the
Republic of Kazakhstan «On Electronic Document and Electronic Digital Signature» and in the Law of the
Republic of Kazakhstan «On Electronic Digital Signature» should not discriminate against other analogues
of the signature. In our opinion, the principle of international legislation on the technological neutrality
of electronic signatures should be taken into account in these laws and it should be provided that an
electronic analogue of a hand-written signature, which is an electronic signature without relation to any
technology, can be used as the props of an electronic message (document) identifying the information
available in it.
Keywords: electronic document, electronic digital signature, seal, BNK account.
В настоящее время в банковской системе дусматривает следующие защитные действия от
широко используется аналог собственноручной несанкционированных платежей: банк, органиподписи владельца счета, Закон Республики Ка- зация, осуществляющая отдельные виды банзахстан «О платежах и платежных системах» пре- ковских операций, или отправитель денег при
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АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ
ПОДПИСИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ
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осуществлении платежей с помощью средств
электронных платежей обеспечивают выполнение процедур безопасности от несанкционированных платежей. В качестве элементов защитных действий могут использоваться подпись, в
том числе электронная цифровая, уполномоченного лица (лиц), печати, алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с применением символов и
комбинированные), слова-идентификаторы или
идентификационные коды, шифрование, биометрические данные или иные способы защиты,
не противоречащие законодательству Республики Казахстан [1].
Как показывает практика применения аналога собственноручной подписи владельца счета
широко используется при осуществлении оплаты через платежную банковскую карту. Приложение 15 к Правилам о торговом эквайринге в
АО «Народный Банк Казахстана» Договор присоединения эквайринга, ПИН-код – персональный идентификационный номер, секретный
цифровой код, предназначенный для идентификации держателя платежной карточки при ее использовании в электронных устройствах [2].
Такое условие стало причиной неимения в
юридической литературе общего мнения касательно того, можно ли изучать активно используемые ПИН-коды в качестве аналога собственноручной подписи при создании документа по
операциям с применением платежной банковской карты.
Так как аналог собственноручной подписи
собственника счета должен не только дать возможность определить отправителя, но и обеспечить стабильность подтвержденного им сообщения.
Согласно, правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №
208. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2016 года
№ 14419. Платежный документ в электронной
форме подписывается электронной цифровой
подписью инициатора или его уполномоченных
лиц или удостоверяется иными элементами защитных действий, предусмотренных статьей 56
Закона о платежах и платежных системах, подтверждающими, что платежный документ составлен инициатором или его уполномоченным
лицом [3].
Таким образом, нормативные акты Центрального банка Республики Казахстан устанавливают
более жесткое требование к используемым аналогам собственноручной подписи - требование
идентификации. Идентификационное средство - электронная цифровая подпись отправителя указания или уникальный идентификатор,
представляющий собой комбинацию букв, цифр
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или символов, или иной идентификатор (персональный пароль, одноразовый (единовременный) идентификационный код, средство биометрической идентификации), установленный поставщиком платежной услуги для идентификации
клиента и согласованный с ним [4]. Идентификация (от лат. identifico «отождествлять») - установление тождественности неизвестного объекта
известному на основании совпадения признаков; распознание [5].
Закон Республики Казахстан от 7 января
2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» отошел
от принципа технологической нейтральности и
установил, что электронная цифровая подпись
- набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания [6] и Закон Республики
Узбекистан от 11 декабря 2003 года № 562-II «Об
электронной цифровой подписи», электронная
цифровая подпись - подпись в электронном документе, полученная в результате специальных
преобразований информации данного электронного документа с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и
позволяющая при помощи открытого ключа
электронной цифровой подписи установить отсутствие искажения информации в электронном документе и идентифицировать владельца
закрытого ключа электронной цифровой подписи [7]. Таким образом, законодатель из всех
возможных вариантов создания электронной
цифровой подписи выбрал именно преобразование информации, основанное на ассиметричных криптографических алгоритмах. Средства
электронной цифровой подписи - совокупность
программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи. Открытый
ключ электронной цифровой подписи - последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная
для подтверждения подлинности электронной
цифровой подписи в электронном документе.
Закрытый ключ электронной цифровой подписи - последовательность электронных цифровых
символов, предназначенная для создания электронной цифровой подписи с использованием
средств электронной цифровой подписи [8].
При использовании ассиметричных криптографических алгоритмов для шифрования информации используется один ключ - закрытый
(секретный), а для ее расшифровки - другой открытый ключ, специальным образом полученный из первого установил, что при соблюдении
требований, перечисленных в статье 10 Закон
Республики Казахстан от 7 января 2003 года №
370-II «Об электронном документе и электрон-

ний информации в электронном документе [10].
Так в Законе Республики Казахстан от 7 января
2003 года № 370-II «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи» указано, что
настоящий Закон направлен на регулирование
отношений, возникающих при создании и использовании электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых
подписей, предусматривающих установление,
изменение или прекращение правоотношений,
а также прав и обязанностей участников правоотношений, возникающих в сфере обращения
электронных документов, включая совершение
гражданско-правовых сделок [11].
В Законе Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года № 562–I «Об электронной цифровой подписи», целью настоящего Закона является регулирование отношений в области использования электронной цифровой подписи [12].
Следовательно, использование электронных
аналогов собственноручной подписи, созданных
иначе, чем криптографическое преобразование
данных на основе ассиметричных алгоритмов,
не попадает в сферу действия Закона РК «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи» и Закона РУз «Об электронной
цифровой подписи». Только это не указывает,
что данная электронная подпись ни при каких
ситуациях не может быть определена равной
собственноручной подписи. Юридический режим документа, подтвержденного электронным
аналогом собственноручной подписи, может
устанавливаться другими нормативными правовыми актами и(или) согласованием хозяйствующих субъектов, включенных в документооборот.
С учетом сказанного можно сказать, что
электронный документ может включать разные
реквизиты, идентифицирующие имеющееся в
нем сообщение, однако правовое основание
многих электронных документов определено их
подтверждением электронным аналогом собственноручной подписи (электронной подписью).
Правовой режим данной электронной подписи
и требования ее использования должны устанавливаться согласованием членов электронного документооборота и нормативными правовыми актами. Учитывая тот факт, что применение определенного электронного аналога собственноручной подписи, к примеру, электронной
цифровой подписи, предусмотренной законом
не должен оказывать дискриминацию других
аналогов, принятых участниками.
По нашему мнению, следует учесть принцип
международного законодательства технологической нейтральности электронных подписей
и предусмотреть в Законе РК «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи» и
в Законе РУз «Об электронной цифровой подписи», что в качестве реквизита электронного
сообщения (документа), идентифицирующего
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ной цифровой подписи»», электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной
подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия при выполнении следующих условий:
1) удостоверена подлинность электронной
цифровой подписи при помощи открытого ключа, имеющего регистрационное свидетельство;
2) лицо, подписавшее электронный документ,
правомерно владеет закрытым ключом электронной цифровой подписи;
3) электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в регистрационном свидетельстве;
4) электронная цифровая подпись создана и
регистрационное свидетельство выдано аккредитованным удостоверяющим центром Республики Казахстан или иностранным удостоверяющим центром, зарегистрированным в доверенной третьей стороне Республики Казахстан [9].
Можно предположить, что принятое законодателем определение не исключает возможности применения в электронном документообороте в качестве подтверждающих реквизитов
электронных подписей, созданных на основе
иных технологий.
В Законе Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года № 562–I «Об электронной цифровой подписи» указано, что электронная цифровая подпись - подпись в электронном документе, полученная в результате специальных преобразований информации данного электронного
документа с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи и позволяющая при помощи открытого ключа электронной
цифровой подписи установить отсутствие искажения информации в электронном документе и
идентифицировать владельца закрытого ключа
электронной цифровой подписи;
закрытый ключ электронной цифровой подписи - последовательность символов, полученная с использованием средств электронной
цифровой подписи, известная только подписывающему лицу и предназначенная для создания
электронной цифровой подписи в электронном
документе;
открытый ключ электронной цифровой подписи - последовательность символов, полученная с использованием средств электронной
цифровой подписи, соответствующая закрытому
ключу электронной цифровой подписи, доступная любому пользователю информационной
системы и предназначенная для подтверждения
подлинности электронной цифровой подписи в
электронном документе;
подтверждение подлинности электронной
цифровой подписи - положительный результат
проверки принадлежности электронной цифровой подписи владельцу закрытого ключа электронной цифровой подписи и отсутствия искаже-
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имеющуюся в нем информацию, может применяться по выбору пользователя электронный
аналог собственноручной подписи, представ-

ляющей собой электронную подпись без отношения к какой-либо технологии.
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22.07.2020).
11 преамбула Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1035484&doc_
id2=1035484#activate_doc=2&pos=34;-110&pos2=89;-52(дата обращения: 22.07.2020).
12 ст.1 Закона Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года № 562–I «Об электронной цифровой подписи» https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30432728#pos=5;-60(дата обращения:
22.07.2020).
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Аннотация. В этой статье рассматривается проблема признания усыновления недействительным. Требование об отмене и признании недействительным усыновления вправе предъявить только заинтересованные лица. Причем интерес этих лиц может иметь как личный характер (родители
ребенка, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста шестнадцати лет), так
и вытекать из функций государственных и иных органов (прокурор, орган опеки и попечительства,
межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних). Согласие родителей, как уже указывалось, является одним из условий усыновления. Поэтому родители ребёнка вправе требовать
отмены усыновления только в тех случаях, если усыновление было произведено без их согласия или
согласие было вынужденным. Они не могут предъявить иск об отмене усыновления, если считают,
что воспитание ребёнка в семье усыновителя не отвечает его интересам. Если они имеют сведения
о фактах злоупотребления усыновителями своими правами или иных противоправных действиях в
отношении ребёнка, они могут только сообшить об этом органам опеки и попечительства или прокурору. Это связано с тем, что после усыновления ребёнка родители утрачивают все права и обязанности по отношению к нему и оказываются в отношении него в таком же положении, как и все
посторонние лица. Поэтому они не имеют права контролировать условия жизни усыновлённого в
семье усыновителя. При нарушении права родителей на дачу согласия на усыновление ребёнка суд
не обязан выносить решение об отмене усыновления. Критерием, которым руководствуется суд при
решении вопроса об отмене усыновления, является ответ на вопрос, соответствует ли такая отмена
интересам ребёнка.
Ключевые слова: усыновление, опекун, попечитель, судья, родители.

БАЛА АСЫРАП АЛУДЫ ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛДАРЫ
Аңдатпа. Бұл мақалада бала асырап алуды жарамсыз деп тану мәселелер қарастырылады. Бала
асырап алудың күшін жою және жарамсыз деп тану туралы талап қоюға тек мүдделі тұлғалар құқылы. Сонымен қатар, бұл адамдардың мүдделері жеке сипатта болуы мүмкін (баланың ата-аналары,
баланың асырап алушылары, он алты жасқа толған асырап алынған бала) және бұл мемлекеттік
және басқа органдардың функцияларынан туындауы мүмкін (прокурор, қорғаншы және қамқоршы орган, кәмелетке толмағандарға арналған ведомствоаралық комиссиялар). Ата-ананың келісімі,
көрсетілгендей, бала асырап алудың бір шарты болып табылады. Демек, баланың ата-анасы бала
асырап алуды олардың келісімінсіз жасалған немесе келісім мәжбүр болған жағдайларда ғана бала
асырап алудың тоқтатылуын талап етуге құқылы. Егер олар асырап алушының отбасында баланы
тәрбиелеу оның мүдделеріне сәйкес келмейді деп санаса, олар бала асырап алудың күшін жою туралы талап қоя алмайды. Егер оларда бала асырап алушылардың өз құқықтарын асыра пайдалануы
немесе балаға қатысты басқа заңсыз әрекеттері туралы мәліметтер болса, олар бұл туралы қорғаншы және қамқоршы органдарға немесе прокурорға ғана хабарлай алады. Бұл бала асырап алғаннан
кейін ата-ананың оған қатысты барлық құқықтары мен міндеттерін жоғалтатындығымен және оған
қатысты барлық сырттан келген адамдармен бірдей жағдайда болатындығымен байланысты. Сондықтан олардың отбасында асырап алушының өмір жағдайын бақылауға құқығы жоқ. Ата-аналардың баланы асырап алуға келісім беру құқығы бұзылған жағдайда, сот бала асырап алудың күшін
жою туралы шешім қабылдауға міндетті емес.
Түйіндеме сөздер: бала асырап алу, қорғаншы, қамқоршы, сот, ата-ана.

LEGAL CONSEQUENCES OF THE RECOGNITION OF THE ADOPTION
Abstract. This article addresses the issue of invalidating an adoption. Only interested persons have the
right to submit a demand for the cancellation and invalidation of adoption. Moreover, the interest of these
persons may be of a personal nature (parents of a child, adoptive parents of a child, an adopted child who
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ О ПРИЗНАНИИ УСЫНОВЛЕНИЯ
(УДОЧЕРЕНИЯ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
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has reached the age of sixteen years), and flow from the functions of state and other bodies (prosecutor,
guardianship and trusteeship body, interdepartmental commissions on minors). Parental consent, as
already indicated, is one of the conditions for adoption. Therefore, the parents of the child have the right
to demand the cancellation of the adoption only in cases where the adoption was made without their
consent or the consent was forced. They cannot bring a claim to annul the adoption if they believe that
raising a child in the adoptive parent's family does not meet his interests. If they have information about
the facts of abuse by the adoptive parents of their rights or other illegal actions in relation to the child, they
can only report this to the guardianship and guardianship authorities or the prosecutor. This is due to the
fact that after the adoption of a child, the parents lose all rights and obligations in relation to him and find
themselves in relation to him in the same position as all outsiders. Therefore, they do not have the right to
control the living conditions of an adoptive parent in the family. In case of violation of the parents' right to
give consent for the adoption of a child, the court is not obliged to make a decision to cancel the adoption.
The criterion that the court is guided by when deciding on the cancellation of the adoption is the answer
to the question whether such cancellation is in the interests of the child.
Key words. Adoption, guardian, trustee, judge, parent.
Одна из важнейших проблем, которая имеет
значимость как в теоретическом, так и практическом аспектах – это выявление истинного соотношения понятий отмены усыновления (удочерения) и признания усыновления (удочерения)
недействительным. Следует отметить, что ранее
в литературе высказывалась точка зрения о том,
что в принципе можно было бы предусмотреть
единый термин «отмена усыновления (удочерения)». По этому пути пошло современное российское законодательство, в котором отсутствует
понятие признания усыновления (удочерения)
недействительным. Отмечая социальную значимость признания усыновления (удочерения)
недействительным Б.А. Джандарбек утверждает,
что признания усыновления (удочерения) недействительным является одним из наиболее существенных из ограниченного набора средств,
которые позволяет защитить права ребенка, ели
он попадет в руки недобросовестных людей,
иногда даже преступников.
Особенно велика опасность этого при усыновлении (удочерении) иностранными гражданами – международном усыновлении (удочерении). В средствах массовой информации появляются публикации, которые свидетельствуют
о явлениях транснациональной преступности,
одним из ее объектов являются дети [2]. В ст.92
Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» указаны материально-правовые предпосылки (основания) признания усыновления (удочерения) недействительным. Оно
признается недействительным в случаях: 1) принятия решения об усыновлении (удочерении) на
основе подложных документов; 2) совершения
усыновления (удочерения) без согласия родителей, которое по закону было обязательным; 3)
усыновления (удочерения) лицом, состоящим в
браке, без согласия другого супруга; 4) усыновления (удочерения), произведенного супругами,
один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Германское законодательство допускает возможность признания усыновления недействи-
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тельным. Признание усыновления недействительным в Германии возможно в строго определенных случаях, таких, например, как отсутствие
предварительного согласия родителей, а также,
если усыновление достигнуто путем введения в
заблуждение, посредством обмана, угрозы (по
данным статистики количество подобных процессов от общего количества усыновлений составляет 10%). В данном случае суд признает усыновление незаконным. Срок исковой давности
по таким делам составляет три года. Именно в
рамках этого срока возможна обратная усыновлению процедура. В Германии она носит название деусыновления. Такое происходит, прежде
всего, в интересах ребенка, когда между ним и
его новыми родителями не складывается взаимопонимание, и его дальнейшая жизнь в новой
семье становится невыносимой. Последствия
подобного решения суда заключаются в том,
что, во-первых, предусматривается возможность
возвращения ребенка в родную семью к биологическим родителям и, во-вторых, возможность
его усыновления другими лицами. Принимая решение о деусыновлении, суд в Германии должен
руководствоваться, прежде всего, соблюдением
и защитой интересов ребенка [3].
В.А. Рясенцев выделяет ряд отличий признания усыновления (удочерения) недействительным от его отмены:
– во-первых, отмена усыновления (удочерения) в отличие от признания усыновлением
(удочерением) недействительным может быть
проведена исходя из общих категорий, то есть
с учетом неблагоприятных условий жизни усыновленного (удочеренной). Признание усыновления (удочерения) недействительным производится лишь в случаях, строго предусмотренных
в законе;
– во-вторых, при отмене усыновления (удочерения) правоотношения между усыновителем
(удочерителем) и усыновленным (удочеренной)
прекращаются на будущее время, а когда усыновление (удочерение) признается недействительным, они считаются аннулированными с мо-

лок. Таким образом, Ю.Г. Басин обратил внимание на возможность широкого спектра юридических оснований, которые непосредственно не
предусмотрены семейным законодательством,
но которые следует учитывать при признании
усыновления (удочерения) недействительным.
Как утверждает Б.А. Джандарбек, встает закономерный вопрос, почему предлагалось использовать аналогию права, а не аналогию закона, то есть нормы семейного законодательства,
регулирующие внешне схожие отношения – недействительность брака. В этой связи можно сказать, что схожесть отношений не ведет к удачному совмещению их правового регулирования. В
гражданском законодательстве Республики Казахстан, разносторонне учтены вопросы ничтожности, а также возможной оспоримости юридически значимых действий – сделок. Вследствие
этого учет соответствующих норм гражданского
законодательства имеет большое значение для
анализа и недействительности усыновления
(удочерения).
Следует отметить, что фиктивность усыновления (удочерения) отличается особенностью, которая не свойственна другим фиктивным действиям, например, фиктивному браку, фиктивному разводу и всем мнимым сделкам. Так как, о
ложном характере подобных действий и сделок
хорошо осведомлены все их участники. Но, при
фиктивности же усыновления (удочерения) ребенок, не осознавая этого обстоятельства, служит лищь средством достижения усыновителем
(удочерителем) своих корыстных целей, будучи
полностью беспомощным и беззащитным. Следует согласиться с мнением Б.А. Джандарбек о
том, что в семейном законодательстве необходимо предусмотреть такое самостоятельное основание недействительности усыновлния (удочерения) как фиктивность усыновления (удочерения).
Применение аналогии права есть лишь временная мера, не устраняющая пробелы, имеющиеся в действующем семейном законодательстве. Значение выработки критериев фиктивности усыновления (удочерения) имеет высокую практическую значимость. Это вызвано
тем, что в семейном праве нельзя разграничить
усыновление (удочерение) по видам недействительности, как в гражданском праве. В гражданском праве возможно разграничение недействительности сделок вследствие их противоречия
закону (ст.18 ГК РК) и недействительность мнимой сделки (ст. 169 ГК РК).
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мента усыновления (удочерения), т.е. решение
суда имеет обратную силу;
– в-третьих, отмена усыновления (удочерения) допустима, если она не противоречит интересам усыновленного (удочеренной), тогда как
закон не содержит такой оговорки в отношении
признания недействительности усыновления
(удочерения). При наличии оснований, предусмотренных в законе, усыновление (удочерение)
должно быть безусловно признано недействительным;
– в-четвертых, при отмене усыновления (удочерения) за ребенком могут быть оставлены
фамилия и отчество усыновителя (удочерителя),
тогда как при признании усыновления (удочерения) недействительным, такая возможность не
предусматривается;
– в-пятых, при отмене усыновления (удочерения) на усыновителя (удочерителя) может быть
возложена обязанность выплаты алиментов в
пользу усыновленного (удочеренной), при признании усыновления (удочерения) не предусмотрена. Но с него при наличии его вины и причинении вреда усыновленному (удочеренной)
могут быть взысканы в пользу усыновленного
(удочеренной) убытки;
– в-шестых, отмены усыновления (удочерения) вправе требовать лишь родители, орган
опеки и попечительства и прокурор, иск же о
признании усыновления (удочерения) недействительным вправе предъявить кроме них любое
другое лицо [4].
А.И. Пергамент отмечал, что при отмене усыновления (удочерения) права и обязанности
прекращается лишь на будущее время, а при
признании недействительным считается, что
они вовсе не возникали, а следовательно, и не
существовали вообще[5]. Такое же мнение выражает Ю.Г. Басин, который отмечает, что при
признании усыновления (удочерения) недействительным, права и обязанности порождаемые
усыновлением (удочерением), признаются не
имеющими должного основания и, следовательно, несуществующими[6].
Если остановиться на первом положении,
выдвинутым В.А. Рясенцевым, то следует отметить, что Ю.Г. Басиным говорилось о возможности фиктивного усыновления (удочерения).
При этом, с учетом того, что семейное законодательство не содержит специального понятия
фиктивности усыновления (удочерения) как
основания его недействительности, он предложил руководствоваться аналогией права, непосредственно нормами о недействительности сде-
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Түйін: Мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін үлкен ресурстарға ие мемлекеттік
билік оның басқа элементтерімен салыстырғанда өз институттарының қоғам алдындағы ашықтығы
мен есептілігі үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасауы керек екендігі баса айтылған.Автор қазақ қоғамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы
әлеуетін жандандыруға бағытталған негізгі технологияларды сипаттайды.
Кілт сөздер: сыбайлас жемқорлық, қоғам, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық пікір, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сана.
Резюме: В статье подчеркивается, что государственная власть, обладающая большими ресурсами для противодействия коррупции, по сравнению с другими ее элементами должна создавать
более благоприятные условия для открытости и подотчетности своих институтов перед обществом.
Автор описывает основные технологии, направленные на активизацию антикоррупционного потенциала актеров казахстанского в сфере противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, общество, политика противодействия коррупции, антикоррупционное общественное мнение, антикоррупционное правосознание.
Summary: The article emphasizes that the state power, which has more resources for combating
corruption, in comparison with its other elements, should create more favorable conditions for the
openness and accountability of its institutions to society.The author describes the main technologies
aimed at activating the anti-corruption potential of Kazakhstani actors in the field of anti-corruption.
Keywords: corruption, society, anti-corruption policy, anti-corruption public opinion, anti-corruption
legal awareness.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлеуетті жандандыру-бұл мүмкіндіктерді шындыққа айналдыруды, оны жүзеге асырудың жаңа нысандары мен технологияларын құруды, жеке адамды,
әлеуметтік топты немесе қауымдастықты олар
үшін жаңа әлеуметтік қатынастарға бейімдеу жүйесін жетілдіруді қамтитын процесс.
Қазақстан қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлеуетін арттырудың маңызды технологияларының қатарына мыналар жатады:
1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық
пікірді қалыптастыру;
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық
сананы дамыту;
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық
бақылауды ұйымдастыру.
Әрі қарай, жоғарыда аталған технологияларды қарастырамыз.
1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық
пікірді қалыптастыру.

Қазақстанның қоғамдық пікірінің сыбайлас
жемқорлықты қабылдауы соншалықты айқын
емес. Бір жағынан, сауалнамалар қазақ қоғамында сыбайлас жемқорлықтың елдің ұлттық мүдделеріне төнетін қатерін түсінетіндігін көрсетеді:
сұралған қоғамның 50% - дан астамы Қазақстанның дағдарыстан шығуына және оның экономикалық өркендеуіне кедергі келтіретін себептерді
бірінші орынға қояды бюрократиялық үстемдік,
қазіргі қоғам (саяси және экономикалық) элитаның сыбайлас жемқорлығы.
Екінші жағынан, бүгінгі таңда қазақстандықтарды не мазалайды деген сұраққа жауап
бергенде, сыбайлас жемқорлық қаупі жетекші
орынға ие емес. Респонденттердің тек 15%-ы
оны үлкен алаңдаушылық тудыратын проблемалар тізіміне енгізді. Азаматтар маскүнемдіктің,
нашақорлықтың (52%), тауарлар мен қызметтер
бағасының өсуіне (43%), жаңа террористік актілердің қауіп-қатеріне (35%), тұрғын үй-комму-
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налдық шаруашылық жүйесінің дағдарысына
(33%), тегін медициналық және білім беру қызметтерінің қол жетімділігінің төмендеуіне (23%)
көбірек алаңдайды [1].
Сыбайлас жемқорлыққа қатысты алаңдаушылықтың салыстырмалы түрде төмен деңгейі,
әдетте, адамдардың көпшілігінің сыбайлас жемқорлыққа бейімделуімен түсіндіріледі. Оны көптеген адамдар әдеттегі зұлымдық ретінде қабылдайды, онымен күресудің пайдасы жоқ. Сонымен қатар, Қазақстанда, кейбір сарапшылардың
пікірінше, сыбайлас жемқорлыққа төзімділіктің
тарихи "сабақтастығы" бар. Басқаша айтқанда, көптеген қазақстандықтар бизнес пен билік
арасындағы қызметтер мен артықшылықтармен
алмасуды нарықтық негізде дамып келе жатқан
қоғамның сөзсіз талабы деп санайды. Осыған
байланысты, сыбайлас жемқорлық проблемасы
өзектілігін жоғалтпай, әлі де орташа қоғамның
күнделікті өміріне тікелей қауіп төндіретін нәрсе
ретінде қабылданбайды, әсіресе респонденттердің көпшілігінің пікірінше, күн сайын мемлекеттік институттар мен құқық қорғау органдарының
қызметімен күресуге тура келмейді ең жоғары
деңгейде сыбайлас жемқорлыққа ұшырайды [2].
Осы ереженің себептерінің бірі сыбайлас
жемқорлықтың себептері мен жағдайларын
жоюға немесе шектеуге, заңдылық пен құқықтық
тәртіпті нығайтуға, құқық қорғау жүйесі қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған жүргізілетін құқықтық, ұйымдастырушылық және практикалық іс-шаралар кешені туралы объективті
ақпараттың жеткіліксіздігі болып табылады.
Профессор Е.О. Алаухановтың пікірінше сыбайлас жемқорлық - бұл әлеуметтік құбылыс қоғамның ыдырауында мемлекеттік қызметшілер,
мемлекеттік қызметшілерді орындауға уәкілеттік
берілген адамдар басқару функцияларын, оның
ішінде және жеке секторда өзінің қызметтік жағдайын, мәртебесін пайдаланады қызмет мүдделеріне қайшы келетін лауазымның беделі және
белгіленген құқық нормаларына және моральдық тұрғыда жеке байыту мақсатында жасалатын іс әрекеттер деп көрсеткен [3].
Бұқаралық ақпарат құралдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық пікірді қалыптастыру
процесінде маңызды рөл атқарады, өйткені олар
тәуелсіз сот органдарымен тең дәрежеде ғана
мемлекеттік институттардың қызметін тұтастай
бақылайды, демек, қоғамның сыбайлас жемқорлық саласындағы сенімін көтермелейді және хабардарлығын арттырады.
БАҚ-тың аталған міндеттерді тиімді орындауы
үшін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділігін түбегейлі арттыру үшін олардың
билік органдарынан тәуелсіздігі және мемлекеттік және құқық қорғау органдарының сыбайлас
жемқорлыққа қарсы жарияланымдарға міндеттілігін заңнамалық тұрғыдан бекіту қағидатты фактор болып табылады.
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Алайда, бүгінде Қазақстанда аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының 80%-і бюджет арқылы мемлекет тарапынан қаржыландырылады,
бұл Қазақстандағы сөз бостандығы деңгейі бойынша төмен рейтингтік орындарға ие шетелдік
бақылаушылардың пікірін растайды.
Сонымен бірге, бағалаудың барлық сындарымен, бұл мемлекеттік басқаруда да, жалпы
қоғамда да сыбайлас жемқорлық туралы материалдарды жариялаудың негізгі көзі болып табылатын қазақстандық БАҚ екені анық. Сондықтан
азаматтық қоғам институты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық пікірталастар жүргізіп,
мемлекет пен қоғамның сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-әрекеттерін жариялап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жеке тергеулер жүргізіп, сыбайлас жемқорлық фактілерін көрсетіп, жариялауы
тиіс.
Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы хабардарлығының оң әсерінің мысалы ретінде осы құбылыс туралы қоғамдық пікірді ескеру көрсетілген саладағы істердің нақты
жағдайы туралы ақпараттың барған сайын үлкен
көлемін жария етуге мәжбүр ететіндігін келтіруге болады. Сонымен қатар, бұл ақпарат көптеген
көздерден келеді, бұл көбінесе қарама-қарсы
көзқарастарды салыстыру негізінде пікір қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық пікірді қалыптастыруға әсер ететін, ең алдымен,
билік органдары мен лауазымды тұлғалардың
қызметі туралы сенімді және толық ақпарат, азаматтар үшін олардың шешімдері мен іс-әрекеттерінің толық ашықтығы қажет болатын халықтың құқықтық білмеу факторының, тіпті құқықтық нигилизмінің маңыздылығын жоққа шығаруға болмайды.
Ақпаратқа қолжетімділік, консультациялардың мүмкіндіктері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимылға белсенді қатысуы сондай-ақ:
- саяси бағытты әзірлеу процесінің барынша ашықтығын көтермелеу арқылы басқарудың
тиімділігін арттыруға;
-тікелей қоғамдық тексеру мен бақылау арқылы көбірек есеп беруге қол жеткізуге;
-Үкіметтің шешімдер қабылдау процесі заңдылығының жоғары деңгейіне;
-ақпарат көздерінің неғұрлым кең спектіріне
негізделген саяси шешімдердің жоғары сапасына қол жеткізуге ықпал етеді;
азаматтық құқықтарды, қоғамдық келісімді, саясаттағы қоғамдық хабардарлықты жүзеге
асырудың және оны қалыптастыруға қатысудың
неғұрлым жоғары деңгейі.
Осылайша, мемлекеттік аппараттың жұмыс
істеуінің үлкен "ашықтығы" қамтамасыз етіледі,
бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың
міндеттеріне сәйкес келеді, өйткені бірнеше рет
атап өтілгендей, корпоративтілік, жақындық сыбайлас жемқорлықтың маңызды детерминантта-

алу және оған қарсы тұру мақсаттарының бірі
болатын аумақтық ортақтық және интернет желісіне қол жеткізу мүмкіндіктері негізінде азаматтардың желілік қоғамдастықтарын құру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында білім алмасудың желілік құрылымдарын
құру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша мамандандырылған мерзімді
басылымдар базасында тәжірибе алмасу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл саласындағы
түрлі акциялар, практикалар мен бастамаларды
талқылау үшін ұлттық және халықаралық тұрақты жұмыс істейтін форумдар құруды қамтамасыз
ету;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл,
ұлттық және өңірлік медиа компаниялардың осы
телестудиялардың тақырыптық бейнематериалдарын әлеуметтік жарнама ретінде, сондай-ақ
интернеттің жалпыға қолжетімді тегін сегментінде өтеусіз орналастыру жөніндегі бастамаларын
қолдау мәселелері бойынша ұлттық және халықаралық мамандандырылған телебағдарламаларды жасауға ықпал ету;
журналистік қоғамдастықта, баспа және
электрондық БАҚ редакцияларында халықты тек
сыбайлас жемқорлық көріністері туралы ғана
емес, сыбайлас жемқорлыққа қатысушы адамдарды жазалау туралы барынша кеңінен хабардар ету институттарының және үкіметтік құрылымдардың сыбайлас жемқорлықты азайтуға
бағытталған оң белсенділігі туралы, сондай-ақ
оған табысты қарсы тұрудың мысалдары туралы
хабардар етуге;
- жарияланымдары мен кәсіби қызметі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылмен байланысты журналистер мен өзге де БАҚ қызметкерлері арасында ұлттық және халықаралық конкурстарды ұйымдастыруға, өткізуге және кеңінен
жария етуге ықпал етуге міндетті.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сананы дамыту.
Әлеуметтанушы С. В. Алексеевпен барлық
халықтың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің төмен деңгейі сыбайлас жемқорлықты
дамыту және сыбайлас жемқорлық практикасының кеңеюі үшін жалпы деструктивті негіз
қалыптастырады [4]. Шынында да, біріншіден,
мемлекеттік қызметшілер санасының құқықтық
деформациясына халықтың өзіндік әлеуметтік
тапсырысы қалыптасуда, екінші жағынан, бұрмаланған құқықтық көзқарастар, мемлекеттік
қызметшілердің құқықтық нигилизмі халықтың
құқықтық санасы мен құқықтық мінез-құлқының
деформациясын күшейтеді.
Билік, бюрократиялық аппарат көбінесе азаматтардың мүдделері мен құқықтарын елемейді.
Қоғам немесе, қалай болғанда да, оның едәуір
бөлігі ұмтылады айналып заңды және заңды
тәсілдері міндеттерін шешу-өзекті мәселелерді
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ры болып табылады. Азаматтардың мемлекетке
деген сенімін орнату мүмкіндігі пайда болады,
олар мемлекеттік қызметтің белгілі бір түрлерінің мәнін түсініп қана қоймай, сонымен бірге
қоғамдық өмірге, басқаруға және шешім қабылдауға қатысуы болып табылады.
Сонымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жүйесінің тиімділігін арттыру үшін мынадай бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қоғамдық пікірді қалыптастыру жөніндегі
дәйекті іс-шаралар кешенін үздіксіз жүзеге асыру
қажет:
-мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясатты жүзеге асыруы кезінде барынша жариялылықты қамтамасыз ету;
- мемлекеттік қызмет жүйесіндегі, бизнесқұрылымдардағы, коммерциялық емес сектор
ұйымдарындағы корпоративтік этика нормаларының кәсіби немесе қоғамдық қызметтің
ашықтығын қамтамасыз ету негізі ретінде, сыбайлас жемқорлыққа;
- мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыруға және халықтың сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуын көпшілікке танымал етуге тарту;
- осы көрсеткіш бойынша өңірлерді, салаларды, ірі кәсіпорындарды, билік органдарының
шешімдерін және олардың нақты өкілдерінің
қызметін өзара салыстыруға мүмкіндік беретін
сыбайлас жемқорлық деңгейінің индекстерін
әзірлеу және БАҚ-та жариялау;
- мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі
басқару органдарының қызметі туралы жұртшылықты хабардар ету, қоғамдық маңызы бар
ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету, азаматтарды шешімдер жобаларын талқылау процесіне тарту, олардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру үшін интернет желісін кеңінен
пайдалану;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты оқытуды, оның ішінде азаматтардың сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болған кезде
заңды мінез-құлықтың неғұрлым типтік үлгілерін
көрсететін электрондық және телеарна бұқаралық ақпарат құралдарында сюжеттер жасау
және тираждау арқылы оқытуды қамтитын азаматтық ағарту жүйесін әзірлеу;
- БАҚ-пен бірлесіп халықпен, оның ішінде
жастармен қоғамның дамуына сыбайлас жемқорлық тудыратын зиян туралы түсіндіру жұмысын жүргізу;
- билік, БАҚ өкілдері тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі нақты
шаралар туралы диалог жүргізе алатын келіссөздер алаңдарын құру бойынша технологияларды
әзірлеу және іс жүзінде іске асыру;
- тергеумен айналысатын журналистерге қоғамдық қолдау көрсету;
-"төменгі" сыбайлас жемқорлықтың алдын
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және азайту қарым-қатынас мемлекеттік органдармен барынша арнаған сөзінде сонда ғана
шеткі жағдайда, ешқандай өзге де тәсілдерін
шешім сол немесе өзге де мәселелер. Сонымен
қатар, екеуі де заңға бағынудың жоғары деңгейімен ерекшеленбейді. Бұл қатал шеңберді қазақ
қоғамында сыбайлас жемқорлық қатынастарына төзбеушілік қалыптасқан кезде ғана бұзуға
болады, оның негізі ең алдымен азаматтардың
құқықтық мәдениеті, құқықтық санасы және құқықтық сауаттылығы.
Шынында да, ел халқының едәуір бөлігінде
ең жалпы құқықтық идеялардың болмауы, олардың әртүрлі формадағы сыбайлас жемқорлық
көріністеріне қарсы тұруда өз құқықтары мен
мүмкіндіктерін білмеуі, мұның бәрі азаматтарда
құқықтық сананы тәрбиелеу, оларға құқықтық
мінез-құлық дағдыларын, оның ішінде сыбайлас
жемқорлық көріністерімен байланыста нақты ісәрекеттерді үйрету бойынша тұтас шаралар кешенін жүзеге асыру қажеттілігін анықтайды.
И.Н. Клюковская атап өткендей, сыбайлас
жемқорлық көріністерінің таралуы мен сыбайлас жемқорлыққа объективті түрде байланысты
қоғамдық қатынастардың күрделенуіне байланысты құқықтық сананың сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сана сияқты компонентін бөлуге шұғыл қажеттілік туындайды, оған құқықтық
сананың жалпы белгілерімен қатар қосымша
ерекшеліктер де тән.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сана-сезімге мынадай белгілер тән:[5]
- сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерге немесе
оларды жасау ниеттеріне келіспеу немесе қарсы
іс-қимыл кезінде ерік білдіру;
- адамдардың мінез-құлқын құқықтық білім
мен құқықтық бағалау нысанында қабылдау,
көрсету және білдіру;
- конституциялық, әкімшілік, қылмыстық,
азаматтық-құқықтық нормалардың реттеушілік
мүмкіндіктерінде, оларды қолданудың, азаматтар мен ұжымдық құралымдардың құқықтарын
іске асырудың жеткілікті тиімділігінде;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттің
барлық сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына шешуші әсер ету; іс-әрекетті нақты материалдық (лауазымды адамның өз жағдайынан заңсыз
материалдық пайда алуы) және материалдық
емес (шенеунік алған материалдық емес сипаттағы басқа да пайда) салаларға тарату және т. б.
Сондықтан, И.Н.Клюковскаямен келісе отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық
сананың негізгі функционалды мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа байланысты (немесе мүмкін
байланысты) мінез-құлықты құқықтық білім мен
бағалау формаларында қабылдау, көрсету және
білдіру яғни құқықтың реттеуші мүмкіндіктері
және оны экономикалық, әлеуметтік-мәдени,
әкімшілік-саяси салаларда туындайтын проблемаларды, дауларды заңды түрде шешу үшін

56

қолдану тиімділігі, құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
іске асыру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа
қарсы.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сананың ерекше маңызды деңгейі, И. Н. Клюковскаяның пікірінше, мемлекеттік деңгей, яғни уәкілетті органдардың заң шығаруды жүзеге асырудағы қызметі және заңды жүзеге асырудың ерекше нысаны оның қолданылуымен байланысты.
Осыған байланысты, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл саласында заң шығару мен құқық қолдануды жүзеге асыру кезінде құқықтық
сананың тиісті деңгейі ғана емес, сонымен бірге
құқық қорғауды жүзеге асыратындардың кәсіби
дайындығы да маңызды: бұдан сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сананың мемлекеттік
деңгейі көбінесе кәсіби деңгеймен байланысты
және заң шығарушылар мен құқық қолданушылардан кәсібилікті талап етеді.
Осыған байланысты белсенді азаматтық ұстанымымен ерекшеленетін және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы өзіндік "иммунитеті" бар
әлеуметтік жауапты кадрларды қалыптастыру
процесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім
берудің рөлі мен маңызын асыра бағалау қиын.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру деп
мемлекеттік білім беру стандарттары шеңберінде әзірленген және білім беру мекемелерінде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды
қалыптастыру, білім алушылардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру міндеттерін шешу үшін іске асырылатын
жалпы білім беру бағдарламаларына негізделген, жеке тұлға, қоғам және мемлекет мүддесі
үшін оқыту мен тәрбиелеудің мақсатты процесін
санауға болады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім берудің
негізгі бағыттары:
Құқықтық нигилизмді жеңу. Заңға деген құрмет тек шенеуніктердің ғана емес, сонымен бірге қоғамның әр мүшесінің өмірін анықтайтын
принципке айналуы керек. Құқықтық нигилизмді
жеңуде құқықтық ағарту және құқықтық мәдениет негіздерін қалыптастыру, атап айтқанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама саласында
ерекше рөл атқарады.
Білім алушыларды сыбайлас жемқорлықтың
көп қырлылығы туралы хабардар ету: сыбайлас
жемқорлықтың әлеуметтік құбылыс, заңға қайшы әрекет, осы қоғам мәдениетінің элементі
ретінде мәні туралы. Сыбайлас жемқорлықтың
мақсаттары, субъектілері, нысандары мен түрлері, іске асыру саласы, мазмұны туралы нақты
түсінік.
Сыбайлас жемқорлыққа саналы қабылдау
мен қатынасты қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлықтан, сыбайлас жемқорлық
мораль мен этикадан моральдық бас тарту. Жазалау заңы ғана емес, моральдық таңдау да билік

сипаты талап етілетіннен алыс. Белгілі бір дәрежеде бұл қоғамдық бақылаудың жекелеген институттарының қызметі тұтас жүйеге енбегендігіне байланысты. Заңнамада қоғамдық бақылау
институттарының әрқайсысының функциялары
мен өкілеттіктері толық айқындалмаған; міндетті
түрде қоғамдық бақылауға жататын заңдар мен
шешімдердің жобалары; қоғамдық бақылауды
жүзеге асыру рәсімдері. Оларда сондай-ақ билік пен басқару органдары мен азаматтық қоғам
институттарының өзара іс-қимылы реттелмеген
мемлекеттік және муниципалды органдардың
азаматтық қоғам институттарына қоғамдық бақылауды жүзеге асыруда олардың заңды қызметіне қарсы тұруға және көмектеспеуге жауапкершілігі.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық
бақылау азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимылға қатысуының әртүрлі нысандарын қамтиды:
Қоғамдық мониторинг-қоғамдық бақылау
субъектілері тарапынан қоғамдық бақылау объектілері қызметінің қоғамдық мүдделерге сәйкестігін жүйелі түрде байқау.
Қоғамдық сараптама-қоғамдық бақылау
субъектілерінің қоғамдық бақылау объектілерінің қызметіне қатысты құжаттар мен материалдарды зерттеу, талдау және бағалау үшін олардың қоғамдық мүдделерге сәйкестігі тұрғысынан
арнайы білімді және (немесе) тәжірибені пайдалануы.
Сараптаманың құқықтық аспектісі билік органдары мен олардың лауазымды тұлғаларының
шешімдері мен іс-әрекеттерінің Конституция
нормаларына, адам мен азаматтың құқықтары
мен бостандықтары туралы халықаралық актілерге, кең мағынада заңдар жиынтығы және
оларға сәйкес қабылданған заңға тәуелді және
басқа да нормативтік құқықтық актілер ретінде
түсінілетін қолданыстағы ұлттық заңнамаға сәйкестігін талдау болып табылады.
Қоғамдық тыңдаулар (талқылау) азаматтардың мемлекеттік билік органдарының, жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының жариялы түрде жиналыс өткізу арқылы шешімдер қабылдау
процесіне қатысу құқықтарын іске асырудан,
билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының уәкілетті адамдарының, мүдделері тиісті шешіммен тікелей қозғалатын азаматтар
өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен, көрсетілген шешімдердің жобаларын, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді олардың қоғамдық мүдделерге сәйкестігі мәселесі
бойынша талқылаудан тұрады.
Қоғамдық тексеру (тексеру) қоғамдық бақылау субъектілерінің қоғамдық мүдделерге сәйкестігін айқындау мақсатында ақпарат жинау,
қоғамдық бақылау объектілерінің қызметіне қатысты фактілер мен мән-жайларды анықтау жөніндегі іс-қимылдарының жиынтығын білдіреді.
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пен қоғамды сыбайлас жемқорлықтан қорғайды.
Қоғамда, сыбайлас жемқорлықты ақтайтын заң
оның алдын ала алмайды, сондықтан бүгінде
Қазақтанның болашағының негізін қалау керек –
сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті
тәрбиелеу, кадрлар арасында сыбайлас жемқорлыққа тұрақты теріс баға қалыптастыру.
Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін қажетті дағдыларды игеру. Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мінез-құлық стандартын құру. Кадрларда
сыбайлас жемқорлық мінез-құлық туралы пікір
кез-келген жағдайда қолайсыз мінез-құлық ретінде ғана емес, сонымен қатар нақты өмірлік
жағдайларда мұндай мінез-құлықтың практикалық дағдылары болуы керек. Сонымен қатар,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл тек
пассивті сипатта ғана болмауы керек – мен сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатыспаймын
және қатыспаймын, сонымен қатар белсенді-біздің қоғамдағы кез-келген сыбайлас жемқорлық
көріністерімен күресемін.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы насихат және
заңды құрметтеу идеяларын тарату-бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық
жоспары мен стратегиясын іске асырудың маңызды бағыты.
Демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім
берудің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы
дүниетанымды, тұлғаның берік адамгершілік негіздерін, азаматтық ұстанымды және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың тұрақты
дағдыларын қалыптастыру болып табылады.
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық
бақылауды ұйымдастыру.
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және
оған қарсы іс-қимыл процесіне азаматтар мен
азаматтық қоғам тікелей және пәрменді қатысуы
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылау тетігін қамтамасыз етуге арналған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылауды мемлекеттік органдардың және лауазымды тұлғалардың азаматтарға есеп беруі деп
түсіну керек, бұл: біріншіден, азаматтардың билік қызметі туралы қажетті ақпарат арқылы есеп
алу құқығын білдіреді; екіншіден, азаматтардың
ақпарат немесе түсініктемелер қанағаттанарлықсыз деп танылған жағдайда шаралар қабылдау,
яғни санкциялар қолдану құқығы.
Демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл тетігі ретінде, ең алдымен, мемлекеттік
басқару саласында, сыбайлас жемқорлық қатынастарының пайда болуына ықпал ететін мүмкіндіктерді болдырмау және жағдайларды жою,
сыбайлас жемқорлық фактілерін анықтау және
жолын кесу мақсатында азаматтар мен олардың
автономды бірлестіктері жүзеге асыратын әрекеттер тізбегін қамтиды.
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылаудың әсер ету деңгейі мен
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылаудың қорытынды бағыты билік пен қоғамға
қоғамдық сараптама нәтижелерін жария етуден
тұрады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетігі ретіндегі қоғамдық Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы бақылаудың практикалық нәтижесі осыған уәкілетті мемлекеттік билік органдарының
сыбайлас жемқорлық сипатындағы барлық оқиғалар мен фактілерді, анықталған және билік пен
қоғамға ұсынылған қоғамдық бақылау нәтижелері бойынша сараптама. тексеру жүргізуінен
тұрады.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай
келе, егер сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылау объективті және ұтымды жүргізілсе, ол мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін және қоғамдық мүдделерге қызмет ету үшін
биліктің жауапкершілігін арттыруға айтарлықтай
ықпал ете алады деп айта аламыз.
Сонымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл мен оны басудың негізгі тетіктерінің
бірі болып табылады. Егер билік өзінің әкімшілік бақылауына қоюға немесе оның автономды
жұмысын шектеуге және оған кедергі келтіруге
тырысса, онда ол жемқор шенеуніктердің жазасыздығына және бүкіл билік жүйесінде сыбайлас
жемқорлық метастаздарының таралуына ықпал

етеді.
Сонымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылда азаматтарды жандандыру мәселесіне
жеке тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктерге қосылуына ерекше назар аудару керек.
Осылайша, қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты
құқықтық ағарту, билік органдарының заң шығарушылық, атқарушы қызметін бақылау, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының себептеріне,
жағдайларына, ауқымына, әлеуметтік салдарына
байланысты неғұрлым өзекті мәселелерді талқылау негізінде түбегейлі өзгеше құндылықтар
жүйесін қалыптастыру арқылы азайтуға болады.
Азаматтарда қоғамдағы әлеуметтік мінез-құлық
нысаны ретінде сыбайлас жемқорлықты ішкі қабылдамау ұстанымдары қалыптастырылып, осы
құбылыстың адамгершілік, ұйымдастырушылық,
тұлғалық деструктивті салдары көрсетілуге тиіс.
Бұдан басқа, мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың маңызды міндеттерінің
бірі қоғамдық сананың түбегейлі өзгеруі болып
табылады. Қоғамда сыбайлас жемқорлықты қатаң қабылдамау ахуалы қалыптастырылуы тиіс.
Сыбайлас жемқорлықты барынша азайтатын
құқықтық, тиімді мемлекет құру еркін, жауапты
адамдардың белсенділігіне, азаматтық, құқықтық, саяси мәдениет пен білім деңгейіне байланысты.
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Түйін: Мақалада сотқа дейінгі іс жүргізудің шет елдік нұсқамалары және шаралары қарастырылған. Автор қылмыстық процесіндегі алдын ала іс жүргізу оның қауіпті немесе ауыр қылмыс туралы
немесе осындай қауіпті емес қылмыс туралы жүзеге асырылатынына байланысты әртүрлі мәлметтерді сипаттайды.
Кілт сөздер: қылмыстық процесс, іс жүргізушілік, қылмыс, жедел-іздестіру, алдын ала тергеу.
Резюме: В статье рассмотрены зарубежные предписания и меры досудебного производства.
Автор описывает различные сведения, связанные с тем, что предварительное производство в уголовном процессе осуществляется либо об опасном, либо о тяжком преступлении, либо о таком не
опасном преступлении.
Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальное, преступление, оперативно-розыскное,
предварительное следствие.
Summary: The article considers foreign prescriptions and measures of pre-trial proceedings. The
author describes various information related to the fact that pre-trial proceedings in criminal proceedings
are carried out either on a dangerous or serious crime, or on such a non-dangerous crime
Keywords: қылмыстық процесс, процестік, қылмыс, жедел-іздестіру, алдын ала тергеу.
Шет мемлекеттердің көпшілігінде қылмыстық
процестің бастапқы сәті формальды түрде тіркелмейді,сондықтан отандық процесте "қылмыстық істі қозғау сатысы" деп аталатын қылмыстық
сот ісін жүргізудің осындай кезеңі да жоқ. Құзыретті органға қылмыс белгілері бар оқиға туралы
ақпарат кез келген түрде түскеннен кейін іс жүргізу басталды деп есептеледі. Мұндай сигналды
алған кезде полиция құқық бұзушылық туралы
ақпаратты заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілдермен жинай бастайды. Егер олар жеке
адамның негізгі конституциялық құқықтарының
шектеулерімен байланысты болса, көбінесе сот
шешімі талап етіледі (Англия, АҚШ), не мұндай
шешімді сот тергеушісі, тергеу судьясы, бостандықтар мен қорытынды бойынша судья және т.
б. қабылдайды.
Алдын ала тергеу іс сотта қаралғанға дейін
жасалатын тергеу іс-әрекеттерін, сондай-ақ жедел-іздестіру іс-шараларын отандық мағынада қамтитын іс-әрекеттер кешені деп түсініледі.
К.Ф. Гуценконың бейнесі бойынша тергеу және
жедел-іздестіру іс-әрекеттері арасында "Қытай
қабырғасы" салынбайды. Мұндай әрекеттердің

араласуы әсіресе англосаксондық құқық жүйесі
бар елдерде айқын көрінеді [1, 114].
Мысалы, АҚШ-та дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған қылмыс белгілері бар
оқиға немесе кімнің іс - әрекеті туралы ақпаратты алу және тіркеу-тиісті тексеруден және ресімделгеннен кейін сотта қылмыстық қудалауды
жүзеге асыру кезінде дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін мәліметтерді анықтау, тіркеу,
тексеру және зерттеу бойынша азаматтар мен
ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қоршайтын құқықтық ұйғарымдарға қайшы келмейтін әрекеттердің кең ауқымын орындау үшін
негіз болып табылады. Мұндай іс – әрекеттер бұл
іс жүзінде жедел-іздестіру іс-әрекеттерінің барлық жиынтығы, сондай-ақ басқа да іс-шаралар,
соның ішінде Ресейде тергеу іс-әрекеттері деп
аталатын іс-шаралар.
Олар құқықтық нұсқамаларда белгіленген
тәртіппен іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын
(алып келу, ұстау, қамауға алу) қолдану жөніндегі шешімдердің қабылдануын және іске асырылуын қамтиды. Жиі қылмыстың тіркелуі күдіктіні
ұстауға немесе қамауға алуға тура келеді немесе
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қандай да бір басқа жедел-іздестіру немесе тергеу әрекеттері жасалғаннан кейін жүреді.
Бұл туралы әлеуметтік зерттеулер өткізілген американдық заңгерлер зерттеген. Мысалы,
олардың біреуі қауіпті қылмыстар туралы 400
қылмыстық істі ашуға байланысты мән - жайларды талдау негізінде әдеттегі сурет берді: істердің
18% олардың қатысуымен жасалған қылмыстардың жеке бақылаулары негізінде полиция қызметкерлерімен тұтқындалды; 38% қылмыс жасалған жерде немесе оған жақын жерде, полиция қызметкері жәбірленушінің немесе куәгердің шақыруы бойынша келген; 13% - дан қылмыс
туралы ақпарат келіп түскеннен кейін жасалған
жедел-іздестіру іс-әрекеттерінің нәтижесінде.
Бұл мәліметтер полицияның мәлімдемелер
немесе басқа хабарламалар тіркелгенге дейін
жиі әрекет ете бастағанын көрсетеді. Полиция
қызметкеріне кейіннен заттай немесе жазбаша
дәлелдемелер бола алатын заттар мен құжаттарды анықтауға және жинауға, жәбірленушілерді
не куәгерлерді сұхбаттасуға, бостандықтағы күдіктіге оның жеке басы мен басқа да жағдайлары туралы деректерге қатысты сұрақтар қоюға,
хабар таратушыларды енгізуге және олардан
қажетті мәліметтер алуға, тұрғын және қызметтік үй-жайларды қарауға, мамандармен кеңесуге
рұқсат етілген.
Біздің ойымызша, аса маңызды процессуалдық кепілдік ретінде қылмыстық іс жүргізу нысаны тұрғысынан күмәнді фактіні, қылмыстық іс
жүргізу және жедел-іздестіру рәсімдерін араластыру кейбір шектес мемлекеттердің заңнамасында байқауға болады. Мәселен, Украина ҚІЖК
97-бабының 5-бөлігі қылмыстық іс қозғалғанға
дейін қылмыс туралы арыз немесе хабарлама
жедел-іздестіру қызметін жүргізу жолымен тексерілуі мүмкін деп қарастырады [2]. Бұл ретте
судьяның жекелеген жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы шешім қабылдау ережесі
және оларға шағым жасау тәртібі қылмыстық іс
жүргізу заңнамасында көзделеді.
Кейбір жағдайларда тергеуші іс жүргізу, сондай-ақ іс жүргізу емес жолмен (анықтау органына жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге
тапсырма беру арқылы) фактілер туралы бірдей мәліметтерді ала алады деп ойлайтын кейбір отандық авторлар да қателеседі. Бұл ретте
дәлелдемелерді алу үшін іс жүргізу жолы емес,
мұндай тәсілге сәйкес дәлелдемелерді іс жүргізу
тәсілдерімен алу мүмкін болмаған жағдайларда
ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер дәлелдемені
жедел-іздестіру аппараттарын іске қоспай алуға
болатын болса, онда анықтау органдарына жедел-іздестіру іс-әрекеттерін жүргізуге тапсырма берудің қажеті жоқ. Алайда, егер мұндайлар
жүргізілген болса да, дәлелдемелерді олардың
нәтижелері негізінде қалыптастыру тек іс жүргізу
тәсілдерімен ғана мүмкін болады.
Англияның қылмыстық процесіндегі алдын
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ала іс жүргізу оның қауіпті немесе ауыр қылмыс
туралы немесе осындай қауіпті емес қылмыс туралы жүзеге асырылатынына байланысты әртүрлі болады. Бірінші жағдайда айыптау актісі деп
аталатын іс жүргізу жүзеге асырылады. Мұндай
істерді сот алқабилердің қатысуымен қарайды
деп болжануда. Екінші жағдайда "жиынтық іс
жүргізу" жүзеге асырылады, яғни жеңілдетілген
тәртіппен іс жүргізу.
Айыптау актісімен бірге іс жүргізуді полиция
де, жәбірленуші де не оның қорғаушысы бола
алатын айыптаушы қозғайды.
Полиция тергеуі Англиядағы сотқа дейінгі
өндірістің маңызды бөлігі болып табылады. Бұл
ретте полиция қызметкері бірқатар іс – әрекеттерді дербес, ал кейбіреулерін тек соттың рұқсатымен ғана жасай алады. Полиция өз бетінше
жүзеге асыра алатын іс-әрекеттерге күдіктіні 24
сағатқа дейінгі мерзімге қысқа мерзімді ұстау
(полицейлік қамауға алу) жатады. Алдағы уақытта бұл мерзім бірнеше рет 96 сағатқа дейін ұзартылуы мүмкін. Жалпы ереже бойынша тінту сот
шешімі негізінде жүргізіледі [3, 94].
Алайда, полиция тінту жүргізуге құқылы және
сот бұйрықтарынсыз да ерекшеліктер бар. Сот
шешімінсіз телефон арқылы сөйлесулерді тыңдауға да жол беріледі. Жалпы алғанда, полиция
сот шешімінсіз нормативтік актілерде тікелей
көзделген әрекеттерді ғана жүргізуге құқылы,
әйтпесе соттың рұқсатын алу қажет. Мәселен,
ұзақ мерзімді қамауға алу сот бұйрығы бойынша
қолданылады.
Полицейлік тергеу қылмыстық қудалаудан бас
тартумен аяқталуы мүмкін. Қылмыстық қудалауға және жазалауға балама полиция қызметкерлеріне берілетін ресми ескерту немесе медиация
институты болуы мүмкін.
Профессор Алауханов Е.О., еңбектерінде
адамды айыпталушы ретінде жауапқа тартқан
сәттен бастап, тергеушіде айыпталушыға бұлтартпау шараларының бірін қолдану құқығы мен
себебі пайда болады.
Заң айыпталушыны шақыруға байланысты
басқа да құраладырады пайдалнуға жол береді.
Ал айыпталушы Қазақстан Республикасының тыс
жерде болып тергеу органдарына келуден бас
тартқан жағдайларда алдын ала тергеу органдары республикалық ақпарат құралдары,жалпыға
ортақ телекоммуникация жүйе арқылы хабар
жариялауға құқылы [4, 94].
Медиацияның мәні жанжал жасаушы тараптар – қылмыстық заңды бұзушы және жәбірленуші – уәкілетті мемлекеттік органдардың рұқсатымен үшінші тұлғаларды (көбінесе – қоғамдық
құрылымдардың өкілдерін) делдалдыққа тарту
арқылы қылмыстық сот жүргізуден тыс өз қақтығысын шешуге тырысады. Келісімге қол жеткізілген жағдайда заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған адам жәбірленушіге кешірім жасау,
ақша сомасын төлеу, қоғам игілігі үшін жұмыс-

мәжбүрлеудің бірқатар шараларына тек соттың
рұқсатымен ғана жол беріледі. Мұндай әрекеттердің қатарына: тұрғын үй иелерінің келісімінсіз немесе білмей тұрғын үйге кіру, электрондық
бақылау (телефонмен сөйлесулерді, радиобайланыс арқылы сөйлесулерді тыңдау, электрондық тасымалдаушылардан ақпаратты алу, бейне
жазу аппаратурасын жасырын қолдану) жатады.
Сонымен қатар, кейінге қалдыруға болмайтын
жағдайларда кейбір ерекшеліктер болуы мүмкін.
Жалпы ереже бойынша қамауға алуға сот
шешімі бойынша жол беріледі. Алайда кейінге
қалдыруға болмайтын жағдайларда сот бұйрығынсыз, бірақ тұтқындалған адамды сотқа жеткізу туралы ережені сақтаған кезде "мүмкіндігінше
тез"қамауға алуға жол беріледі.
Алдын ала тергеудің соңғы кезеңінде айыптау
туралы шешім қабылданады. Тергеу жүргізуші
полицей өзінің тікелей бастығына осы қылмыстық іс бойынша не жасалғаны және не анықталғаны туралы есеп береді. Бұдан әрі қылмыстық
істі оңайлатылған (жиынтық) тәртіппен сотқа қарау үшін беру туралы, қылмыстық істі қысқарту
туралы, қылмыстық іс жүргізу рәсімдерінен тыс
"реттеу туралы не істі сотта қылмыстық қудалауды жүзеге асыру үшін прокурорға беру туралы
шешімдер қабылдануы мүмкін.
Француз қылмыстық процесі көптеген басқа
еуропалық мемлекеттердің қылмыстық процессіне үлгі болды. Франциядағы қылмыстық сот
өндірісі "аралас" процесс түріне жатады, оған
құпия, жазбаша және міндетті емес сотқа дейінгі іс жүргізу мен жария, ауызша жарыспалы сот
талқылауы тән.
Қылмыстық істердің басым көпшілігі прокуратура полиция материалдары бойынша қозғайды. Қылмыстардың көпшілігін тергеуді офицерлері дербес алдын ала анықтау жүргізуге, ал
агенттер мен өзге де лауазымды адамдар жекелеген іс жүргізу әрекеттерін жүргізуге құқығы
бар сот полициясы жүзеге асырады. Әсіресе, сот
полициясы офицерлерінің тікелей олардың жасалуынан кейін айқын қылмыстарға қатысты тергеу жүргізу кезінде өкілеттіктері зор. Республика
прокурорының басшылығымен әрекет ететін сот
полициясының лауазымды адамдары мен агенттері кінәлілерді анықтауға және дәлелдемелерді
бекітуге бағытталған барлық іс-әрекеттерді жүргізеді.
Алдын ала тергеу әдетте полиция анықтамасына келетін кезең болып табылады және тергеу
судьясы жүзеге асырады. Ол сот сатыларында
ұйымдастырушылық бағыныста, бірақ өз функцияларын орындау кезінде іс жүргізушілік прокуратураға байланысты. Тергеу судьясы-сотқа
дейінгі іс жүргізудің ең жарқын көрінісінің классикалық нұсқасы, бірақ шын мәнінде бұл сөздің
толық мағынасында алдын ала тергеу міндетті
емес. Тергеу судьясы тараптардың өтініші бойынша іс жүргізу әрекеттерінің негізгі массасын
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тарды орындау, бүлінген мүліктің және жөндеу
нысанында қолайлы нысанда зиянды түзетеді.
Полиция тергеу материалдары корольдік қудалау қызметіне берілуі мүмкін. Бұл шешім қылмыс ашылған, оны жасаған адам анықталған
жағдайда, адамды қылмыстық жауаптылыққа
тарту орынды болған жағдайда қабылданады.
Күдіктіге айып тағылады, содан кейін барлық материалдар корольдік қудалау қызметіне беріледі.
Сотта қылмыстық істі қарауға айыптау материалдарын одан әрі дайындауды осы қызметтің лауазымды адамдары жүзеге асырады.
Бұл ретте корольдік қудалау қызметінің өз
бастамасы бойынша қылмыстық қудалауды бастауға, қылмысты тергеуді жүргізуге, полицияның
қылмыстық қудалаудан бас тарту туралы шешімін қайта қарауға құқығы жоқ.
Америка қылмыстық іс жүргізу жүйесінің
ерекшелігі мемлекеттің федералды құрылғысымен, жалпы Федеральдық заңнаманың және
штаттардың заңнамаларының болуымен байланысты.
Американдық қылмыстық процесте, ағылшын
тіліндегідей, қылмыстық қудалаудың екі түрі көзделген:
1) айыптау актісі жасалуы немесе ақпарат ұсынылуы тиіс қылмыстық істер бойынша іс жүргізу;
2) жиынтық (оңайлатылған) іс жүргізу.
Олардың біріншісі - қауіпті 801 қылмыстар
(фелониялар) туралы қылмыстық істер бойынша;
екіншісі-аса қауіпті қылмыстар (мисдиминорам)
бойынша қолданылады.
АҚШ-та қылмыстық қудалау жәбірленушінің
еркіне байланысты, сондай-ақ полицияның бастамасы бойынша басталуы мүмкін. Қылмыстық
істер бойынша тергеуді Федералды тергеу бюросы (ФБҚ) және басқа да көптеген федералдық
қызметтер сондай-ақ бір-бірінен тәуелсіз көптеген полиция мекемелері жүргізеді. Олар қамауға
алуға, күдіктілерден жауап алуға, дәлелдемелерді
іздестіруге және жинауға құқылы. Қамауға алуды,
тінтуді және басқа да тергеу әрекеттерін полиция
алдын ала не ерекше жағдайларда, кейіннен соттың санкциясымен жүргізеді [5,28].
Федералдық прокуратураның өкілеттіктеріне
федералдық маңызы бар қылмыстық істерді қозғау жатады. Федералдық прокуратура, егер қудалау орынсыз деп тапса, қылмыстық қудалаудан
бас тартуға құқылы. Алқабилердің ұйғарымына
дейін генерал және оның уәкілеттігі бойынша
әрекет ететін прокуратура шендері қылмыстық
істі өзінің біржақты шешімімен тоқтатуға құқылы.
Федералдық генерал дәлелдемелерді алдын
ала жинауды басқарады, оған Конституциямен
берілген өкілеттіктер шегінде айыпталушыны қамауға алу немесе оны кепілдікке босату тәуелді
болады ол сондай-ақ куәлардан және күдіктінің
өзінен жауап алуға құқылы. Ол айыптауды тұжырымдайды және оны сотта қолдайды.
Алдын ала іс жүргізу барысында іс жүргізу
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жүзеге асырады, бұл ретте прокурордың талаптары ол үшін міндетті.
Франциядағы алдын ала тергеу сот сипатында
(сот ведомствосының құзыретіне жатады). Тергеуші мен сот іс бойынша шындықты анықтауға
арналған, ал прокуратура органдары қылмыстық
қудалауды жүзеге асырады және тараптардың
бірі ретінде сотта айыптауды қолдайды [6, 55].
Францияның қылмыстық процесінде адамды
қамауға алу туралы шешімді ерекше лауазымды
адам - "бостандықтар мен қорытынды бойынша
судья"қабылдайды.
Француз қылмыстық процесіндегі прокурордың өкілеттігі айтарлықтай кең. Ол араласуға
және тергеу функцияларын орындауды өзіне
алуға немесе тергеу судьясына оның пікірі бойынша қажетті әрекеттер жүргізуді ұйғаруға құқылы.
Тергеуді аяқтағаннан кейін тергеу судьясы іс
бойынша іс жүргізуді Республика прокурорына
береді. Егер прокурор жүргізілген тергеумен келіссе, ол іс материалдарын тергеу судьясына қайтарады. Осыдан кейін тергеу судьясы, егер судья
тағылған айыптауды негізсіз немесе дәлелсіз деп
тапса, істі тиісті сот сатысына жіберу туралы не
қылмыстық тергеуді тоқтату туралы қаулы шығарады.
Қылмыстық сот ісін жүргізуде жария мүдделердің басым болуының жарқын мысалы Германияның қылмыстық процесі болып табылады.
1950 жылдан бастап Германияның қылмыстық іс жүргізу кодексіне көптеген өзгерістер мен
толықтырулар нәтижесінде алдын ала тергеу сатысы елеулі қайта құрылды. Қазіргі уақытта Германияда алдын ала тергеу полиция және прокурорлық анықтау түрінде жүзеге асырылуда.
Прокурорлық анықтау полицейлердің қатысуымен жүргізіледі. Кейбір жағдайларда жекелеген
тергеу әрекеттерін учаскелік судьялар жүзеге
асырады. Анықтау міндеті кейіннен жария айыптауды қозғау мүмкіндігі туралы мәселені шешу
үшін күдіктінің болуы туралы мәселені анықтау
болып табылады.
Анықтау тергеу әрекеттерін жүргізуді және
заңда көзделген шешімдерді қабылдауды қамтиды. Прокурор барлық жария билік органдарынан әртүрлі мәліметтер беруді талап етуге, тергеу
дербес немесе билік органдары мен полиция
қызметінің шенеуніктерінің көмегімен жүргізуге
құқылы. Соңғылары прокурордың тапсырмаларын орындауға міндетті. Прокурор айыпталушылардан, куәлардан жауап алады. Куәлар мен
сарапшылар шақыру бойынша келуге және тиісінше айғақтар беруге немесе қорытынды беруге міндетті. Кейінге қалдыруға болмайтын мәнжайлар кезінде ол іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын, атап айтқанда айыпталушыны алу, тінту, ұстау, іздестіру туралы қаулы шығаруы мүмкін.
Осы кезеңде айыпталушының қорғалу құқығы, қорғаушының құқықтары, атап айтқанда,
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күзетпен ұсталатын айыпталушымен хат алмасу
және кездесу, олардың арасындағы байланысқа толық тыйым салынғанға дейін айтарлықтай
шектеледі, азаматтардың тұрғын үйге қол сұғылмаушылығына, тұрғын үйді, қызметтік үй-жайларды тінту негіздерін кеңейтуге байланысты
жеке басының бостандығына конституциялық
құқықтары шектелді.
Бір қызығы, Германияда тараптар түсінігінің
үзілді-кесілді қабылданбауы және сәйкесінше
жарыспалылық принципі. Мемлекеттік лауазымды адамдар шындықты анықтауға бағытталған
қылмыстық іс жүргізу заңында көзделген барлық
шараларды қолдануға міндетті деп болжанады.
Осыған орай, неміс процессуалистері Германия
процесін аралас және жарыспалыдан ерекшеленетін ерекше түрге жатқызады және оны "айыптау-тергеу" деп анықтайды, бұл қылмыстық істі
прокуратура қозғаған көпшілік алдында айыптау
болған кезде ғана қарау мүмкіндігін білдіреді, ал
сот іс бойынша барлық мән-жайлар мен дәлелдемелерді зерттейді.
Анықтаудың аяқталуы екі нысанда:
1) прокуратураның жария айыптауын қозғауы
және қылмыстық істі сотқа жіберу жолымен;
2) қылмыстық істі қысқарту арқылы жүргізілуі
мүмкін.
Германияда қылмыстық сот ісін жүргізуді
ұйымдастыруға арналған арнайы әдебиетті талдау кезінде, мысалы, учаскелік судьялар туралы
ескертуді алдын ала тергеуді сот бақылау органы
ретінде кездестіруге болады. Алайда, іс жүзінде
сот бақылау органы тергеу судьясы болды.
Бұл ұғымдардың айырмасының негізгі себебі,
біріншіден, жер сотының тапсырмасы бойынша учаскелік судьяның алдын ала тергеу жүргізу
мүмкіндігін көздейтін норма болып табылады.
Бұдан басқа, істі судья жеке-дара немесе өкімдік
отырыста қарағанға дейін, егер айыпталушы қосымша дәлелдемелерді талап ету туралы өтінішті
мәлімдесе, онда іс қосымша тергеуге жіберілмеді. Қажетті тергеу әрекеттерін учаскелік судьяның
өзі жүргізді немесе басқа учаскелік судьяға тапсырылды. Көріп отырғанымыздай, негізгі функциясы осы судья болып табылады заңдылығын
қамтамасыз ету дәлелдемелер (функция – салдары емес, іске асыру юрисдикциялық өкілеттіктерін, бұл құрайды, мәні мен мазмұны, қызметті
мамандырылған тергеу судьясының шеңберінде
жедел сот бақылауын алдын ала тергеумен.
Бұл ретте тергеу әрекеттерін жүргізген судьялар сот талқылауын ашу туралы мәселені шешуге қатысудан да жойылмайды [7, 41]. Осы себепті
"учаскелік судья" және "тергеу судьясы" ұғымдары жиі араласады, бұл дұрыс емес, себебі неміс
учаскелік судьясы бірінші кезекте бірінші инстанцияда мәні бойынша күрделілігі аз қылмыстық
істерді қарайтын сот органы.
Осы тергеу судьясының негізгі өкілеттіктеріне
заңнамада көзделген барлық тергеу әрекеттерін

тысушыларға процестік мәжбүрлеу шараларын
қолдануды бақылауды жүзеге асыратын тәуелсіз
судья институтының қажеттілігі неміс заң шығарушысы үшін барынша айқын болды. Сондықтан
Германияның сот жүйесіне арнайы судья енгізілді. "ГФР заң шығарушы оның құзыретіне тергеу
функцияларын емес, айыпталушыны қамауға алу
немесе оны психиатриялық стационарға уақытша орналастыру бойынша тек юрисдикциялық
мәселелерді шешу белгілі. Ол күдіктінің келіссөздерін телефон арқылы тыңдауға рұқсат береді
және шұғыл жағдайларда полиция сот шешімінсіз жүргізілген үй – жайда тінтудің заңдылығын
растайды. Осы судья тергеумен байланысты полицияның немесе прокуратураның негізгі актілерінің заңдылығын және негізділігін тексереді".
Жоғарыда баяндалғанды қорытындылай
келе, жаһандық құқықтық кеңістікте көрініс тапқан қылмыстық іс жүргізу теориялары мен тергеу
судьясы институтына қатысты заңдарды талдау
қылмыстық сот ісін жүргізуді дамытуға тән ерекшеліктердің бірі құқықтық интеграция болып табылатынын куәландырады.
Ол көптеген мемлекеттердің алдында қылмыстық әділет саласында бірдей міндеттер тұр,
оның ішінде адам құқықтарын сақтау тұрғысынан қылмыстық әділет органдарына талап қоюды арттыру, қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі
іс жүргізу тетігін оңтайландыру қажеттігі сияқты
мәселелер туындады.
Алайда ұлттық заңнамаларды жақындастырудың табиғи үрдісі кезінде қылмыстық процестің
өзіндік мәдени-тарихи моделін дамыту талабын
жете бағаламауға болмайды. Қылмыстық сот ісін
жүргізу моделін таңдау маңызды мәселе болып
табылады, оны одан әрі жетілдіру кезінде ұстануға тиіс.
Қазақстан Республикасы жоғарыда көрсетілген және басқа да еуропалық елдердің тәжірибесін ескере отырып, қылмыстық сот ісін жүргізуді
реформалауға бағыт ала отырып, сотқа дейінгі іс
жүргізуде сот бақылауы шектерін кеңейтудің маңыздылығын түсінеді.
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жүргізу және іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын қолдану қатысты болды.
Оның психикалық жағдайын анықтау үшін
айыпталушыны тиісті емдеу мекемесіне орналастыру ерекшелік болды. Осы құқыққа ие өкілеттігі тек қана сот. Тергеу судьясының әрекеттері мен шешімдеріне округтік соттың қылмыстық
бөлімшесіне шағым жасалуы мүмкін.
Тергеу судьясы прокурор алдын ала тергеуді
бастау туралы өтініш жібергеннен кейін ғана алдын ала тергеу жүргізуді бастауға құқылы болды.
Ол империя соты мен алқабилер соты соттауына жататын қылмыстар бойынша міндетті болды. Б. А. Филимоновтың атап өтуінше, " алдын
ала тергеу тергеудің дербес түрі бола отырып,
айтарлықтай дәрежеде прокурорға тәуелді болды. Заңға сәйкес, алдын ала тергеу прокуратура
қозғаған айыптау шеңберімен байланысты және
сот талқылауын бастау немесе айыпталушыны
қудалауды тоқтату туралы мәселені шешу үшін
қажетті шектерде ғана жүргізілуі тиіс, сонымен
қатар, прокуратура кез келген уақытта алдын ала
тергеу барысы туралы мәліметтерді талап етуге
және өтінішті мәлімдеуге құқылы " [7, 47].
Неміс тергеу судьясының прокурорға тәуелді жағдайын көрсететін маңызды фактор алдын
ала тергеуді аяқтау тәртібі болып табылады. Егер
тергеу судьясы алдын ала тергеуді бастау туралы
өтінішхатта оның алдына қойылған міндеттер
орындалды деп ұйғарса, ол барлық материалдарды қайтадан прокурорға жібереді. Ол көпшілік алдында айыптауды қозғау үшін жүргізілген
тергеудің жеткіліктілігі туралы мәселені шешеді.
Егер прокурор алдын ала тергеу толық көлемде
жүргізілмеді деп есептесе, ол барлық материалдарды қосымша тергеу жүргізу үшін тергеу судьясына қайтаруға құқылы болды.
Осылайша, Германияның қылмыстық процесінде аталған тергеу судьясының тәуелсіздігі туралы айтуға тура келмейді, өйткені прокуратура
органдарының тергеу судьясының қызметіне ықпал ету тетіктері анық.
Алайда, сотқа дейінгі кезеңде процеске қа-
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АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУГЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ МӘРТЕБЕСІ
Аңдатпа. Бұл мақалада азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушылардың мәртебесі мәселелері қарастырылады. Іске қатысушы тұлғалар - бұл азаматтық процестің негізгі қатысушылары. Іске қатысушы адамдардың іс жүргізу қызметі процестің бүкіл барысына белсенді әсер етеді, олардың іс-әрекеттеріне процестің қозғалысы, оның бір сатыдан екіншісіне ауысуы байланысты, олардың барлығы
істің нәтижесіне мүдделі.Осылайша, өз іс-әрекеттерімен процестің барысы мен дамуына әсер ететін
процеске қатысушылар іске қатысушы адамдар болып табылады, заң бойынша белгілі бір іс жүргізу
құқықтары бар және олардың әрқайсысының іс жүргізу жағдайы тәуелді болатын іс жүргізу міндеттерін атқарады.Іске қатысушы тұлғалар іс туындаған және оларды іс жүргізу жағдайын заң белгілейтін нақты қатысушылар ретінде процеске тартылған кезде процесс субъектілері болады. Қазақстан
Республикасының Азаматтық процестік кодексі іске қатысушы тұлғалардың тізбесін айқындады, бірақ оның құрамына қатысты полемик құқықтануында әлі күнге дейін жүргізілуде. Азаматтық сот ісін
жүргізудің белгілі бір қатысушысын сол немесе өзге топқа қатесіз жатқызу үшін ол үшін нақты критерийлерді таңдау қажет. Азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушыларды іске қатысушы адамдардың
заңды түрде белгілі бір тобына жатқызуға мүмкіндік беретін осындай белгілердің бірі іс нәтижесіне
заңдық мүдделіліктің болуы болып табылады.
Түйіндеме сөздер: азаматтық процес, іске қатысушы, кодекс, тараптар, құқықтық мәртебе.
Аннотация. В данной статье рассматривается статус участников гражданского судопроизводства.
Лица, участвующие в деле, являются основными участниками гражданского процесса. Канцелярская деятельность сторон активно влияет на весь процесс, их действия зависят от движения процесса,
перехода его от одной стадии к другой, все они заинтересованы в исходе дела. Лица, участвующие
в деле, являются субъекты процесса при возникновении дела и вовлечены в процесс как конкретные участники процесса, обстоятельства которого определяются законом в зависимости от процессуальных обстоятельств каждого из них. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан
определяет список лиц, участвующих в деле, но споры по поводу его состава в судебной практике
все еще продолжаются. Чтобы правильно отнести того или иного участника гражданского судопроизводства к той или иной группе, необходимо выбрать для него определенные критерии. Одним
из таких признаков, позволяющих правомерно отнести участников гражданского судопроизводства
к определенной группе лиц, участвующих в деле, является наличие законной заинтересованности
в исходе дела.
Ключевые слова: гражданский процесс, участники дела, кодекс, стороны, правовой статус.
Abstract. This article examines the status of participants in civil proceedings. The persons involved in
the case are the main participants in the civil process. The clerical activities of the parties actively affect
the entire process, their actions depend on the movement of the process, its transition from one stage to
another, they are all interested in the outcome of the case. The persons participating in the case are the
subjects of the process when the case arises and are involved in the process as specific participants in the
process, the circumstances of which are determined by law depending on the procedural circumstances
of each of them. The Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan defines the list of persons
participating in the case, but disputes over its composition in judicial practice are still ongoing. In order
to correctly assign one or another participant in civil proceedings to a particular group, it is necessary to
choose certain criteria for him. One of such signs, which allows lawfully attributing the participants of civil
proceedings to a certain group of persons participating in the case, is the presence of a legitimate interest
in the outcome of the case.
Keywords: сivil procedure, participants in the case, code, parties, legal status.
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Азаматтық процеске қатысушылардың үшінші тобын сот төрелігін жүзеге асыруға жәрдемдесетін адамдар құрайды. Олардың қатарына
куәлар, сарапшылар, аудармашылар, сот өкілдері жатады.
Азаматтық процесте іске қатысушы адамдар
тобы процеске қатысушылардың (сот ісін жүргізуге қатысушылардың) шеңберімен сәйкес келмейді.
Азаматтық процеске куәгерлер, сарапшылар,
мамандар, аудармашылар, сот өкілдері қатыса
алады. Олардың барлығы және іске қатысушы
адамдар, сондай-ақ сот азаматтық процеске қатысушылар болып табылады. Осылайша, "азаматтық процеске қатысушылар" ұғымы "іске қатысушы тұлғалар"ұғымына қарағанда әлдеқайда
кең.
Қолданыстағы азаматтық іс жүргізу заңнамасында "іске қатысушы адамдар" ұғымы ашылмағанын атап өту қажет. Сонымен қатар, іске қатысушы адамдарды процестің қалған қатысушыларымен салыстыра отырып және атап айтқанда
АПК-нің баптарын талдай отырып, процеске қатысушылардың қайсыбірін іске қатысушы адамдарға жатқызу критерийі іс нәтижесіне заңдық
мүдделілік болып табылатындығы туралы қорытындыға келу керек.
Сонымен, АПК-нде кез келген мүдделі адам
азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңдарда белгіленген тәртіппен бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы ереже бекітілген [1].
Одан әрі АПК - нің бабында осы мүдделі адамдар мен ұйымдардың тізбесі беріледі, олардың
арызы бойынша сот азаматтық іс қозғайды. Бұл
ретте өз құқықтарын, бостандықтары мен заңды
мүдделерін қорғау туралы сотқа жүгінетіндерге
қатысты "мүдделі" деген ұғым қолданылмайды.
АПК-нің мұндай редакциясы процеске өз
құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғағандарды да, басқа адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін,
белгісіз адамдар шеңберін қорғауда өз атынан
әрекет ететін және істің нәтижесіне өзге (жария)
мүдделілік бар адамдарды да мүдделі тұлғалардың мойындайтынын білдіреді.
Сондықтан, арыздары бойынша сот азаматтық іс қозғауға құқылы адамдардың мүдделілігінің әртүрлі сипатын ескере отырып, жеке,
субъективті мүдделілік туралы (өз құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын адамдар үшін) және мемлекеттік, қоғамдық
мүдделілік туралы ("бөтен" құқық пен заңды
мүдделерді қорғайтын адамдар үшін) айтуға қабылданған [2].
Іске мүдделі тұлғалардың субъективті (жеке)
тобына мыналар жатады: Тараптар, үшінші тұлғалар, өтініш берушілер, арызданушылар, көпшілік құқықтық қатынастардан туындайтын істер
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Азаматтық процестің барлық субъектілері
бірдей емес жағдайға ие және әртүрлі іс жүргізу
құқықтарын пайдаланады. Субъектілердің әртүрлі жағдайы олардың процесс барысына ықпалына қатысты да, оның түпкі мақсатына қол жеткізу
үшін де, атап айтқанда: сот шешімінің қаулылары
мен оны орындау үшін де маңызы бар.
Азаматтық процестің барлық қатысушыларын үш топқа бөлуге болады. Бірінші топқа сот
жатады. Азаматтық процестің негізгі қатысушысы ретінде соттың мүдделері басқалардың мүдделеріне қайшы келмейді, сондықтан ол азаматтық процестің барлық қатысушыларының
құқықтарын барынша толық іске асыруға жәрдемдесуге тиіс. Соттың құқықтық жағдайы оның
процесс барысына басшылық ететіндігімен, іске
қатысушы адамдардың іс-әрекетін анықтауымен
және бағыттауымен, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін орындауына және жүзеге асыруына кепілдік беруімен, сот қаулыларын
шығарады, материалдық-құқықтық дауды мәні
бойынша шешеді, демек, талапкердің немесе
жауапкердің бұзылған немесе даулы құқығын
қорғауды жүзеге асырады.
Азаматтық процестегі соттың басшылық рөлі
азаматтық іс жүргізу құқығының дауларды қарау
кезінде қолданатын нормаларының мазмұнымен де айқындалады. Ешқандай басқа органдар
мен адамдардың сот төрелігін жүзеге асыруды
өзіне қабылдауға құқығы жоқ.
Азаматтық процеске қатысушылардың екінші
тобын іске қатысушы адамдар құрайды. Азаматтық іс жүргізу заңнамасы іске қатысушы адамдар құрамын санамалаумен ғана шектеліп, іске
қатысушы адамдар ұғымының жалпы анықтамасын бермейді. Заңға сәйкес іске қатысушы
тұлғалар болып мыналар танылады: тараптар;
үшінші тұлғалар; прокурор; мемлекеттік басқару
органдары, басқа да қоғамдық ұйымдар немесе
жекелеген азаматтар, сондай-ақ арыз берушілер
мен мүдделі азаматтар, мемлекеттік басқару органдары, мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер,
аталған істер жөніндегі ұйымдар.
Іске қатысушы тұлғалар - бұл азаматтық процестің негізгі қатысушылары. Іске қатысушы
адамдардың іс жүргізу қызметі процестің бүкіл
барысына белсенді әсер етеді, олардың іс-әрекеттеріне процестің қозғалысы, оның бір сатыдан екіншісіне ауысуы байланысты, олардың
барлығы істің нәтижесіне мүдделі.Осылайша, өз
іс-әрекеттерімен процестің барысы мен дамуына әсер ететін процеске қатысушылар іске қатысушы адамдар болып табылады, заң бойынша
белгілі бір іс жүргізу құқықтары бар және олардың әрқайсысының іс жүргізу жағдайы тәуелді болатын іс жүргізу міндеттерін атқарады.Іске
қатысушы тұлғалар іс туындаған және оларды іс
жүргізу жағдайын заң белгілейтін нақты қатысушылар ретінде процеске тартылған кезде процесс субъектілері болады.
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бойынша және ерекше іс жүргізу істері бойынша
мүдделі тұлғалар.
Процеске қатысушының құқықтық жағдайын
анықтауда оның іске заңды мүдделерінің болуына немесе болмауына байланысты қатысуының
мақсаты маңызды рөл атқарады. Азаматтық процесте іске заңды мүдделілік (іске заңды мүдделілік) деп нақты істің қаралуына және шешілуіне
байланысты мүдделі тұлға үшін басталуы тиіс
заңға негізделген күтілетін құқықтық нәтижені
түсіну қажет.
Алайда, бұл ретте іске заңды қызығушылық
— сот процесінен белгілі бір құқықтық нәтижені
күту ғана емес, сонымен қатар субъективті бағыт,
яғни мүдделі адамды сотта белгілі бір мазмұнды шешім қабылдауға мәжбүр ететін белгілі бір
себеп екенін ескеру қажет. Осыған байланысты,
заңды қызығушылық белгілі бір адамның азаматтық процеске қатысуының қажетті шарты
болып табылады.Сонымен қатар, істің нәтижесіне заңды мүдделіліктен бағыныстылық, туыстық
немесе достық қатынастарына негізделуі мүмкін
іс жүзіндегі мүдделілікті ажырату қажет. Алайда,
бұл ретте іске қатысушы әр түрлі адамдардың
нақты мүдделерінің болуы әрдайым бірдей құқықтық салдарға әкеп соқпайтынын ескеру қажет.Мысалы, ерекше іс жүргізу істеріне қатысатын тараптар, үшінші тұлғалар, өтініш берушілер
және мүдделі тұлғалар істің нәтижесіне іс жүзінде мүдделі болуы мүмкін.Прокурор үшін іс нәтижесіне нақты қызығушылық оның азаматтық
процеске қатысу мүмкіндігін болдырмайды [3].
Іске қатысушы адамның заңдық мүдделілігі
(заңды мүддесі) ол үшін белгілі бір іс жүргізу қызығушылығын, яғни сот ісін жүргізуге қатысушы
күтілетін және оған қол жеткізетін істі қарау мен
шешудің оң нәтижесін тудырады. Мысалы, талапкер үшін іс жүргізу мүддесі талап қоюды қанағаттандыру туралы сот шешімін күту, жауапкер
үшін — талап қоюдан бас тарту туралы шешімді күту, прокурор үшін — заңды және негізделген сот шешімін күту және т. б.Сондықтан іске
қатысушы адамдардың іс жүргізу мүдделерінің
айырмашылығы сот қорғауының мәнімен байланыс сипатына және іске қатысушы қандай да
бір адам оған қол жеткізу үшін азаматтық сот ісін
жүргізуге қатысатын заңда көзделген міндеттерге байланысты болады.
Демек, іске қатысушы кез келген адам істің
нәтижесіне заңды түрде мүдделі бола отырып,
осыған байланысты сот ісін жүргізуге белгілі бір
іс жүргізу мүддесіне ие болады.Сонымен қатар,
сот шешім шығаруға негіз болып табылатын,
іске қатысушы адамның субъективті құқықтары
мен міндеттеріне әсер етуі мүмкін немесе жария
мүддені қанағаттандыруға қызмет ететін заңды
мүдденің мазмұны жағынан бірдей еместігін
атап өту қажет.
Мәселен, азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастары субъектілерінің арасында азаматтық
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сот ісін жүргізуге қатыса отырып, істі шешудің
белгілі бір нәтижесін күтетін және оған қол жеткізетін, яғни материалдық құқықтық қатынастарға негізделмеген белгілі бір іс жүргізу мүддесі
бар. Мұндай процеске қатысушыларға тараптар,
үшінші тұлғалар немесе олардың мүддесінде сөз
сөйлейтін сот өкілдері жатады [4].
Сот өкілінің процеске заңды қызығушылығы
таза іс жүргізу сипатына ие және сот талқылауының мәнін құрайтын материалдық-құқықтық қатынастармен байланысты емес. Мысалы, өкіл сот
процесінде (мысалы, дәлелдеуде) іс жүргізушілік
жағынан өзін-өзі ұстағанына қарамастан, тапсырма шартының қолданылуы тоқтатылған жағдайда сот өкілінде оның іс-әрекеттері өз сенім
білдірушісінің еркіне тәуелді болғандықтан, процеске тиісінше қызығушылық пен қызығушылық
жоғалады. Шамасы, сондықтан заң шығарушы
сот өкілін (соның ішінде адвокатты) іске қатысушы адамдарға жатқызбайды. Алайда, бұл іс жүргізу ерекшелігі материалдық-құқықтық және іс
жүргізу мүдделері біртұтас іске қатысушы адамдарға жатпайды.
Осылайша, істі қарауға және шешуге заңды
түрде мүдделі, өз атынан әрекет ететін және сот
процесінің дамуына да, аяқталуына да әсер ететін іс жүргізу әрекеттерін жасауға құқық берілген азаматтық процеске қатысушылар іске қатысушы тұлғалар болып табылады.Іске қатысушы
адамдарға АПК-нда бекітілген іс жүргізу құқықтарының кең ауқымы жатады.
Іске қатысушы тұлғалар институты азаматтық
іс жүргізу құқығының негізгі бірі болып табылады. Сот азаматтық істі қарау мен шешудің заңдылығы көбінесе азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушылардың әрқайсысының іс жүргізу жағдайын
дұрыс анықтаумен негізделеді, өйткені оған көлемі азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушылардың тобына байланысты ерекшеленетін белгілі
бір іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін беру
байланысты.
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі іске қатысушы тұлғалардың тізбесін айқындады, бірақ оның құрамына қатысты
полемик құқықтануында әлі күнге дейін жүргізілуде. Азаматтық сот ісін жүргізудің белгілі бір
қатысушысын сол немесе өзге топқа қатесіз жатқызу үшін ол үшін нақты критерийлерді таңдау
қажет. Азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушыларды іске қатысушы адамдардың заңды түрде
белгілі бір тобына жатқызуға мүмкіндік беретін
осындай белгілердің бірі іс нәтижесіне заңдық
мүдделіліктің болуы болып табылады. Л. Тұманованың айтуынша, іске қатысушы тұлғаларды
шектеу мәселесін заңды мүдделіліктің мәні мен
нысандары туралы мәселені шешпей шешуге
болмайды[6].
ҚР АПКі "іске қатысушы тұлға", "тараптар",
"талапкер"сияқты ұғымдардың мазмұнын ашпайды. Осыған байланысты құқық қолданушы-

да, атап айтқанда, терминологияны қолданудағы
шатасуы пайда болады. Әрине, бұл жерде заң
техникасы мәселелеріне маңызды рөл берілуі
тиіс. "Дұрыс емес, әрине, заңдардың өлеңдерде
жазылуын талап ету, бірақ даналық пен мәнерлілік, қисындылық пен ықшамдық, қатаңдық, ай-

қындылық пен заңның айқындылығы оны шын
мәнінде әдемі етеді". Заң тілі білікті мамандарға
ғана емес, қарапайым адамдарға да түсінікті болуы керек. Егер қиындықтар тіпті құқық қолданушыда болса, не айтуға болады.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДАҒЫ МЕДИАЦИЯНЫҢ ОРНЫ
Түйін. Мақала Қазақстан Республикасындағы медиация мәселелерін қолдану рәсімін зерделеуге
арналған. Бұл зерттеу, медиацияны қолдануды реттейтін қолданыстағы ұлттық заңнама талданды,
бұл оның «әлсіз жақтарын» анықтауға және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалды.
Кілттік сөздер: мәміле, медиация, баламалы әдістер, медиатор, Авторлық құқық, татуластыру,
корпорацияішілік даулар.
Резюме. В данной статъе рассматривается, изучение проблемы применения медиации в Республике Казахстан. А так же, в данном исследовании был проведен анализ существующего законодательства, регулирующего использование медиации, что помогло выявить его «слабые места» и дать
рекомендации по его улучшению.
Ключевые слова: сделка, медиация, альтернативные методы, медиатор, авторское право, примирение, внутрикорпоративные споры.
Summary. This article examines the study of the problem of using mediation in the Republic of
Kazakhstan. Also, this study analyzed the existing legislation regulating the use of mediation, which helped
to identify its "weak points" and give recommendations for its improvement.
Кeywords: transaction, mediation, alternative methods, mediator, сopyright, conciliation, intracorporate disputes.
Рухани жаңғыруға бет түзеген қоғамымыз
үшін бабалар салған жол медиацияның маңызы
зор екендігін ескере келе, ең алдымен тарихқа
көз жүгіртетін болсақ, «медиация» деген ұғымның өзі – біздің ата-бабаларымыздың бағзы
кезден бері ел ішінде дау-дамайды шешуде қолданып келе жатқан «мәміле», «мәмілелестіру»
деген ежелден елге таныс сөздерінің латынша
баламасы.
Медиация міндетін кезінде данагөй билер атқарып, қазақтарда үлкендердің, ақсақалдардың
сөзіне тоқтап екіжақты бітімге келген. Демек, елімізде бүгін ежелгі билердің тәжірибесінен бастау алатын, ал қазіргі заманда медиация деген
ұғыммен белгілі, екіжақты келістіру тәжірибесін
заңдастырып отыр.
Сондай-ақ, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастыруға, қазақ
халқының мемлекеттілігі мен ұлттық бірегейлігін ннығайтуға ерекше мән беріледі. Елбасы Н.Ә.
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында өз мәдениетін, ұлттық кодты сақтау жаңғырту шарттарының
бірі ретінде қарастырылады. Тарихи жады мен
дәстур модернизацияның алғышарттары ретінде
қарастырылады.
Дауларды сотқа дейін баламалы негізде ше-
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шудің конституциялық негізгі принципі Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес
«Әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына
құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен
қорғауға хақылы» екені анық көрсетілген [Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж.
7б]. Бұл – әр азаматқа қатысты даулы істі бітімгершілікпен шешуге сілтеме беріп тұрған айқын
да анық құқықтық тұжырым.
Осыған орай, мемлекетіміз азаматтардың
жағдайына алаңдаушылық білдіріп, дауды шешудің баламалы тәсілдерін заңнамалық деңгейде
бекітті, соның бірі медиация болып табылады.
Осылайша, 2011 жылы 28 қаңтарда «Медиация
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды және 2011 жылы 5 тамызда қолданысқа енгізілді. Аталған заң жеке және заңды
тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан, сондай-ақ, онша ауыр емес және ауырлығы орташа
қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық
сот ісін жүргізу барысында қаралатын дауларды
шешуге қолданылады.
Бүгінгі таңдағы медиатор бұл- дауды шешештін судья емес, дауларды баламалы түрде шешу

тараптың келісімінсіз жария қылуына жол бермейді. Сәйкесінше, медиатордан куәгер ретінде
жауап алуға рұқсат етілмейді.
Медиаторға жүгіну керек пе, жоқ па дегенді
тараптар өзара келісіп шешеді. Мұндай жолмен
мәселенің шешілуі мүмкін болмаған жағдайда
олардың сотқа жүгіну құқығы сақталады. Медиация барысында тараптардың тең құқылықты
көздейтіні сөзсіз, сондай-ақ оларға тең міндеттер
жүктеледі.
Сонымен қатар тараптар өз қалаулары бойынша медиацияны жүргізу орны мен медиацияны жүргізу барысында қай тілдің қолданылатыны жайында келісе алады. Тараптардың келісімімен медиатор медиацияның жүргізілу күні мен
уақытын белгілейді.
Медиатордың қатысуымен азаматтық істер
бойынша келесі даулар қаралады:
1. Корпорацияаралық және корпорацияішілік
даулар.
2. Банк және сақтандыру саласындағы даулар.
3. Жүзеге асырылуы көптеген тараптардың
мүдделерін қамтитын жобаларды сүйемелдеу.
4. Жұмыстағы даулар.
5. Отбасылық даулар.
6. Авторлық құқыққа және зияткерлік меншікке қатысты даулар.
7. Білім саласындағы медиация.
8. Мәдениетаралық даулар және басқалары
[Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының 2016 жылғы 16 қыркүйектегі бекітілген
татуластыру рəсімдерін қолдану бойынша əдістемелік ұсынымдар, 9б].
Еліміздің сот жүйесіне медиация институтын
енгізу – мемлекет тарапынан атқарылып жатқан
заңнаманы жетілдіруге, сот беделін кемелдендіруге өз уақытында қосылған жетістік. Дегенмен
бұл процедура әлі күнге дейін тәжірибеде қолданылуы жағынан өте әлсіз. Оған себеп, әрине, халықтың медиация процедурасының бар екендігінен, сондай-ақ, хабардар болмауы болып отыр.
Сонымен қатар жақында ғана қабылданған заң
және осы аталып отырған бітімгершілік процеударасын қамтитын өзге де ұлттық заңнамалардағы нормаларда бірнеше кемшіліктер бар. Әрине,
біз тек жеке дара емес, заңдарды саралауда, оны
құрып пайдалануда, міндетті түрде шетел және
халықаралық тәжірибелерге сүйенуіміз қажет.
Осы тақырыпты жетілдіру мақсатында, судьялардың VII съезінде дауларды сотқа дейін реттеу
тетіктерін енгізу жөніндегі медиацияны қолдануды одан әрі кеңейтудің кезекті қадамы ретінде
жеке санаттағы дауларды (жанжалдарды) медиация тәртібімен сотқа дейін реттеу бойынша пилоттық жоба іске қосылған.
Жобаның негізгі мақсаты мен міндеті татуластыру рәсімдерін қолдану аясын кеңейту, азаматтардың сот шығындарын барынша азайту,
халықтың соттан тыс дауды реттеу мүдделілігін
анықтау болып табылды.
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құқығын заңды түрде бекіту процессін жүргізеді.
Медиация еріктілік, медиация тараптарының
тең құқылығы, медиатордың тәуелсіздігі мен
бейтараптылығы, медиация рәсіміне араласуға
жол бермеушілік, құпиялық қағидаттар негізінде
жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 шілдедегі «Медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша оқытудан өткізу қағидасын
бекіту туралы» Қаулысына сәйкес, медиаторлар
тізіміне қосылған және медиатордың функцияларын орындауға келісім берген жеке тұлға медиатор бола алады. Медиатордың қызметі кәсіби
негізде (кәсіпқой медиатор) және кәсіби емес
негізде (қоғамдық медиатор) жүзеге асырылуы
мүмкін. Қырық жасқа толған және кәсіпқой емес
медиаторлар тізімінде тұрған тұлғалар медиатор қызметін кәсіби емес негізде жүзеге асыра
алады. Ал, негізінен медиатор болу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын тәртіппен даярлау бағдарламасынан өткендігі жөнінде
сертификат алуы, жоғары білімі болуы шарт. Ол
адамның жиырма бес жасқа толуы және кәсіпқой медиаторлар тізімінде тұруы қажет.
Медиацияның басты мақсаты – қос тарапты
бірдей қанағаттандыратын және дауласушылық
деңгейін төмендететін өзара тиімді әрі өзара
қолайлы, бейбіт келісімге келу. Сот өндірісінен
айырмашылығы – медиация барысында «кінәлілер» мен «кінәсіздер» деген тараптар болмайды.
Өйткені, бұл құқық саласы қылмыс жасаушылар
қатарын бірыңғай бас бостандығынан айыру
жолымен жазалауды емес, адам құқықтары мен
бостандығын қорғауды және қалпына келтіруді
көздейді. Басқаша айтқанда, медиация мүмкіндігіне қарай істі сотқа жеткізбеу мақсатын көздейді.
Медиацияның тағы бір оңтайлы жағы - қаржылық жағынан соттық шығынға қарағанда төмендігінде және уақыттың үнемділігінде. Сотта іс
әдетте ұзаққа созылады, ол тіпті айларға созылуы
мүмкін. Бірнеше мәрте сот отырыстары белгіленеді, оған тараптардың бірінің өкілдері келмеуі
де мүмкін, сөйтіп жағдай ушыға түседі. Бұл ретте медиацияның келесі ерекшеліктері алдыңғы
қатарға шығады – тараптардың еріктілігі және
жеделдетілген шараның бейресмилігі. Дауды
шешуге медиаторға небәрі 30 күн уақыт беріледі.
Белгілі бір себептермен бұл мерзім ұзартылуы да
мүмкін, бірақ 60 күннен аспауы тиіс.
Сотта тараптар бір-біріне қарсы әрекет етеді,
ал медиация барысында өзара ынтымақтаса қимылдайды.
Сот тағайындалады, ал медиатор таңдалады.
Сот шешімді заңға сәйкес қабылдайды, ал медиатор тараптардың мүдделерін ескере отырып,
бірақ заң аясында қабылдайды.
Сот – жария үдеріс, ал медиация құпиялылықты қамтамасыз етеді, бұл медиатордың рәсім барысында мәлім болған ақпаратты оны ұсынған
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2019 жылдың қаңтарынан сәуіріне дейінгі
аралықта екі судья- татуластырушы 834 арызды
қарады, оның ішінде 423 арыз бойынша тараптар татуласу рәсіміне келді, ал 258 арыз бойынша
татуласу орын алды, бұл 70% құрайды. Жоба аясында сот 184 медиациялық және 74 бітімгершілік келісім бекітті, бұл Астана қаласының Алматы аудандық сотында тараптардың татуласуына
байланысты іс жүргізумен тоқтатылған істердің
жалпы санының 63 % құрайды.
Азаматтар, сондай-ақ заңды тұлғалар медиацияға белсенді түрде жүгінген жағдайда сот
жүйелеріне түсетін ауыртпалықты айтарлықтай
жеңілдетіп, соның арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу сапасын арттыруға болады. Халықаралық статистикаға сәйкес, барлық даулардың 30-40 % медиация рәсімінен өтеді, олардың
85 %-нда оң нәтижелерге қол жеткізілген.

Ал, Қазақстанда қазіргі уақытта азаматтық істі
қарайтын соттарға түсетін арыздардың көпшілігі
тұрғын үй қатынастарынан туындайтын дауларды, жария шарттары негізінде туындайтын дауларды, салықты және өзге де міндетті төлемдерді
өндіру дауларын құрайды. Осы санаттағы істердің басым көпшілігі даусыз талаптар қатарына
жатады. Сондықтан, атқарушылық жазбаны кеңінен қолдану қажет және бұл институтты дамыту
керек. Ол өз кезгінде даулардың сот тәртібінде
қаралуын біршама азайтады, осы санаттағы істердің жылдам қаралуына, сәйкесінше өндіріп
алушының құқықтарының қорғалуына септігін
тигізеді.
Сондықтан, қол жеткен табыстармен шектелуге болмайды, өйткені өз шешімін күтіп тұрған
мәселелер әлі де жеткілікті.
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Түйін. Соңғы жылдары Қазақстанда ата-анасыз қалған балалардың саны арта түскені байқалады,
олардың ішінде әке-шешелерінің қайтыс болуына байланысты жетім қалғандары тым аз. Балалардың жетімшілікке ұшырауының басты себептері оның материалдық және тұрғын үй жағынан қиыншылықтарға кезігуін, некесіз бала туушылылықтың өсуін, қоғамға жат қылық көрсетуге икем тұратын
ата-аналардың көбейгенінен дер едік. Міне, осыған байланысты ата-анасыз қалған балаларды қамқорлыққа алудың маңызы Қазақстанда барған сайын артып келеді.
Түйінді сөздер: құқық, заң, сот, дауларды шешу, неке, ата-ана,бала.
Резюме. В последние годы в Казахстане наблюдается рост количества детей, оставшихся без
родителей, из них мало сирот в связи со смертью родителей. Основные причины, по которым дети
становятся сиротами, заключаются в том, что они сталкиваются с трудностями в материальном и
жилищном плане, рост внебрачной рождаемости, увеличение числа родителей, склонных к аморальному поведению. C каждым днем в Казахстане особое значение приобретает забота о детях,
оставшихся без родителей.
Ключевые слова: право, закон, суд, разрешение споров, брак, родитель, ребенок.
Summary. In recent years, there has been an increase in the number of children left without parents
in Kazakhstan, of which there are very few orphans due to the death of their parents. The main reasons
why children are orphaned are due to material and housing difficulties, an increase in the birth rate out
of wedlock, and an increase in the number of parents who are able to commit antisocial acts. In this
regard, the importance of taking care of children left without parents is becoming increasingly important
in Kazakhstan.
Keywords: law, law, court, dispute resolution, marriage, parent, child.
Сот баланың ата-анасының әрқайсына, аға-інілеріне, апа-сіңпілеріне жақындығын, оның
жасына, ата-аналарының адамгершіпігіне және
жеке басының қасиеттеріне әрбір ата-ана мен
бала арасындағы орнаған қарым-қатынасты
байланыстылығын, оның өсу қабілеті мен тәрбиеленуі үшін жағдай туғыза алатынын (ата-анасының қызмет түрлері, жұмыс тәртібі олардың материалдық және отбасылық жағдайын
т.с.с), сонымен қатар әрбір ата-ананың тұратын
жерінде қалыптасқан басқа да жағдайларды ескеруі тиіс. Бір ата-ананың материалдық тұрмыстық артықшылығы өздігінен ата-ана талаптарын
қанағаттандыру үшін сөзсіз негіз болып табылмайтынын да ескеру керек. Заң күшіне орай ата-аналардың барлық басқа адамдарға қарағанда
өз балаларын тәрбиелеуге басым құқығы бар
және Заң немесе сот шешімінің негізінсіз баланы өз қолында ұстап отырған кез келген адам-

нан оны қайтаруды талап етуге құқылы. Заң немесе сот шешімі бойынша басқа адамға берілген
(қамқоршы, қараушы, патронат тәрбиешілерге,
балалар мекемелері т.с.с.) балаларын қайтарып
алу туралыы ата-аналардың талаптарын қараған
кезде, соттар аталған адамдарға немесе балалар
мекемелеріне беруге негіз болған дауға дейінгі
мән-жайдың өзгерген-өзгермегенін, балаларды ата-анасына қайтару олардың мүддесіне сай
келер-келмесін анықтауға тиіс.Сот соның ішінде, ата-ананың балаға тиісті тәрбие беруді қамтамасыз етуінің нақты мүмкіндігін, ата-анамен
баланың қалыптасқан өзара қарым-қатынасын,
баланың түрған жеріндегі адамдарға жақындығын және басқа да нақгы ата-ананың, сондай-ақ кәмелетке толмаған баламен накгы тұрып,
тәрбие беріп жатқан адамдардың қолайлы өмір
сүру және баланы тәрбиелеу үшін әсер ететін қалыпты мән-жайларды ескеруі тиіс. Сот баланың

71

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN
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пікірін ескере отырып, баланы ата-анасына беру
баланың мүддесіне сай келмейді деген қорытындыға келсе, ата-анасының талап арызын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Егер істі қарау
барысында сот ата-анасының да, басқа адамның
да қолындағы балаға дұрыс тәрбие беруге және
өсіруге хал-жағдайы келмейтіндігі анықталса, сот
талап арызды қанағаттандырудан бастартып, баланың құқығы мен мүддесін қорғау және болашақта оған жағдай жасаудың ең тиімді шарасын
қопдану үшін, оны қорған-шы және қамқоршы
органның қамқорлығына береді. Баланы тәрбиелеп, бағуға жағдай жасауға қол жеткізілмесе,
онда бала асырап алудағы мақсаттың орындалмағаны. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы
туралы» Қазақстан Республикасы заңының 95бабы, егер бала асыра алушы бала тәрбиелеу
жөніндегі өзінің міндеттерін тиісінше орындамаса, балаға қамқорлық жасамаса, ата-аналық
құқықтарынан айырудың түрлі себеп-салдарларына сай келетін басқа да негіздер бойынша,
егер мұны баланың мүддесі талап етсе, онда шын
мәнінде бала асырап алудың күшін жою шараларын белгілейді. Бала асырап алудың күшін жоюды талап етуге оның ата-аналарының, бала асырап алушылардың, он төрт жасқа толған асырап
алынған баланың, қорғаншы немесе қамқоршы
органның, сондай-ақ баланың мүдделеріне сай
прокурордың құқығы бар. Сот бала асырап алудың күшін жойған кезде, асырап алынған баланың және баланы асырап алғандардың, бала
асырап аушылар туыстарының өзара құқықтары
мен міндеттері тоқтатылады және егер баланың
мүдделері талап етсе, бала мен оның ата-ананың
(оның туыстарының) өзара құқықтары мен міндеттері қалпына келтіріледі. Бала асырап алудың
күші жойылған кезде бала сот шешімі бойынша
ата-анасына беріледі. Ата-аналары болмаған
кезде, сондай-ақ баланы ата-анасына беру оның
мүдделерге қайшы келсе, бала қамқоршы және
қорғаншы органның қамқоршылығына беріледі
[Г.Қонақбаева. 2015, 101 б].
Сот баланың асырап алынуына байланысты
оған берілген аты және тегі сақталу-сақталмау
мәселесін де шешеді. Он жасқа толған баланың
атын, әкесінің атын немесе тегін тек оның келісімімен ғана өзгерту мүмкін болады. Сот баланың мүдделерін негізге ала отырып «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан
Республикасы заңында қарастырылғандай белгіленген мөлшерде бұрынғы баланы асырауға
қаражат төлеп тұруға міндеттеуге құқылы [ҚРсы
жоғарғы сот пленумының қаулысы 2014, 6 б.].
Егер бала асырап алудың күшін жою туралы талап қойылған кезде асырап алынған бала кәмелетке толса, баланы асырап алудың күшін жоюға
жол берілмейді, бұған мұндай күшін жоюға бала
асырап алушы мен асырап алынған баланың
өзара келісімі, сондай-ақ асырап алынған баланың ата-анасының, егер олар тірі болса, сот ата-
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-ана құқықтарынан айырмаған немесе әрекетке
қабілетсіз деп танымаған болса, олардың да келісімі болған жағдайлар қосылмайды.
Баланы тәрбиелеп, бағуға жағдай жасауға қол жеткізілмесе, онда бала асырап алудағы
мақсаттың орындалмағаны. егер бала асыра
алушы бала тәрбиелеу жөніндегі өзінің міндеттерін тиісінше орындамаса, балаға қамқорлық
жасамаса, ата-аналық құқықтарынан айырудың
түрлі себеп- салдарларына сай келетін басқа
да негіздер бойынша, егер мүны баланың мүддесі талап етсе, онда шын мәнінде бала асырап
алудың күшін жою шараларын белгілейді. Бала
асырап алудың күшін жою тек сот арқылы жүзеге асырылады .Бала асырап алудың күшін жоюды талап етуге оның ата-аналарының, бала асырап алушылардың, он төрт жасқа толған асырап
алынған баланың, қорғаншы немесе қамқоршы
органның, сондай-ақ баланың мүдделеріне сай
прокурордың құқығы бар.
Сот бала асырап алудың күшін жойған кезде,
асырап алынған баланың және баланы асырап
алғандардың, бала асырап аушылар туыстарының өзара қүқықтары мен міндеттері тоқтатылады және егер баланың мүдделері талап етсе,
бала мен оның ата-ананың (оның туыстарының)
өзара құқықтары мен міндеттері қалпына келтіріледі. Бала асырап алудың күші жойылған кезде
бала сот шешімі бойынша ата-анасына беріледі.
Ата-аналары болмаған кезде, сондай-ақ баланы
ата-анасына беру оның мүдделеріге қайшы келсе, бала қамқоршы және қорғаншы органның
қамқоршылығына беріледі. Сот баланың асырап
алынуына байланысты оған берілген аты және
тегі сақталу-сақталмау мәселесін де шешеді.Он
жасқа толған баланың атын, әкесінің атын немесе тегін тек оның келісімімен ғана өзгерту мүмкін
болады [Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексі, 2016, б.34].
Бала асырап алудың күшін жою тек сот арқылы жүзеге асырылады. Бала асырап алудың
күшін жоюды талап етуге оның ата-аналарының, бала асырап алушылардың, он төрт жасқа
толған асырап алынған баланың, қорғаншы немесе қамқоршы органның, сондай- ақ баланың
мүдделеріне сай прокурордың құқығы бар.Сот
бала асырап алу дың күшін жойған кезде, асырап алынған баланың және баланы асырап алғандардың, бала асырап аушылар туыстарының
өзара құқықтары мен міндеттері тоқтатылады
және егер баланың мүдделері талап етсе, бала
мен оның ата-ананың (оның туыстарының) өзара қүқықтары мен міндеттері қалпына келтіріледі. Бала асырап алудың күші жойылған кезде
бала сот шешімі бойынша ата-анасына беріледі.
Ата-аналары болмаған кеезде, сондай- ақ баланы ата -анасына беру оның мүдделеріге қайшы
келсе, бала қамқоршы және қорғаншы органның
қамқоршылығына беріледі. Сот баланың асырап
алынуына байланысты оған берілген аты және

заңы 76-бабының 2-тармағына сай Қазақстан
Республикасының азаматтарына тәрбиелеуге
беру және патронатты тәрбиесіне беруге мүмкіндік болмаған жағдайда ғана ол халықаралық
асырауға ұсынылуы мүмкін [Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыпьылық) және отбасы»
туралы Кодексі, 2012, 13 б.]. Яғни бала асырап алу
мәселелерін шешу кезінде артықшылық қазақстандық азаматтарға көбірек беріледі, ал шетелдіктерге бала асырап алуға баланың туған елінде
қамқорлық жасай алмайтын жағдайда ғана рұқсат етіледі және ол Қазақстан Республикасының
азаматтары болып саналатын балаларды асырап
алғысы келетін шетелдіктердің есепке алу ережесімен анықталады. Есепке алу ережесі Қазақстан
Республикасы Сыртқы істер министрінің 1999
жылғы 17 маусымдағы 655 санды бұйрығымен
бекітілген.Бала асырап алу жөніндегі заң қалыптастырып отырған тәртіп ең алдымен баланың
мүддесін қорғайды. Себебі, сот ешкімге тәуелсіз
емес, ол тек заңға бағынады. Және қамқоршы
органдардың қатыстырылуымен негізгі өндірістік іс болып танылады. Біздің пікірімізше, қатынасушылар ретінде асырап алушылармен қатар
міндетті түрде прокурор да қатыстыру қажет. Бұл
категория бойынша іс жүргізу мәселесі де толық
шешімін таппаған. Мысалы, Қазақстан Республикасы Азаматтық процесс кодекісінің 289-бабына
сай бала асырау жайы заңдық маңызы бар фактілерді анықтау тобына жатқызылса, 291-бап бойынша сот бала асырап алуды тіркеу фактысын
анықтауды қарастырады, ал дұрысы сот асырап
алу фактысын анықтауға тиісті.
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тегі сақталу-сақталмау мәселесін де шешеді. Он
жасқа толған баланың атын, әкесінің атын немесе тегін тек оның келісімімен ғана өзгерту мүмкін
болады.
Егер бала асырап алудың күшін жою туралы талап қойылған кезде асырап алынған бала
кәмелетке толса, баланы асырап алудың күшін
жоюға жол берілмейді, бүған мүндай күшін
жоюға бала асырап алушы мен асырап алынған
баланың өзара келісімі, сондай-ақ асырап алынған баланың ата-анасының, егер олар тірі болса, сот ата-ана құқықтарынан айырмаған немесе
әрекетке қабілетсіз деп танымаған болса, олардың да келісімі болған жағдайлар қосылмайды.
Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтап есепке алу «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы заңы мен Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 1999 жылдың қыркүйегінде бекіткен
ата-анасыз қалған балаларды бір орталақтан
есепке алуды ұйымдастыруға байланысты қабылдаған, 1346 санды қаулысының негізінде, жүзеге алу күні болып, Қазақстан Республикасының
орта білім беру саласында орталық атқару органына баланың анкетасы көшірмесі тіркелген кезі
саналады . Ал, біздің ойымызша, баланың нақты
тұрған жеріндегі қамқоршы органның анкетасы
толтырылған күн деп санаған дұрыс сияқты. Атаанасыз қалған баланы тәрбиелеп өсіру мәселесін қамқоршы орган жүзеге асыруға тиіс.
Отбасының құрамына алудың түрлері асырап
алу, қамқорлыққа алу «Неке (ерлі-зайыптылық)
және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы
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САРАПТАМАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Аннотация. Бұл мақалада сот сараптамасының зертеу әдістері мен олардың жіктелуі және сотсараптама қызметінде сараптама әдісін қолдану жағдайлары қарастырылған.
Сараптамалық практикада тек ғылыми негізделген, мақұлданған әдістер мен құралдар ғана пайдаланылуы мүмкін. Сондықтан, сарапшылық әдістеме типтік мәртебе алу үшін, ол мақұлдану және
ендіру сатыларынан өтуi керек. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы проблемаларды
шешудің принциптi түрдегі жаңа тәсілі сарапшылық практикаға зерттеу әдістемелерін ендірудің белгілi бір тәртібін қалыптастыру болып табылады.
Кілт сөздер: сот сараптамасы, сараптамалық зерттеу әдістері.

МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрены методы исследования судебной экспертизы и их классификация и условия применения метода экспертизы в судебно-экспертной деятельности.
В экспертной практике могут использоваться только научно обоснованные, одобренные методы
и средства. Поэтому, чтобы экспертная методика получила статус типовой, она должна пройти этапы
утверждения и внедрения. В этой связи принципиально новым подходом к решению проблем в Республике Казахстан является формирование определенного порядка внедрения исследовательских
методик в экспертную практику.
Ключевые слова: судебная экспертиза, методы экспертного исследования.

METHODS OF EXPERT RESEARCH AND THEIR APPLICATION
Annotation. This article discusses the methods of forensic examination and their classification and the
cases of application of the method of examination in forensic activities.
Only scientifically based, approved methods and tools can be used in expert practice. Therefore, in
order for an expert methodology to receive the status of a standard one, it must pass the approval and
implementation stages. In this regard, a fundamentally new approach to solving problems in the Republic
of Kazakhstan is the formation of a certain order of implementation of research methods in expert practice.
Key words: forensic examination, methods of expert research.
Сот сараптамасының негізгі терминдерінің
сөздігінде сот сараптамасы әдістемесі деп «сот
сараптамасының белгілі бір түрінің, түрінің және
кіші түрінің мәніне жататын фактілерді анықтау
үшін сот сараптамасы объектілерін зерделеу кезінде қолданылатын әдістер (тәсілдер, техникалық құралдар) жүйесі» түсініледі.
Сараптаманың кез келген әдістемесі - бұл
сараптама есебін шешу үшін белгілі бір ретпен
қолданылатын әдістер, тәсілдер мен техникалық
құралдар кешенін пайдалану бағдарламасы.
Сараптама әдістемесінің анықтамасы А. Р.
Шляхов, А. И. Винберг, В. П. Колмаков, Д.Я. Мирс-
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кий, В.Ф. Орлова, В.С. Митричев, Т. В. Аверьянова,
Е. Р. Россинская және басқа да кейбір авторлардың еңбектерінде берілген.
Сараптамалық әдістеме-бұл сарапшыға объектілерді зерттеудің белгілі бір әдістерін, осы
әдістерді қолдану реті мен рәсімін үзілді-кесілді
немесе ұсынымды түрде пайдалануды ұйғаратын
іс-әрекеттер бағдарламасы. Әдістеменің сипаты-сарапшыға таңдау мүмкіндігін беретін үзілдікесілді немесе балама, сайланатын әдістер мен
құралдардың мәніне байланысты. Әдістеменің
мазмұнына күтілетін нәтижелер немесе олардың
нұсқалары кіруі мүмкін. Соңғы жағдайда, әрбір

лымдардан алынған және сараптаманың міндеттерімен объектілерінің өзіндік ерекшелігіне
сәйкес түрлендірілген. Олар іске асыру нысандары - амалдар, техникалық жабдықтар бойынша
жалпы ғылыми әдістерінен елеулi айырмашылығы болады.
Кез келген ғылыми-техникалық құрал мен
әдіс сот сараптамасының мақсаттары үшін ұсыныла қоймайды. Оларға, алдымен, іс жүргізу
заңы белгілейтін бірқатар талаптар ұсынылады.
Сот-сараптамалық зерттеулерді жүргізу кезінде ғылыми-техникалық құралдарды, әдістер мен
әдістемелерді пайдалануға жол берушілік
Сот-сараптамалық зерттеулерді жүргізу кезінде ғылыми-техникалық құралдарды, әдістер мен
әдістемелерді қолдануға, егер олар:
1) заңда тiкелей көзделсе немесе олардың
нормалары мен қағидаттарына қайшы келмесе;
2) ғылыми жағынан дәлелді болса;
3) іс бойынша іс жүргізудің тиімділігін қамтамасыз ететін болса;
4) қауіпсіз болса, жол беріледі.
Сот сараптамасын жүргізу кезінде сот сарапшысы Қазақстан Республикасының сот-сараптамалық зерттеулер әдістемелерінің мемлекеттік
тізіліміне енгізілген әдістемелерді қолданады.
Егер олар заңнама талаптарына сәйкес келсе,
өзге әдістемелерді қолдануға жол беріледі. Бұл
ретте оларды қолданудың ғылыми негіздемесі
сарапшының қорытындысында көрсетілуге тиіс.
Сот-сараптамалық зерттеу әдістерін қолдану
нәтижелері процестің барлық қатысушылары
үшін айқын және көрнекі болуға тиіс [Аверьянова Т.В., 1991. б. 28 ].
Сараптаманы тағайындау процесінде сараптамалардың әр түрлі кластарын, тектерi мен
түрлерінің әдістерін әзірлеу деңгейлерін ескеру маңызды, ол үшін сарапшылық зерттеу мүмкіндіктерi жөнінде алдын ала кеңестер өткізген
орынды болып табылады.
Сот сараптамасы ғылыми-практикалық қызмет саласы, сараптамалық зерттеу әдістерінің
жаңа және қолда бар модификацияларын жасау
қажеттілігімен айқындалатын факторлар болып
табылады, тұтастай алғанда да, сот ісін жүргізудің сараптамалық практикасы ретінде де қызмет
етеді.
Жаңа әдістерді қалыптастырудың негізгі көзi
сот-сарапшылық мекемелердің ғылыми зерттеу
бағдарламаларында көрсетілетін өзекті сараптамалық міндеттерді шешу қажеттілігінен туындаған арнайы ғылыми зерттемелер болып табылады.
Сонымен қатар, мардымсыз таралған, бірақ
нақты криминалистика үшін ерекше ғылымитехникалық құралдарды енгізу бағытын атап
өткен жөн, оған сәйкес криминалист сыртқы ғылымның жаңа жетістіктері туралы ақпарат алады
және сараптама мақсаты үшін осы ғылыми шешімді (әдісті, құралды) пайдалану мүмкіндігін іске
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нұсқаның мәнін бағалау бойынша ұсыныстар.
Іс-қимыл бағдарламасында қамтылған нұсқамалар әдістер мен құралдарды пайдалану шарттарына да қатысты болуы мүмкін, себебі әдістеменің нәтижелілігі осыған байланысты болуы
мүмкін.
Осылайша, сараптамалық зерттеу әдістемесі
ең алдымен әдістердің жүйесімен (жиынтығымен) сипатталады: оның мазмұнына, құрылымына енгізілген әдістер қойылған міндеттер мен
оларды шешу кезеңдеріне, сондай-ақ зерттеу
жүргізілетін жағдайларға байланысты белгілі бір
ретпен қолданылады.
Сараптамалық әдістеме сараптама объектілерін зерттеуге ғана емес, сараптамалық міндетті
шешуге бағытталған. Сондықтан сараптамалық
зерттеу әдістемесі әрбір сараптама түрі үшін
ерекше, бұл зерттелетін объектілердің табиғатымен және нақты мамандық сарапшыларына
шешуге тура келетін мәселелермен байланысты.
Сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі – сот
сараптамасының нысанасына қатысты нақты деректерді анықтау үшін сот сараптамасы объектілерін зерделеу кезінде қолданылатын әдістер
жүйесі;
Сот-сараптамалық зерттеу әдісі – сот сараптамасының нысанасына қатысты нақты деректерді анықтау үшін сот сараптамасы объектілерін зерделеу кезінде қолданылатын логикалық
және (немесе) аспаптық операциялар (тәсілдер,
әдістер) жүйесі [Cот-сараптама қызметі туралы
Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы
10 ақпандағы № 44-VІ ҚРЗ ];
Сарапшылық зерттеу - күрделi шығармашылық процесс, онда ғылым мен техника жетістіктерін білу, қазіргi тиімдi зерттеу әдістемелерін
меңгеру, сарапшының білік-дағдысы іске асырылады.
Сот сараптамасының әрбір тегi мен түрлеріне
тән белгілер зерттеу әдістерінен тұатын сарапшылық зерттеудің тиістi әдістемесi болып табылады.
Сот-сарапшылық зерттеу әдістемесі - сараптамалардың белгілi бір тегi, түрі тақырыбына
жататын нақты деректерді анықтау үшін сот сараптамасы объектілерін оқып-зерттеу кезінде
қолданылатын әдістемелер (амалдар, техникалық құралдар) жүйесi.
Сарапшылық танымға әдістердің реттілігі, жүйелілігі тән, сондықтан да әдістеме мазмұнына
енгізілген әдістер шешілетін міндеттер мен зерттеудің шарттарына тәуелді белгілi бір дәйектілікпен қолданылады.
Сот-сарапшылық зерттеудің әдістемесi сарапшылық міндеттерді шешуге бағдарланған
болғандықтан оның өзіндік ерекшелігі сараптаманың тақырыбы мен объектілерінің ерекшеліктерімен себептеледi.
Сот сараптамасында пайдаланылатын әдістер, көбінде, жаратылыс және техникалық ғы-
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асырады. Белгілі криминалист Е. Ф. Буринскийдің
өмірі мен қызметін зерттеген А. И. Винберг осы
заңды алғаш рет ғылыми түрде сипаттап, оның
трансформация принципі деп аталатынын көрсетті. Мысалы, бірқатар объектілерді зерттеу үшін
пайдаланылатын оптикалық кванттық генераторларды пайдалануды көздейтін әдістемелер кешені
құрылды [Россинская Е.Р., 1995. Б. 32].
Сот сараптамасын дамыту жаңа міндеттерді шешу үшін мүмкіндіктер жасауды ғана емес,
бұрын белгілі шешімдерді оңтайландыруды да
болжайды, сараптамалық зерттеудің қолданыстағы әдістемелері зерттеудің жаңа және модификацияланған әдістерін пайдалану есебінен үнемі
жаңартылуы тиіс.
Егер зерттелетін объектi туралы ақпараттың
қолданыстағы сипаты және көлемімен, сондай-ақ
уақыттық және материалдық шығын тарапынан
салыстырғанда артықшылығы болса жаңа әдістi
енгізу ақталады.
Сот сараптамасын жаңа әдістермен байыту
бірнеше нұсқаны көздейді. Заттай дәлелдемелерді зерттеу кезінде басқа ғылымдарда, сот жүргізуден тыс ұқсастығы бар проблемалық жағдайлар
жиі туындағандықтан, сараптау практикасына
өзге ғылыми міндеттерді шешу үшін әзірленген
әдістер кеңінен енгізіледі. Мысалы, талдау әдісімен өндірілетін, сондай-ақ химияда, геологияда,
басқа да ғылыми білім салаларында пайдаланылатын белгісіз заттың химиялық құрамын анықтау туралы сөз болып отыр. Мұндай жағдайларда
әдісті сараптау практикасына енгізу кезінде оны
іске асыру техникасы ғылыми тұрғыдан өзгеріссіз
қалады, алайда сараптаманың ерекше міндеттері
мен объектілерінің ерекшеліктеріне байланысты
әдіс сапалы жаңа нысан мен іске асыру рәсіміне
ие болады.
Шешілетін міндеттің өзіндік ерекшеліктерi,
егер бұл басқа ғылымдарда бар әдістердің түрін
өзгертуге және толықтыруға мүмкіндік берсе,
сараптау практикасына жаңа әдістерді енгізудің екінші жолы да қолданылады. Мұнда әдістің
модификациясы жасалады. Мысал ретінде биологиялық объектілердің термиялық сипаттамаларын зерттеу әдісі негізінде әзірленген сұйық
кристалдардың индикаторларын пайдалану әдісін
жасауға болады.
Аталған екi әдістен басқа, заттай дәләлдемелерді криминалистік зерттеуге арналған әдістердің
әзірленген нұсқалары бар. Кейін оларды, өз кезегінде, басқа да ғылымдар пайдаланылуы мүмкін.
Мысалы, трасологиялық салыстырмалы зерттеу
әдісін 1948 жылы археологиялық зерттеу жүргізу
кезінде академик Б.А. Рыбаков пайдаланған, содан берi ол археологиялық ғылымда қолданылып
келедi. Медицинада, антропологияда және басқа
да ғылыми білім салаларында криминалистикалық сараптама әдістерін қолдану мысалдары бар.
Сот-сарапшылық зерттеу әдістерін ғылыми-практикалық қызмет ретінде жіктеу мынадай не-
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гіздер бойынша жүзеге асырылады: ортақтылық
дәрежесі және олардың дәрежесі, әдістер алынған ғылым саласы, алынатын ақпараттың сипаты,
зерттеу объектісіне әсер ету дәрежесі.
Ортақтық дәрежесi мен олардың дәрежесі бойынша әдістер былайша бөлінеді:
1. Жалпылама әдіс (диалектикалық және формальды логика);
2. Жалпы әдістер: бақылау, салыстыру, сипаттау,
өлшеу, эксперимент, модельдеу және басқалары.
3. Жеке ғылыми әдістер. Т.В. Аверьянов дәл атап
көрсеткендей, негізінде өзінің мазмұны бойынша
бұл санат ғылыми зерттеудiң арнаулы әдістерi санатына ұқсас. Жеке ғылыми әдістерді қолданудың
аясы бір тектi (түрі) немесе пайдаланылатын сипаты бойынша бір-біріне жақын бірнеше білімдердің
сараптамасы болып табылады. Мұндайға фотографиялық, физикалық, химиялық, математикалық
және сол сияқты әдістер жатады. Жіктеудің бұл
деңгейi, көбінде, әдістер алынған ғылымдар саласы
бойынша жіктеумен сәйкес келедi.
4. Арнайы әдістер. Бұл әдістер нақты, жекелеген
объектінi зерттеу үшін әзірленедi. Мысал ретінде
адсорбциондық люминесцентті, диффузиялық-көшірме әдістерді келтіруге болады.
Объектілердің зерттелетін белгілеріндегi бейнеленіп алынатын, ақпараттың сипаты бойынша,
әдістер бейнелерді талдау, морфологиялық талдау,
физикалық, химиялық және объектілердің басқа
қасиеттерін талдау әдістерi деп бөлінеді.
Объектілерге әсер етудің дәрежесінен шыққанда,бұзылмайтын әдістерге бөлінеді, оларға объектіге әсер етпейтін және сынама дайындықты іске
асыруды қажет етпейтін әдістер жатады.
Сот-сарапшылық зерттеу әдістемелерi де жіктеледi. Мысалы, ортақтылық дәрежесi бойынша
типтік және нақты (жеке) әдістеме болып бөлінеді.
Типтік сарапшылық әдістеме - типтік сарапшылық міндеттерді шешудің жалпыланған тәжірибесін көрсету. Белгілі бір жағдайларда бұл әдістемені сарапшы қандай да бір бейімделусіз, өзгертусіз
қолдана алады.
Нақты немесе жеке әдістеме - типтік әдістемені
бейімдеу, өзгертудің нәтижесi немесе сарапшылық
міндеттi шешуге шығармашылық түрде келудің жемісi болып табылатын нақты сарапшылық міндеттi
шешудің тәсілі.
Нақты әдістеме сарапшының қызметi нәтижесi
ретінде мына жағдайдарда:
- сарапшының практикада немесе сараптама
процесiнде жүргізген экспериментi нәтижесінде
жаңадан, алғашқы рет туындаған сарапшылық
міндеттi шешу үшін өзінің жеке тәжірибесін іске
асыруда;
- сарапшының шығармашылық тәсіл көрсетуi:
стандартты аспапты жетілдіруде, жалпы қабылданған әдістемені өзгеше ерекше амалмен толықтыруда;
- әр түрлі ғылымдардың деректерi мен әдістерін синтездеу арқылы осы зерттеу үшін құрылған

мет субъектілерін және сараптамалық өндірістің
операциялық схемаларын айқындау болып табылады. Жеке сараптамалық технологияларды әзірлеу мамандар мен персоналды пайдаланудың
технологиялық схемаларын жасауды, сондай-ақ
жабдықтарды орналастыруды, сараптамалық эвристикаға арналған «терезелерді» ескере отырып,
сараптамалық міндеттерді шешудің негізгі және
қосалқы операциялық схемаларын әзірлеуді, нақты сараптамалар жүргізудің технологиялық картасын әзірлеуді қамтиды.
Қазіргi уақытта элементтері сот сараптама органдарының қызметіне табысты енгізілуде, оның
мысалы ретінде, объектілік принцип бойынша,
сол сияқты әдістемелік принцип бойынша құрылған көп мақсатты сарапшы -кешенін құру болып
табылады.
Қазіргi заманғы компьютерлік технология құралдарын кеңінен ендіру бүтіндей осы сот-сараптама қызметіне де қатысты.
Қазіргi уақытта Қазақстан Республикасы сот
сараптамасы органдарының практикасында сот
сараптамасына компьютерлік технологияларды
ендірудің мына бағыттары іске асырылып жатыр:
1. Компьютерлік құралдарды аспаптық зерттеулер барысында алынатын эксперименттік
деректерді жинау мен өңдеуді автоматтандыру
үшін пайдадану. Негізінде, тиістi блоктар қазіргi
заманғы талдау жабдықтарының жинағына (газсұйықтық хроматографтары, масс-спектрометрлер, ИК-Фурье спектрометрлерi) кіредi. Оның үлгісi Вiорrofile, Сhemstation, Тоtal сhrom, Sреktrum,
Сlass VР жүйелерi жатады.
2. Бейнелерді талдау жүйелерін пайдалану.
Соның iшiнде, олар: жазутану (қолтаңбаларды
зерттеу), баллистикалық (оқ-дәрілердегі іздерді
зерттеу), дактилоскопиялық (саусақ таңбаларын
зерттеу), габитологиялық (сыртқы пiшіндi зерттеу),
құжаттардың сот-техникалық сараптама аумағыңдағы (мөр және мөртабандардың бедерлерін
зерттеу) зерттеулерді жүргізуге мүмкiндік бередi.
Аталған функциялар жабдықтарда да (мысалы,
олар Leica DМС микроскопында пайдаланылады),
сондай-ақ стандартты компьютерлік кешен дерінде орнатылатын жеке өзіндік бағдарламалар
деңгейінде де (Аdobe Рhotoshop бағдарламасы)
жүзеге асырылуы мүмкін.
3. Нақты сараптама объектілерi бойынша деректер қоры мен автоматтандырылған ақпараттық-іздеу жүйелерін (ААIЖ) жасақтау. Мұнда қазіргi ақпараттық технология құралдары ақпараттық массивтегi бар мәліментерді жинақтау, өңдеу
және ұсыну үшін пайдаланылады.
Қазіргi уақытта ААIЖ және деректер қоры сот
сараптама объектілерінің бірқатарына - молекулярлық-генетикалық сараптамаға, есірткi және
психотроптық заттар және заттар мен материалдардың криминалистік сараптамасына қатысты
қызмет етедi.
4. Сарапшылық міндеттерді шешу ретінде,
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сарапшылық әдістеме негізінде міндеттi толық көлемде шешуде (мұндай ситуациялар көбінде сараптамалардың жаңа тектерi мен түрлерi туыңдаған және орнықкан кезеңде пайда болады) пайда
болуы мүмкін.
Сараптамалық практикада тек ғылыми негізделген, мақұлданған әдістер мен құралдар ғана
пайдаланылуы мүмкін. Сондықтан, сарапшылық
әдістеме типтік мәртебе алу үшін, ол мақұлдану
және ендіру сатыларынан өтуi керек. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы проблемаларды шешудің принциптi түрдегі жаңа тәсілі
сарапшылық практикаға зерттеу әдістемелерін
ендірудің белгілi бір тәртібін қалыптастыру болып
табылады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасындағы проблемаларды шешудің түбегейлі
жаңа тәсілі сараптама практикасына зерттеу әдістемелерін енгізудің белгілі бір тәртібін қалыптастыру болып табылады. Осы әдістемеге сәйкес
алдын ала ғылыми сынаққа, оны сот сараптамасы
органының ғылыми-әдістемелік кеңесінің бекітуіне, стандартты арнайы мемлекеттік тізілімде ресімдеуге (паспорттауға) және тіркеуге алынуы тиіс.
Сот-сарапшылық технология түсінігі. Сот-сарапшылық зерттеулерде компьютерлік технология құралдарын пайдалану.
Қазіргі уақытта сот-сараптама технологиялары сот-сараптама мекемелерінде сараптамалық
зерттеуді ұйымдастырудың жоғары деңгейінің
үлгісі болып табылады. Технология белгілі бір техника негізінде тиісті кеңістіктік-уақыт аралықтарында және таңдалған мақсатқа жету үшін жүзеге
асырылатын түрлі операциялар мен дағдылардың
жиынтығы болып табылады. Бұл технология белгілері технология ұсынған әдістермен және әдістермен ғана ерекшеленетінін айтуға мүмкіндік
береді.
Сараптамалық технология ұғымын М.Я. Сегай және В.К. Стриижей енгізді. Олар былай деді:
«Сараптама технологиясын: а) мемлекеттік сотсараптама мекемелерінде сот сараптамаларын
жүргізуді ұтымды ұйымдастыру ережелері, тәсілдері мен тәсілдерінің жиынтығы; б) технологиялық схемалардың, процестер мен карталардың
сипаттамасы; көрсетілген ережелерді, тәсілдерді,
тәсілдерді, биологиялық схемаларды, процестер мен карталарды одан әрі жетілдіру бойынша
жалпы және жеке ережелерді әзірлеу». Авторлар
сараптамалардың белгілі бір түрлерін және нақты
сараптамалық зерттеулерді жүргізуге бағытталған
жалпы сараптамалық технологиялар (тұтастай
алғанда сот сараптамасы органдары деңгейіндегі сараптамалық өндіріс) және жекелеген сараптамалық технологиялар ұғымын атап көрсетті,
сондай-ақ оларды құрудың негізгі кезеңдерін
келтірді. Жалпы сараптамалық технологияны құру
элементтері нақты бейіндегі және дәрежесіндегі
сот-сараптамалық мекемелердің үлгі схемаларын әзірлеу, сараптамалық өндірісті жүзеге асыру
деңгейін айқындау, барлық деңгейлер үшін қыз-
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сондай-ақ сарапшының қорытындысын тұжырымдаумен басу кіретін сарапшылар қорытындыларын автоматтандырылған дайындығы үшін
бағдарламалық құралдарды әзірлеу (мысалы,
ЖКО мән-жайлары сараптамасының міндеттерін
шешуге арналған НАСТ бағдарламасы).
5. Сот сараптамаларын тағайындау туралы
қаулыны құруға мүмкіндік беретін компьютерлік
бағдарламалар. Осыған қарамастан, бұл бағдарламалар сараптаманы тағайындайтын органдарға
арналған, оларды сарапшылық зерттеуге арналған материалдарға қойылатын әдістемелік талаптардан шыға отырып, сот сараптамасы органдарының қызметкерлерi жасайды. Оның мысалы,
жол-көлік оқиғаларының мән-жайларына сот сараптамасы тағайындау туралы қаулыны жасауға
қызмет ететін ПОСТ бағдарламасы жатады.
Қазіргi уақытта сот сараптамасын компьютерлендіру процесi сарапшының компьютерлендірілген (автоматтандырылған) жұмыс орнының
құрамдас бөлігін белсендi түрде жасаумен сипатталады.АЖО техникалық базасына магниттік
дискалардағы жинақтаушы, автоматтандырылған цифрлік баспа құрылғысы сияқты, сондай-ақ сарапшыларды әр түрлі мамандықтары үшін
дербес жиынтықтардың басқа да түрлі құрылғылары сияқты ішкi құрылғылармен жабдықталған
дербес компьютер кіруi керек. Мысалы, жазутану-сарапшысы үшін дербес компьютердің (ДК)
жадына әр түрлі енгізу құрылғылары арқылы
(«жарық қаламұшы»; телевизиялық енгізу) графикалық акпаратты автоматтандырылған енгізудің
мәні зор. Кейбір жағдайларда, мысалы, сараптама
тағайындау туралы қаулыда хабарланатын ақпаратты қолмен енгізуде жеткілікті. Математикалық,
алгоритмдік және программалық жасау проблемасы дайын қамтамасыз етудің бейімделуi жолымен, сондай-ақ сараптама міндеттерінің мазмұны

тұрғысынан типтік математикалық модельдерді
әзірлеу жолымен де шешіледi. Осындай модельдер бірқатар жағдайларда әмбебап сипатта болғандықтан, әр түрлі мамандықтағы сарапшылардың АЖО-сын математикалық, алгоритмдік және
программалық жасау үшін әмбебап блоктар жасалады.
Сарапшының АЖО-сын қамтамасыз ету құрылымына:
- тиістi деректер базасы;
- сараптаманың белгілi тегi мен түрінің міндеттерін шешудің математикалық модельдерi, алгоритмдерi мен автоматтандырылған бағдарламалары;
- автоматтандырылған жасақтау, жазбалар, редакииялау мен мәтінді сыртқы құрылғыға шығару
жүйелерi жатады.
Егер сараптама объектілерінiң қасиеттерi
біржақты анықталса, онда деректер қоры тиістi
АИПС-тің негізi болады. Осы ИПС-тер АЖО құрамында немесе жіктеушілік мімдеттерді (түр міндеттерін) жеке дербес шешу үшін пайдаланылады. Соңғы жағдайда АЖО автоматтандырылған
шешушi бағдарламалық кешендерге енгізілуi керек. Өзге жағдайларда деректер қоры образдарды танып-білу жүйесінің АЖО құрамында қызмет
ету үшін негіз болып табылады.
Сарапшының АЖО құрамындағы бағдарламалық кешендер зерттеу барысында алынған ақпараттың базасын объективтендіру үшін қажет нәтижелерді алуға мүмкіндік бередi.
Автоматтандырылған жасақтау, жазбалар, редакциялау мен мәтіндi сыртқы құрылғыға шығару жүйелерін қолдану сарапшылық қорытынды
мәтiндерін рәсімдеуге қызмет етедi. Негізiнде,
сарапшы қорытындысының мәтінін жасақтау бағдарламаны пайдаланушының сұхбаты процесінде
жүзеге асырылады.
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Аннотация. В этой статье обсуждается медиация и альтернативное разрешение споров в гражданском судопроизводстве. Медиация – способ урегулирования возникшего спора при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Медиация может быть применена во внесудебном порядке, в процессе рассмотрения
спора в судебном порядке, до удаления суда в отдельную (совещательную) комнату для принятия
судебного акта. медиация, как и другие альтернативные способы разрешения конфликтов, имеет
важное значение для урегулирования разногласий участников гражданского оборота, способствуя
достижению согласия без вовлечения органов, наделенных властью, по разрешению споров в силу
закона и (или) договора сторон. Как справедливо отмечают ученые разрешение спора судом не
влечет за собой во многих случаях подлинного разрешения конфликта, поскольку требует в дальнейшем принудительного исполнения судебного решения, т. е. вовлекает в конфликт двух сторон
различные государственные органы. Разрешение спора с участием медиатора – независимого и
нейтрального в отношении сторон лица, не обладающего полномочиями по разрешению спора,
является более эффективным, поскольку позволяет достичь разрешения конфликта на основе компромисса, без принуждения и лишних затрат времени и денежных средств на ведение дела в суде.
Ключевые слова. Медиация, суд, гражданское производство, медиатор, спор.

АЗАМАТТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІНДЕГІ МЕДИАЦИЯ
Аңдатпа. Бұл мақалада медиация және азаматтық сот ісін жүргізудегі дауларды шешудің баламалы мәселелері талқыланады. Медиация - бұл тараптардың ерікті келісімі негізінде медиатордың
көмегімен дауды өзара қолайлы шешімге қол жеткізу үшін шешу тәсілі. Медиация соттан тыс, дауды
сотта қарау барысында, сот сот актісін қабылдау үшін бөлек (кеңесу) бөлмеге шығарылғанға дейін
қолданыла алады. Медитация, қақтығыстарды шешудің басқа балама әдістері сияқты, азаматтық айналымға қатысушылардың арасындағы келіспеушіліктерді шешу үшін маңызды, келісімнің заңнама және (немесе) келісім бойынша дауларды шешуге жауапты органдардың қатысуынсыз келісімге
қол жеткізуге ықпал етеді. тараптар. Зерттеушілердің атап өткеніндей, соттың дауды шешуі көптеген
жағдайларда жанжалды шынайы шешуге әкеп соқтырмайды, өйткені ол сот шешімін одан әрі мәжбүрлеп орындауды талап етеді, яғни сот ісі арасындағы қақтығысқа әр түрлі мемлекеттік органдар
қатысады екі тарап. Медиатордың - дауды шешуге құқығы жоқ тараптарға қатысты тәуелсіз және
бейтарап адамның қатысуымен дауларды шешу тиімдірек, өйткені ол дау-дамайды шешуге қол жеткізуге мүмкіндік береді. сотта істі жүргізуге мәжбүрлемей және уақыт пен ақшаны қажетсіз жұмсамай, ымыраға келу.
Түйіндеме сөздер: Медиация, сот, азаматтық сот өндірісі, медиатор, дау.

MEDIATION IN CIVIL PROCEEDINGS
Abstract. This article discusses mediation and alternative dispute resolution in civil proceedings.
Mediation is a way of settling a dispute with the assistance of a mediator on the basis of the voluntary
consent of the parties in order to achieve a mutually acceptable solution. Mediation can be applied out
of court, in the process of considering a dispute in court, before the court is removed to a separate
(deliberative) room for the adoption of a judicial act. Mediation, like other alternative methods of resolving
conflicts, is important for resolving disagreements between participants in a civil turnover, contributing to
the achievement of an agreement without the involvement of authorities in charge of resolving disputes
by virtue of law and (or) an agreement of the parties. As scholars justly note, the resolution of a dispute
by a court does not entail in many cases a genuine resolution of the conflict, since it requires further
compulsory execution of a court decision, that is, it involves various state bodies in the conflict between
the two parties. Dispute resolution with the participation of a mediator, an independent and neutral person
with respect to the parties, who does not have the authority to resolve the dispute, is more effective, since
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МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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it allows you to achieve a resolution of the conflict on the basis of a compromise, without coercion and
unnecessary spending of time and money on conducting the case in court.
Key words. Mediation, court, civil proceedings, mediator, dispute.
Несмотря на различия в подходах к пониманию медиации, большинство исследователей сходятся во мнении, что данная процедура представляет собой переговорный процесс
между сторонами, в котором участвует нейтральное лицо – медиатор. Таким образом, переговоры сторон и деятельность медиатора можно рассматривать в качестве двух обязательных
составляющих процедуры медиации. Для того
чтобы уяснить их сущность, особенности и значение в анализируемой процедуре, представляется необходимым обратиться к истокам современной концепции, медиации.
В настоящее время в научной литературе
[1. 17-19] принято различать, две исторически
сложившиеся формы примирения с участием
посредника: 1) традиционное посредничество
и 2) современную медиацию. В зарубежной литературе выделяют два подхода к определению
понятия медиации: концептуальный и описательный [2. 25]. Концептуальный подход предполагает определение понятия через основные
принципы, цели и задачи примирительной процедуры с участием посредника. К типичным определениям концептуального характера можно
отнести следующее: медиация – это добровольная конфиденциальная процедура урегулирования спора, в ходе которой нейтральное лицо
(медиатор) содействует сторонам в проведении
переговоров в целях заключения взаимоприемлемого соглашения. Концептуальные определения носят теоретический характер и позволяют
получить представление скорее об идеальной
модели медиации, нежели о том, что в действительности происходит во время примирительной
процедуры. Описательный подход, напротив, в
большей степени приближен к практике. Например, известный в Великобритании, специалист
по семейной медиации M.Робертс предлагает
следующее определение: «Медиация – это процедура, урегулирования конфликта, при которой
спорящие стороны встречаются медиатором и
разговаривают, после чего делают попытку разрешить противоречия»[3. 55].
Традиционное посредничество являлось одним из первых способов разрешения споров,
известных еще до появления государства. Оно
представляло собой естественное, закономерно
существующее в обществе явление, источником
которого были философия и религия. Следует
отметить, что первые упоминания о примирении с помощью посредника можно обнаружить
еще до нашей эры в памятниках Месопотамии, и
после – в эпосе Древней Греции. Отдельные техники «посреднических» процедур применялись
в сельских общинах Иордании, Малайзии, Испа-
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нии, Индии, Латинской Америки, Африки. Также
посредничество было широко распространено
в Японии и Древнем Китае. В научной литературе встречаются работы, посвященные установлению аналогий между постулатами Конфуцианства и основными идеями медиации. Упоминания о необходимости мирного урегулирования конфликтов, в том числе с привлечением
посредника, содержатся в Библии и Коране [4.
541]. Во Франции примирительные процедуры
начали активно развиваться во времена Французской революции. XVIII века в качестве альтернативы судебному процессу старого режима. В
обществе того времени распространялись идеи,
согласно которым найти «храм - правосудия»
можно, только преодолев «храм согласия»[5.
228-229]. Революционные традиции воплотились в институте непосредственной судебной
примирительной процедуры, закрепленной еще
в Гражданском-процессуальном кодексе Франции 1806 года и позднее – более подробно – в
новом Гражданском процессуальном кодексе,
принятом в 1975 году. В Германии существует
институт мировых посредников (Schiedsmann),
история которого в некоторых федеральных
землях насчитывает более 180 лет [6].
Функции посредника, как правило, выполняли наиболее уважаемые и авторитетные члены
общины. Сама процедура никак не регламентировалась. С развитием государственности функции разрешения споров в основном перешли
– к верховным органам власти. В этом смысле традиционное посредничество корректней
рассматривать, в качестве предшественника государственных механизмов разрешения споров,
нежели современной медиации. В некоторых
странах в зависимости от основания медиации
можно разделить добровольную и обязательную медиацию.
В Узбекистане и Казахстане законодателем
принята концепция добровольной медиации.
Обязательный вид медиации, под которым подразумевается установленный законом или судом
обязательный порядок урегулирования спора с
участием посредника, известен в Канаде, Австралии, в ряде стран Западной Европы, в том числе Англии, Германии. К примеру, согласно § 15а
Вводного закона к Гражданскому процессуальному уложению Германии законодательством
земель может быть предусмотрено обязательное досудебное использование медиации по
некоторым категориям дел: по имущественноправовым спорам, предмет которых в денежном выражении не превышает 750 евро; спорам
между соседями; делам о защите чести, достоинства, если нарушения не были совершены в

5) медиация выработки-политического решения (policy-making-mediation)-применяется с
целью выработки политических решений с учетом интересов общественности;
6) превентивная медиация (preventative
mediation), целью которой-является предупреждение конфликта.
Данная классификация представляет не только теоретический, но и практический интерес,
так как позволяет выявить основные направления применения медиации.
В то же время, выделяя виды медиации по
обозначенному основанию (цель процедуры)
представляется необходимым принимать во
внимание тот факт, что-медиация, может проводиться как до, так и после возникновения правового спора. Таким образом, представляется возможным выделять цели двух уровней:
1) общие (предупреждение конфликта и урегулирование уже возникшего конфликта); и
2)конкретные (детализируют общие).
В результате, рассмотренная выше классификация может быть преобразована следующим
образом.
В зависимости от общих целей предлагается
выделять два вида медиации:
1) превентивная медиация;
2) медиация возникшего спора.
В свою очередь, превентивная медиация может подразделяться на следующие подвиды:
а) медиация заключения соглашения (deal
making mediation);
б) медиация сопровождения проекта (применима при реализации долгосрочных проектов, например, строительство, в целях быстрого
разрешения противоречий на ранних стадиях и,
тем самым, обеспечения своевременного завершения работ);
в) медиация выработки политического решения.
Ко второй группе (медиация возникшего спора) можно отнести следующие подвиды:
а) обзорная медиация;
б) медиация сдерживания развития спора;
в) медиация урегулирования спора.
В зависимости от порядка применения медиации сторонами, можно выделить следующие
виды: 1) добровольная медиация и 2) обязательная медиация.
Добровольная медиация применяется на основании взаимного согласия сторон. Суд либо
иное лицо, уполномоченное рассматривать и
разрешать спор, вправе предложить использование медиации, однако стороны могут принять
либо отклонить такую рекомендацию без какихлибо негативных последствий, например, в виде
отказа во взыскании судебных расходов в пользу
стороны, выигравшей судебный процесс.
Добровольная медиация широко распространена в странах как общего, так и романно-гер-

81

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

прессе или радиоэфире [7].
По мнению С.И.Калашниковой, не любая процедура примирения, в том, числе при содействии нейтрального лица, является медиацией.
Современная концепция медиации оформилась
в рамках движения по развитию способов альтернативного разрешения споров, начавшегося
в США в 1960-1970 гг., распространившегося в
Австралии в 80-ые гг. и. в большинстве европейских стран- в 90-е гг. ХХ века [8. 15]. В ее основе
лежит «Гарвардский метод» ведениям переговоров, разработанный профессорами Р. Фишером
и У.Юри. Ученые сформулировали базовые правила, переговорного процесса [9], следуя которым стороны в абсолютном большинстве случаев способны достигнуть разумного соглашения. Суть этого метода заключается; в том, что,
при урегулировании спора стороны совместно
разрешают общую проблему, руководствуясь, с
одной стороны, объективными стандартами, а с
другой – собственными: интересами и действительными потребностями. Медиациям в ее современной форме использует данный подход.
Представляется, что без классификации и
анализа видов медиации сложно сформировать
целостное представление отданной примирительной, процедуре и ее потенциале в качестве
способа разрешения спорных ситуаций. Исследование данного вопроса позволяет более
глубоко изучить медиацию как многоаспектное
явление в его взаимосвязи с иными элементами
системы урегулирования и разрешения правовых споров.
В специальных исследованиях приводится
достаточно большое количество классификаций
по самым различным основаниям.
В частности, Л. Боуль и М. Несик предлагают
рассматривать виды медиации в зависимости
от целей проведения процедур [10. 4-5]. Таким
образом, авторы выделяют следующие виды медиации:
1) обзорная медиация (scoping mediation),
целью которой является определение предмета
спора и более четкое и адекватное обозначение
границ конфликта;
2) медиация урегулирования конфликта
(dispute settlement mediation) – проводится с
целью урегулирования спора и достижения
взаимовыгодного соглашения;
3) медиация сдерживания конфликта (conflict
containment mediation) – проводится с целью
выработки правил поведения, которые в свою
очередь делают возможным дальнейший диалог
сторон по поводу окончательного разрешения
конфликта тем или иным способом;
4) медиация заключения договоров (trans
actional mediation) – проводится во время переговоров по поводу заключения договора, нацелена на формирование однозначного понимания позиций интересов будущих партнеров;
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манского права. Схема добровольной медиации
реализованы в различных государственных органах Нидерландов. Так, например, судьи не вправе самостоятельно инициировать проведение
процедуры медиации и направлять участников
процесса на примирительную процедуру. В то
же время на суд возложена обязанность разъяснять сторонам их право обратиться к медиатору.
В 2000 году в Нидерландах стартовал проект
под названием «Посредничество входе судебного процесса в Нидерландах», цель которого
заключалась в проверке состоятельности существующего механизма обращения сторон к
медиации и исследовании возможностей его
усовершенствования. Проект проводился в пяти
окружных судах городов-Амстердам, Арнем, Ассен, Утрехт, Зволл и двух апелляционных судах. В
рамках проекта использовались различные варианты инициирования медиации, в частности:
1) устное предложение судьи в процессе; 2)письменное предложение судьи, отправляемое по
методу случайной- выборки (при этом сторонам
также направлялся специальный вопросник,
заполнив, который они могли бы оценить, применимость медиации); 3) письменное распоряжение судьи, направляемое сторонам на основании случайной выборки согласно определенным критериям; 4) самостоятельное волеизъявление сторон. В результате было установлено,
что письменное судебное уведомление сторон
о возможности применения медиации, сделан-

ное на ранних стадиях процесса; более эффективно, чем соответствующее указание судьи прю
рассмотрении дела по существу либо отсутствие
каких-либо инициатив со стороны суда, вообще.
При этом исследователи отмечали, что одной из
основных причин медленного развития практики медиации было отсутствие информации
о примирительной процедуре. В этом смысле
разъяснения судей, как в устной, так и в письменной форме, сыграли важную роль в развитии медиации в Нидерландах.
Обязательная медиация – это примирительная процедура, проводимая в императивном порядке на основании закона, по постановлению
суда или иного уполномоченного органа. Ярким
примером обязательной судебной медиации является опыт Германии, где в соответствии с §15а
Вводного закона к Гражданскому процессуальному уложению Германии законодательством
земель может быть предусмотрено обязательное досудебное использование медиации по
некоторым категориям дел, в частности: по имущественно-правовым спорам, предмет которых
в денежном выражении не превышает 750 евро,
а также по спорам между соседями и по делам о
защите чести и достоинства, если, нарушения не
были совершены в прессе или радиоэфире. Введение данной нормы преследовало цели распространения практики применения медиации, а
также сокращения нагрузки на суды.
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ЖАРЫЛҚАПОВА Г.П., АЖИМЕТОВА З.А.
«Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс» кафедрасы
М.Әуезов атындағы ОҚУ
Қазақстан

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖАСАҒАН КӘСІПКЕРЛЕРДІ ТОПТАСТЫРУ
ЖӘНЕ ЖІКТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ДОКТРИНАЛЫҚ
ЖҮЙЕ АЯСЫНДА ЗЕРТТЕУ
Түйіндеме. Бұл мақалада біз доктриналық жүйе аясында пәнаралық және жан-жақты негізде
құқық бұзушылық жасаған кәсіпкерлерді жіктеудің және жіктеудің теориялық мәселелерін зерттеуге
тырысамыз.
Түйінді сөздер: құқық бұзушылық, кәсіпкер, алдау, бұзу, зиян келтіру.
Резюме. В данной статье мы стремимся провести исследование теоретических проблем классификации и классификации предпринимателей, совершивших правонарушения, на междисциплинарной и комплексной основе в рамках доктринной системы.
Ключевые слова: правонарушения, предприниматель, обман, нарушение, причинение вреда.
Summary. In this article we aim to conduct a study of theoretical issues of classification and classification
of entrepreneurs who have committed offenses on an interdisciplinary and integrated basis within the
framework of the doctrinal system.
Keywords: offenses, entrepreneur, fraud, violation, causing har.
Бұл мақалада құқық бұзушылықтарды жасаған кәсіпкерлерді топтастыру және жіктеудің
теориялық мәселелерін доктриналық жүйе аясында пәнаралық және кешенді негізде зерттеу
жүргізуге талпынысты жасаймыз.
Кәсіпкер мәртебесі негізгі белгісі болып табылатын бірқатар қылмыстардың арнайы субъектісіне қатысты мәселені зерттей келе бұл адамдарды топтастыру қажеттігі туындады. Мұндай жағдайда ол субъектінің жалпы сипаттамасы нақты
мазмұнға ие болады, оның теория тұрғысынан
да, практика тұрғысынан да маңыздылығы бар
[1, 87-б.].
Бұрыннан белгілі қылмыстық құқық теориясында қылмыс субъектісінің белгілері арқылы
қылмыстарды топтастыру проблемасы зерттелуде. Адамды қылмыстық жауапқа тартуға болатындай қасиеттер жиынтығын заң шығарушы
нақты анықтап қойған. Мұндай белгілер бірқатар қылмыстардың, атап айтқанда, кәсіпкерлер
жасаған немесе олардың қатысуымен жасалған
қылмыстардың арнайы субъектілердің топтастырудың критерийлері бола алады [2, 101-б.].
Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісінің біздің және шетелдердің қылмыстық заңнамасы бойынша бірінші белгісі, ол тек адамды
ғана қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкіндігін анықтау. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 15-бабында жеке тұлға ғана қылмыстық жауаптылық көтереді деп көрсетілген.
Сондықтан да көптеген авторлар заң шығарушының заңды тұлғаны да жауапқа тартудан қашқақтауын осы баппен байланыстырады. Дегенмен
белгілі бір қылмыс жасаған кәсіпкерлерді топтастырудағы осы белгі тұрғысынан қарастырсақ
кейбір ерекшеліктер көзге түседі.
Мысалы, бірқатар қылмыстардың субъектіле-
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рі мынадай жеке тұлғалар бола алады:
А) Азаматтық кодекстің 14, 18-19-баптарында көзделген өз құқықтарын іске асырған, бірақ
мемлекеттік тіркеуден өтпеген азаматтар;
Б) жеке кәсіпкер мәртебесі бар және экономикалық қызмет барысында қылмыстық құқықтық тыйымдарды бұзған азаматтар;
В) азаматтық және кәсіпкерлік заңнамаға
немесе құжаттарға сәйкес заңды тұлғаның қызметін басқаруды жүзеге асыру өкілеттігін алған
жеке тұлға, сондай-ақ коммерциялық ұйымның
меншік иесі, бірге иеленушісі немесе бірге құрушысы болып табылатын азаматтар.
Бұл айтылғандардан біз азаматтық және кәсіпкерлік заңнамалардың кәсіпкерлік субъектілерін дифференциалдайтын ережесінің қылмыстық заңнама нормаларына да ықпал еткендігін
көреміз. Қылмыстық кодексте заңды тұлғалар
үшін қылмыстық жауапкершілік көзделмеген,
бірақ жасалған іс-әрекеттің кейбір баптары бойынша саралағанда кәсіпкер болып табылатын
адамдардың мәртебелік белгілерін анықтау керек.
Бұл әсіресе ҚК-нің аралас құқық қарсылық
принципі негізінде қиюластырылған нормалары
үшін маңызды. Мәселенің бұлай қойылуын әкімшілік және салық заңнамасының заңды тұлғаға
тиісінше әкімшілік және салық жауапкершілігін
жүктейтіндігімен түсіндіруге болады.
Осы мән-жай кәсіпкерлерді, біріншіден, тек
қылмыстық жауапкершілік субъектісі бола алатын адамдарға (бұлар жеке тұлғалар), екіншіден,
қылмыстық-әкімшілік заңнаманың аралас құқық
қарсылық белгілерімен біріккен туыс нормаларының күші жүретін адамдарға топтастыруға
мүмкіндік береді. Бұл ретте жеке тұлға да, заңды
тұлға да жауапкершілік субъектісі бола алады.

қылмыстық заңнамада қатысу институтының бар
екендігін негіз етеді.
Осы ғылыми зерттеудің шегінен тыс жатқан
бұл мәселені айтпасақ та қылмыстық заңнамада
қатысу инстиутының болуы кәсіпкерлерді қылмысты өзі жасағандар және қылмысты басқа біреулермен бірлесіп жасағандар деп бөліп алуға
мүмкіндік тудырады.
Сандық билік бойынша қылмыстық құқық
бұзушылықтарды жасаған қылмыскерлерді дифференциация жасауға болады. Мысалы, қатысу
формасында кәсіпкерлікпен айналысқан адамдардың кінәлілер ішіндегі үлесі – 25 % (жеке
айналысқандар – 75 %), Қазақстан Республикасы ҚК-нің 214-бабы бойынша алғанда – 33,2 %
(жеке айналысқандар – 66,8%), ҚК-нің 215-бабы
бойынша алғанда – 31,3 % (жеке айналысқандар
– 68,7%).
Сандық белгі бұл қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасағанда екі адамның болғандығын
көрсетеді, бірақ, кейде оған үш, төрт және бес
адамның қатысатындығы да белгілі.
Бұл мәліметтерді алаяқтық (190-бап), сеніп
тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе
талан-таражға (189-бап) сияқты қылмыстарды
жасауға қатысуды сипаттайтын сондай мәліметтермен салыстыра отырып кінәлілердің қылмыстық топтарға біріге бастағандығын (тиісінше 59,1
және 52,3%) байқауға болады.
Жалпы бұл мәліметтер кәсіпкерлерді және
экономика саласында қылмыс жасаған өзге
адамдарды сандық белгі бойынша топтастыру
керек екендігін көрсетеді.
Теориялық тұрғыдан алғанда кәсіпкерлердің
қатысу формасында жасайтын қылмыстарын
өзінше топқа бөлумен байланысты бір ерекшелікті көрсету керек. Заң шығарушы меншікке
қарсы қылмыстардың кейбір құрамдарын тек
адамдар тобы жасай алатындай етіп қиююластырған. Мысалы, монополиялық әрекеттер мен
бәсекелестікті шектеудің субъективтік құрамын
алатын болсақ, «Тауар рыноктарындағы бәсекелестік және монополистік қызметті шектеу туралы» Заңға сәйкес бұл іс-әрекетті алдын ала жасалған өзара келісім бойынша тек адамдар тобы
жасай алады. Оның құрамында міндетті түрде
коммерциялық ұйымдары тауар рыногында өскендік көрсететін кәсіпкерлер де, мемлекеттік
органдар мен жергілікті өзін өзі басқару органдарының лауазымды адамдары да, сондай-ақ әр
түрлі одақтардың, қауымдастықтардың, бірлестіктердің коммерциялық және коммерциялық
емес ұйымдардың басшылары мен лауазымды
адамдары болуға тиіс. Көрінеу жалған жарнама
беру де сондай қылмысқа жатады.
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды немесе
құқыққа қарсы іс-әрекет жасаушы адамдарды
топтастырғанда қылмыстық жауапкершілік басталатын жас белгісі де ескеріледі. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодекстің 22-24-баптары
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Бірқатар қылмыстар мен құқық бұзушылардың құрамдарын заң шығарушының бұлай қиюластыруы құқық қорғаушы, бақылаушы және салық органдарынан, субъектінің негізгі белгілерін
анықтаумен қатар, жасалған іс-әрекеттің объективтік жағымен байланысты барлық мән-жайды
олардың айқындауын талап етеді.
Ал экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды, ҚПК-нің 187 және 191-баптарына сәйкес мемлекеттік кіріс комитеті тергейді [3,127-б.],
ал салық салу тексеру жұмысы, әкімшілік салық
юрисдикциясы салық органдары құзырында.
Сондықтан да кәсіпкерлер субъектісі болып
табылатын қылмыстарды айқындауда, ашуда
және тергеуде бұл органдар арасында үйлесімді әрекет болуға тиіс. Бұл тараудың екінші тармағында автор заңды тұлғалардың қылмыстық
жауапкершілігі туралы проблеманы қозғаған болатын. Ол заңды тұлғаларға заңдық жауапкершілік жүктеуден бас тартқандық өзгеріссіз қалады
деп кесіп айтуға болмайды.
Әрине, үшінші адамдардың жауапкершілігі принципіне сүйеніп, қызметкерлері жасаған
қылмыс үшін жауапкершілікті корпорация басшысына жүктеуді қылмыстық құқық теориясына
енгізу өте күрделі мәселе. Бірақ тек жеке тұлғалардың ғана жауапкершілігі көзделген қылмыстық құқық принципінен ауытқу мүмкіндігі бірқатар елдерде экономикалық қызмет саласындағы
қылмыстық құқық бұзушылықтармен күресудің
тиімді шарты деп танылып отыр [4, 78-б.].
Бұл экономиканың жеке секторына татымды
мемлекеттік бақылау болмай және корпорацияларға қылмыстық құқықтық ықпал етілмейінше
қылмыстардың аталған түрлерімен күресте айтарлықтай нәтиже бола қоймады. Сондықтан
да автор Қазақстан Республикасында (АҚШ пен
Франциядағы сияқты – автордың ескертуі), француз үлгісіндегі отандық жағдайға бейімделу есебінен кейбір қылмыстарды жасауға қатысы бар
заңды тұлғаларға қылмыстық жауапкершіліктің
таралуы мүмкін деп санайтын заңгерлердің пікірін қолдайды.
Мысалы, Францияда заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершілігі белгілі бір нақты қылмыстар үшін ғана көзделген, ал қылмыстық кодексте қарастырылған қылмыстардың барлығына бірдей таралмайды [5, 78-б.].
Егер қылмыстық құрамында жасалған қылмыс үшін жауапкершілік мәселесін қарастыратын болсақ, қылмыстық кодекс ондай ұйымды
заңды тұлға қатарына жатқызбайды. Ал қылмыс
құрамы ол ұйымға қатысушы әр адамға қатысты
анықталады, яғни жауапкершілік жеке дараланады.
Айтылғанның қатысудың ҚК-де көзделген
басқа формаларына қатысы бар. Оның үстіне
мұндай жағдай біржақты емес, сол себепті кейбір авторлар қылмыстардың ұжымдық суъектісі туралы мәселе көтеруде, олар өз пікірлеріне
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кәсіпкерлерді жас белгісі бойынша дифференция жасауға мүмкіндік береді.
Біріншіден, олар 16-18 жас аралығындағы
ата-аналарының немесе асырап алғандардың
немесе қамқоршыларының келісімімен немесе
ондай болмаса соттың оң шешімімен кәсіпкерлік
қызметпен айналысуға тілек білдірген және оған
құқығы бар адамдар. Сонымен қатар қылмыс
жасаушы кәсіпкерлер бостандық алған кәмелетке толмағандарға және қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін жас ерекшелігі роль атқармайтын өзге адамдарға бөлетін позициялар.
Бұған қатысты айрықша көзқарас та бар.
Оның мәні – кәсіпкерлерді, біріншіден, бостандық алған кәмелетке толмаған кәсіпкерлерге,
екіншіден, бостандық алмаған, кәсіпкерлік қызметпен рұқсатсыз айналысатын кәсіпкерге, үшінші – өзге кәсіпкерлерге бөлу.
Бұл топтастырудың практикалық маңызы бар,
себебі, бостандық алмаған кәмелетке толмаған
кәсіпкердің қызметінде:
- алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен мүліктік залал келтіру (ҚК-нің 195-бабы);
- кредитті заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану (ҚК-нің 219-бабы)
түріндегі өзгедей қылмыстық құрам болса оның
жасаған іс-әрекетін саралау мәселесін шешуге
мүмкіндік туады.
Бұл көзқарастың мәні сонда – бостандық
алмаған кәмелетке толмаған кәсіпкер ҚК-нің
214-бабында көзделген қылмыстық субъектісі
деп танылмайды, ол ҚК-нің жоғарыда көрсетілген нормалары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылатын адам деп танылады.
Бұған байланысты арнайы әдебиетте пікірталастар да бар.
Ол бойынша адамды ҚК-нің 214-бабында
көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтың
субъектісі деп тану үшін отбасы ішіндегі қатынастарды анықтау, қылмыстық заң белгілеріне
сәйкес келмейтін қосымша белгілер енгізу тіптен
қажет емес, себебі Азаматтық кодестің баптары бостандық алмаған жасөспірімді кәсіпкерлік
қызмет үшін жауапқа тартуға мүмкіндік береді
[43].
Сонымен қатар автор заңсыз кәсіпкерлік
үшін арнайы субъект болға тиіс, онда заңсыз кәсіпкерліктің әрбір формасына қатысты өзіндік
сипат болады дееген заңгерлердің көзқарасын
қолдайды және заңсыз кәсіпкерліктің барлық
түрлері үшін арнайы субъектінің жалпы міндетті
белгісі – айыпты адамда тіркелуге жататын және
өз тәуекелімен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік
қызметпен айналысу үшін қажет толық әрекет
қабілеттіктің болуы [6,121-б.].
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерлерді, сонымен қатар, психикасы бұзылған
және психикасында ауытқушылық жоқ адамдар
деп бөлуге болады. Қылмыскерлердің басым
көпшілігі соңғы топқа жатады. Олардың бірен-
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сараны ғана ішімдікке салынып немесе есірткі
қолданып ауруға шалдыққандықтан сот-психиатриялық сараптамадан өткен, бірақ есі дұрыс
деп танылған.
Қылмыстық-құқықтық аспектіде алғанда экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерлерді қылмыс субъектісінің жалпы белгілері бар
адамдарға және кәсіпкерлер жасаған немесе
олардың қатысуымен жасалған нақты қылмыстарда адамның жеке басын сипаттайтын белгілі
бір қосымша белгілері барларға бөлуге болады.
Бұл критерий арнайы әдебиетте нақтыланған, ол
қылмыстың арнайы субъектісін айыратын негізгі
белгілердің әртүрлі сипаттылығымен байланысты.
Ал, кәсіпкерлердің құқықтық жағдайы туралы
мәселені қарағанда олардың өздеріне жүктелген міндеттерді бұзғандығы үшін қарастырылған
жауапкершілікті анықтайтын өзіндік нормативтік-құқықтық мәртебесін сипаттауға тырысты.
Осыған байланысты Қылмыстық кодексте көзделген бірқатар қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапқа тартылуға жататын адамдар
жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғалардың
қызметі үшін жауап беретін адамдарға бөлінді,
оларды арнайы әдебиетте заңгерлер белгілі бір
топтарға жіктейді.
Бұл адамдарды осылай бөлу кәсіпкерлер жасаған немесе олардың қатысуымен жасалған
қылмыстарды саралауға ықпал етеді, себебі коммерциялық ұйымда басқарушылық функциясын
атқарушы адамның қызметтік жағдайын анықтау керек. Бұрындары атап өткендей, бұл мәселе
заңды тұлғалар үшін қылмыстық жауапкершілік
белгілеу проблемасымен байланысты. Осыған
байланысты ол қылмыстық заңнаманың (азаматтық құқыққа қарағанда) жеке кәсіпкерлер мен
заңды тұлғаларды іс жүзінде теңдестіруші кемшілік деп санайтын заңгерлердің позициясын қолдайды.
Сондықтан да, мысалы, Қазақстан Республикасы ҚК-нің 214-бабы бойынша жасалған іс-әрекетті саралауда проблема туындайды, себебі,
заңды тұлға басшысының тіркеу, лицензия алу
тәртібін бұзғаны және кәсіпкерлік қызметті лицензия талабын бұзып жүзеге асырғаны үшін
қылмыстық жауапкершілігі заңда айтылмаған.
Бұл проблеманы заңды тұлғалар үшін қылмыстық жауапкершілік белгілеп немесе бірқатар
қылмыстық-құқықтық нормалардың диспозицияларын сол қылмысты жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатын адамдарды тікелей көрсету арқылы нақтылап біржола
шешуге болады. Заң шығару техникасының дәл
осындай амалы бірқатар шетелдердің қылмыстық заңнамаларында пайдаланылуда, сондай-ақ
отандық қылмыстық заңнамада ҚК-нің 8-тарауының кейбір нормаларын модельдегенде пайдаланылды, бірақ ұйым басшысы сияқты фигура
нақтыланбады.

адамдар («алтын жағалылар»);
- мемлекеттік лауазым иелері;
- орта буынды коммерциялық ұйымдардың
басшылары;
- кәсіпкерлік элита;
- кредит-қаржы және банк жүйесінің өкілдері
(«күміс жағалылар»);
- мемлекеттік қызметкерлер;
- басқару аппаратының орта буын қызметкері;
- аймақтық кәсіпорындардың басшылары
(«ақ жағалылар»);
- мемлекеттік және коммерциялық ұйымдағы
бөлімдердің, цехтардың, топтардың басшылары
(«ақ манжеталылар»);
- жеке кәсіпкерлер;
- халыққа қызмет көрсету жұмыстарын орындайтын адамдар және де экономикалық қатынастардың барлық өзге субъектілері («көгілдір
жағалылар») [8, 67-б.].
Бұл топтастырудағы типология экономикалық
қылмыскерлердің емес, белгілі бір әлеуметтік
қабатқа адекватты «тәуекел тобын» қамтиды,
олардың арасында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау тұрғысынан алғанда проблема тудыратын адамдар да болуы мүмкін. Бірақ
адамды қайсыбір «жағалылар» және «манжеталылар» тобына жатқаны үшін қылмыскер деуге
болмайды.
Айта кету керек, Қазақстандағы кәсіпкерлік
проблеманы зерттеуші және кәсіпкерлер типологиясын модельдеуші мамандар, онда екіжақтылықтың бар екендігін басынан көре тұрып
оларды шынайы кәсіпкерлерге және авантюристерге бөледі.
Біздің жағдайда соңғылар қатарына «ойыншыларды» жатқызуға болады, олар қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар, бағалы қағаздар рыногы мен валюта операцияларына
белсенді қатысушылар, мына тұрақсыз кездегі
олардың ісінде алып-сатарлық сипат бар еді.
Қылмыстық заңнама тұрғысынан алғанда,
олар жаңаша қалыптасқан алаяқтар еді және де
заңдарды сақтау тұрғысынан алғанда, тәуекел
тобын құрайтын кәсіпкерлер деп аталады. Ресей
үлгісінде алсақ, бұлар – «жаңа орыстар», олар
коммерциялық құрылымдар, ойын-сауық индустриялы, күзет қызметін көрсететін рынок есебінен баюды мақсат тұтқандар. Кәсіпкерлік істе
оларды сенімді серіктестер деп айтуға болмайды, олар дау-дамайды шешкенде күшке жүгінеді,
авантюраға бейім. Кәсіпкерлердің бұл тобына
балама ретінде «олигархтарды», «сұр кардиналдарды», «генералдарды» және «жаңа генерацияға» жататын кәсіпкерлерді алуға болады [9, 78б.].
Бұл топтастыруға қатысты айтатын болсақ,
ол, жалпы, кәсіпкерлердің Ресей мен Қазақстанда қалыптасқан типологиясын дұрыс көрсетеді.
Саралаушы критерий ретінде белгілі бір әлеу-
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Кәсіпкерлер, бәрінен бұрын, экономикалық
қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектілері деп танылады. Әдетте
бұл құқыққа қарсы іс-әрекеттер олардың тікелей
объектілеріне қарай белгілі бір топтарға бөлінеді. Осы қылмыстық-құқықтық белгіге сүйеніп
қылмыскерлерді:
- кәсіпкерлік және өзге экономикалық салада
(ҚК-нің 214-216 -баптары);
- ақша-кредит саласында (ҚК-нің 219-221
-баптары);
- мемлекеттің қаржы-қызмет саласында (230,
231-баптар);
- сауда және халыққа қызмет көрсету саласында (229-бап) әрекет ететін деп бөлуге болады.
Осы критерийді пайдаланып, басқа бір авторлар экономикалық қызмет саласындағы кейбір
субъектілер жасайтын құқыққа қарсы іс-әрекеттерді топтастырудың басқа вариантын ұсынады.
Бұлардың ішінен мыналарды бөліп алуға болады:
1) өкілеттігін экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық іс-қимыл үшін пайдаланатын
лауазымды адамдар;
2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың жалпы принциптері мен тәртібін бұзғаны үшін айыпты адамдар;
3) кредиторлардың құқықтарын бұзып, оларға зиян келтіргені үшін айыпты адамдар;
4) монополия орнатып, адал бәсекелестік
принципін бұзғандар;
5) ақша мен құнды қағаздар айналымын регламенттейтін қылмыстық-құқықтық нормаларды
бұзғандар;
6) кеден ережелерін бұзған адамдар;
7) кәсіпорындардың банкроттығымен байланысты заңсыз әрекеттері үшін айыпты адамдар
(227-229-баптар);
8) салық төлеуде проблема тудыратын адамдар (ҚК-нің 236-бабы);
9) іс-қылығы ҚК-нің 8-тарауының өзге баптарымен сараланған адамдар.
Қылмыстық құқық саласындағы шетел мамандарының концепциясын пайдаланып, экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерлерді
басқаша да топтастыруға болады. Мысалы, бұл
қарастырып отырған айыпкерлерді банк және
кредит секторында, құрылыс және жылжымайтын мүлік секторында, көлік саласында құқыққа
қарсы іс-әрекеттерге жол беретіндер деп те топтастыруға болады [7, 89-б.].
Экономикалық қылмыскерді өздерінің әлеуметтік мәртебесі мен орындайтын арнайы функциялары бойынша мынадай топтарға бөлуге болады:
- мемлекеттік саяси және экономикалық элита өкілдері («бриллиант жағалылар»);
- мемлекеттік мекемелерге, ірі коммерциялық
және басқа ұйымдарда әкімшілік-шаруашылық
және әкімшілік-билік функцияларын атқаратын

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

меттік қабатқа жататындық, лауазымдық жағдай,
жүзеге асырылатын қызметтің сипаты ғана емес,
қолданыстағы заңдардың, нормалардың сақталу
фактысы да алынады. Бұл автор жүргізген зерттеу Ресей мен Қазқстанда алаяқтықтың кең таралғандығын растап отыр.
Экономикалық қызмет саласында әрекет ететін, кәсіпкер мәртебесі бар қылмыскерлерді былай да топтастыруға болады:
А) бухгалтерлік құжаттармен, акциялармен
және инвестициялармен заңсыз операция жасап
қылмысқа баратын адамдар;
Б) депозиттік капиталды жалған банкроттық,
сақтандыру саласындағы алаяқтық түрінде теріс
пайдаланатын қылмыскерлер;
В) өнеркәсіптік шпионаж және еркін бәсекелестік ережелерін бұзумен байланысты және
өзге қылмыстар субъектілері;
Г) тұтынушылар құқығын бұзатын қылмыскерлер;
Д) экологиялық қылмыстар субъектілері;
Е) мемлекеттің қаржы жүйесіне қол сұғушы
адамдар;
Ж) әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру саласында жасалатын қылмыстардың субъектілері;
З) қауіпсіздік техникасының ережелерін бұзатын қылмыскерлер;
И) компьютер қылмыскерлері [10,45-б.].
Бұл топтастыруды жасауда, негізінен, экономикалық қызмет саласы пайдаланылған. Қазақстан Республикасы ҚК-нің 8-тарауындағы баптар
бойынша қылмыстық жауапқа тартылуға жататын субъект – қылмыскерлерді бөліп алу, олардың құқыққа қарсы қызметтерінің сипатына баса
көңіл бөлуге мүмкіндік беріп отыр.
Жоғарыда келтірілген топтастырулар экономикалық қызмет субъектілеріне тән қылмыстар
шеңберімен шектелген. Ал қылмыстық кодексте
кәсіпкерлер жасауы немесе олардың қатысуымен жасалынуы мүмкін қылмыстардың едәуір
саны көрсетілген. Арнайы әдебиетте бұл нормалардың инкорпорациясын көруге болады. Егер
олардың дифференциясы жайында айтатын болсақ, онда аталған қылмыстары үшін қылмыстық
жауапкершілікке жататын адамдарды дәлелдік
топтастыруға мүмкіндік беретін белгілі бір критерийлер қажет.
Автордың ойынша, біріншіден, азаматтық
заңнамада және кәсіпкерлік қызмет туралы заңнамада көзделген міндеттемелерді орындамағаны үшін қылмыстық жауапқа тартылуға жататын
кәсіпкерлерді бөліп алған жөн. ҚК-нің 236-бабында дәлелді себептермен кедендік төлемдер
мен алымдарды кредиторлық қарызды өтеуден
жалтарып жүрген адамдар жайында айтылған.
Бұл аталған құрамдардың негізіне міндеттемені
орындамағандық үшін, қандай да бір зиян келтіргендігі үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік принципін зиян келтірушіні жазалау принци-
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пімен біріктіру алынған.
Бірақ қылмыстардың бұл құрамдарына қатысты мамандар тарапынан сын айтылуда. Заң
шығарушы, жоғарыда аталған принциптерді араластырып, зиян келтірушінің кінәсіздігінің азаматтық-құқықтық презумциясы мен кінәсіздіктің
қылмыстық-құқықтық презумпциясы арасындағы негізгі айырмашылықты ескермеген, азаматтық құқық қылмыстық құқықпен алмастырылған,
бұл әмірлік экономикаға сай келеді, бірақ нарық
жағдайында конституцияға қарсы. Автор бұл
позицияны қолдайды, себебі, Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау және дамыту үшін азаматтық
заңнаманың әлеуетін тиімді пайдаланып, қылмыстық құқықтық репрессияны үнемдеу принципіне сүйенген дұрыс дейді ол.
Екіншіден, автор жиынтығы алдауға алып келетін әртүрлі амалдарды пайдаланып, қылмыс
жасайтын кәсіпкерлерді бөліп алуға болады дейді. Алдай отырып, қылмыс жасағанда кәсіпкер
әртүрлі шатасуды, жалған түсініктерді пайдаланады, алдау арқылы біреуге зиян келтіру есебінен өзі пайда көреді. Құқық тілімен айтқанда,
бұл азаматтық-құқықтық шарттың қылмысқа
бүркеншік немесе қылмыс жасау құралы болғандығын білдіреді. Мұндай жағдайда қылмыстық
заңдардың араласуына негіз туындайды. Қазіргі
жағдайда ондай қылмыстар қатарына мыналарды жатқызуға болады:
- банкке немесе өзге кредит берушіге қарыз
алушының шаруашылық жағдайы немесе қаржылық күйі туралы әдейі жалған мәліметтер
беру арқылы заңсыз кредит алу;
- мүлікті жасыру, құжаттарды бұрмалау жөнінде шара қолданып, немесе кредит берушіні
басқадай жолмен шатастырып, әдейі банкрот
жасау;
- кіріс туралы декларацияға кіретін мәліметтерді әдейі бұрмалап, салық төлеуден жалтару
және кәсіпкер жалған жолмен әрекет ететін өзге
қылмыстар.
Бұлардан біз бұл адамдардың нарықтық қатынастар мен меншікке құқық бостандығын теріс
пайдаланатындығын көреміз, бұл ретте қылмыстық құқық нормаларын қолдануға толықтай негіз
бар.
Үшіншіден, кәсіпкерлер жасайтын немесе
олардың қатысуымен жасалатын қылмыстардың
талдамасы автордың азаматтық заңнама және
де кәсіпкерлік қызмет туралы заңнама белгілі бір
өкілеттік берген адамдарды бөліп алуына мүмкіндік береді.Бұл адамдардың осы мүмкіндіктерді құқыққа қарсы мақсатына пайдалануы оларды
ҚК-нің 8-тарауының баптары бойынша жауапқа
тарту қажеттігін тудырады.
Кейбір жағдайларда заң шығарушы бұл адамдарды тиісті қылмыстық құқықтық нормалардың
диспозициясына тіке атайды:
- жекеше нотариус пен аудиторлар (ҚК-нің
251-бабы);

- жекеше күзет қызметінің қызметкерлері
(ҚК-нің 252-бабы).
Төртіншіден, автордың ойынша, құқыққа қарсы іс-қылықтары арнайы ережелердің бұзылуымен байланысты кәсіпкерлер айрықша топ құрайды. Ондай ережелерді сақтау әртүрлі жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің шарты болып табылады, олар мүліктің жойылуы, адамдардың апатқа
ұшырауы, денсаулықтың зақымдануы сияқты
ауыр зардаптардан сақтандырады.
Сонымен, қорыта келгенде, түрлі құқық бұзушылық жасаған кәсіпкерлерді топтастыру және
жіктеудің теориялық мәселелерін доктриналық
жүйе аясында зерттеудің нәтижесінде мынадай
қорытынды тұжырым жасаймыз.
Түрлі құқық бұзушылық жасаған кәсіпкерлерді топтастыру және жіктеу мәселелерін құқық бұзушылықтар түрлері (қылмыстық, әкімшілік, аза-

маттық-құқықтық, тәртіптік), сондай-ақ құқықтық
жауапкершілік түрлері (қылмыстық, әкімшілік,
азаматтық-құқықтық, тәртіптік) бойынша жиынтығын дәл зерделеу жұмысын жүргізу арқылы
анықтауға болады деп білеміз. Демек, бұл ретте
«Кәсіпкерлердің қылмыстық құқыққа қарсы мінез-құлқы», «Кәсіпкерлердің әкімшілік құқыққа
қарсы мінез-құлқы», «Кәсіпкерлердің азаматтық
құқыққа қарсы мінез-құлқы» және «Кәсіпкерлердің тәртіптік құқыққа қарсы мінез-құлқы» деп
аталған ұғымдық тіркестерді ғылыми айналымға
кіргізе отырып, оларды ғылыми негізде зерделеу
қажет. Осы ретте, әрбір құқық бұзушылықтың
объективтік және субъективтік жағын ғылыми
сипатта зерделеу арқылы құқық бұзушылықтарды жасаған кәсіпкерлерді топтастыруға және
оларды жіктеуге мүмкіндік береді деп санаймыз.

1 Скоробогатько Я.П. Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности: обзор национальных подходов на фоне скудности международно-правового регулирования. Монография – М, 2012. – 282 с.
2 Каиржанов Е.И. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Учебно-практическое пособие. – Алматы: НОРМА-К, 2008. – 256 с.
3 "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2017
жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ҚРЗ. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000121
4 Гуров А.И. Красная мафия. - Насыров Ж. «Тень» - Сулаимбекова С.Д. Криминологические аспекты налоговых преступлений // Экономика и право Казахстана. - 2015. - № 24. – С. 9.
5 Лукпанов Е.А. Meждународный опыт борьбы с «отмыванием» денег // Экономика и право. 2015. - № 4. – С. 11.
6 Четвериков В.С., Четвериков В.В. Криминология: Учебное пособие. – М., 2017. – 256 с.
7 Бородин С.В. Субъект преступления // В кн.: Учебник Уголовного права. Общая часть. - Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть): Учебное пособие. – Алматы: ӘділетПресс, 2010. – 220 с.
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ОТБАСЫ ІШІНДЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Түйіндеме. Бұл мақалада тұрмыстық зорлық-зомбылық, сондай-ақ тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жеке алдын-алу шаралары және мінез-құлықпен жүйелі түрде мақсатты әсер ету үшін жасаған адамның құқықтық санасына, оның тарапынан жаңа құқық бұзушылықтардың алдын-алу және
жәбірленушінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ қылмыстық-құқықтық және криминологиялық аспектілер қарастырылады.
Түйінді сөздер: тұрмыстық зорлық-зомбылық, құқық бұзушылық, қоғам, жәбірленуші.
Резюме. В этой статье бытового насилия, а также меры индивидуальной профилактики бытового
насилия и на правосознание лица, совершившего поведением систематически для целевого воздействия, цели предупреждения совершения новых правонарушений с его стороны и обеспечения
безопасности потерпевшего, а также рассматриваются уголовно-правовые и криминологические
аспекты.
Ключевые слова: бытовое насилие, правонарушения, общество, потерпевший.
Summary. In this article of domestic violence, and also measures of individual prophylaxis of domestic
violence and on sense of justice of person, accomplishing behavior systematic for having a special purpose
influence, aim of warning of feasance of new offences from his side and providing of safety of victim, and
also criminology aspects are examined.
Keywords: domestic violence, offenses, society, victim.
Зорлық-зомбылық қылмыстық құқық бұзушылықтарының едәуір бөлігі отбасы ішінде
жасалады. Қылмыстық зорлық-зомбылық феноменінің мәні отбасы ішіндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылық уақыт өте келе кәмелетке
толмағандар мен жастар арасындағы зорлықзомбылыққа айналатынында жатыр, олар кейін
бұны «эстафетамен» өз ұрпақтарына жеткізеді.
Халықаралық қоғамдастық отбасы саласындағы қылмыстық зорлық-зомбылықты бүкіл дүние
жүзінде кең тараған «індет» деп таниды.
Дүние жүзінде отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық проблемасы батыс елдерде феминистік
қозғалыстың әсерімен, ал Кеңес одағында –отбасылық криминологияны қалыптастыру нәтижесінде ХХ ғасырдың 70-ші жылдарында көтеріле
бастады. 70-ші жылдардың ортасынан бастап
КСРО-да отбасылық салаға өткізілген криминологиялық зерттеулердің барысында адамның
мінез-құлқын қалыптастыру үшін отбасы ішіндегі өзара қарым-қатынастың маңызы зор екені
анықталды, бастапқы құндылықты бағыттың пайда болуында ата-анасы ықпал етеді. Одан басқа,
туысқандармен күнделікті қарым-қатынас жасау
үрдісінде қалыптасатын түрлі даулы жағдайлар
басқа да қылықтардың пайда болуына импульс
береді. Қалыпты, сондай-ақ қалыптан ауытқитын
мінез-құлықты тәрбиелеуде отбасының рөлі өте
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маңызды [1; 29б.]. Отбасы өмірінің қажетті шарты ретінде отбасының әлеуетті мүшелерінің дара
ұмтылыстарының бір-бірімен келісімді болуы
қазіргі заманғы отбасылық қарым-қатынастардың негізгі проблемасына айналады.
Мұндай келісімнің жоқтығы көп жағдайда төмен сападағы отбасылық қарым-қатынастардың,
айырылысулардың, толық емес жанұя пайда
болуының негізгі себепкері болып табылады [2;
110б].
Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде алынған жанжалды тараптар сипаттамаларының криминологиялық маңызы зор.
«Отбасылық агрессивті қылмыскердің» жалпыланған әлеуметтік портреті мынадай: спирт
ішімдіктерін пайдаланатын, кәсіби, білім және
мәдени деңгейі төмен, тұрақты жұмысы жоқ 3050 жастағы ер адам, туған-туысқандарымен жиі
жанжал шығарады, даулы мәселелерді шешу кезінде берекетсіз, күрт ашуланғыш, сезікшіл мінезі
бар.
Отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық құрбанының қылмыскердің жалпыланған әлеуметтік
портреті мынадай: күйеуге шыққан, жұмыс істемейтін, білім деңгейі төмен 30 жастан асқан
әйел, мас күйінде отбасылық жанжалдарға жиі
араласады.
Көптеген дауларды күштің көмегімен шеше-

(отбасылық жүйелер теориясы), алкоголизм мен
психиканың бұзылуы салдарынан кейбір субъектілердің қоғамда өмір сүру қабілетсіздігінен
(психопатологиялық теория) көреді. Бүгінгі күні
Қазақстан Республикасында ұсынылған себептілік теориясы өте үйлесімді тұжырымдамалық
құрылым болып табылады.
Себептіліктің криминологиялық теориясының айқын көрінетін артықшылығы, қылмыстық
құқық бұзушылықтарының жасалуына әкелетін
себепті байланыстарды зерттеу қылмысты жасаған адамның жеке 22психологиясымен және бұл
адамның оның тікелей айналасымен өзара әрекеттесу салаларымен шектелмей, макроәлеуметтік құбылыстар мен үдерістерге таралатынында
болып табылады. Құқықбұзушылықтың себепті
байланыстары қоғамның базисінде, сондай-ақ
қарым-қатынасында зерттелуде.
Отбасы саласындағы зорлық-зомбылық қылмыстық құқық бұзушылықтарының себептері
қылмыстық мінез-құлық себептерінің жалпы жүйесінің шағын жүйесін құрайды. Осы тақырыпқа
Д.А.Шестаков, Е.П.Ким; Б.Тугельбаева, М.С.Кемали, Е.Кудайбергенов, С.М.Сапаралиева т.б. ғалымдар жұмыстарын арнаған. Жүйелі талдау негізінде отбасы ішіндегі зорлық-зомбылықтың криминогендік факторларының тетігін «қайшылықжанжал -қылмыс»бірізділігі үлгісіндегі призма
арқылы қарайтын профессор Д.А. Шестаковтың
еңбектерінде отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық
қылмыстарының детерминациялау проблемалары ең толық түрде көрсетілген [4;187-199б].
Әрбір отбасының өмірінде отбасылық қарым-қатынастардың үйлесімділігін бұзбай, түрлі
қайшылықтар пайда болса, ұтымды шешіп отырады. Отбасының әр мүшесінің кез келген мәселе бойынша өз ойы болады, осыдан әрине қайшылықтар пайда болатыны түсінікті. Бірақ, егер
отбасы мүшелері даулы мәселені шеше алмаса
және басқа адамның пікірімен келіспесе, жанжал
пайда болады.«Ресейлік криминологияда қалыптасқан себептілік теориясына сәйкес отбасылық
криминогендік факторлар отбасының ішінара
қосарланған салаларындағы және жыныстар
арасындағы қарым-қатынастардағы әлеуметтік
қайшылықтарды, сондай-ақ осы қайшылықтар
тудыратын криминогендік әлеуметсізденуінің
және жанжалдықтың өзге де факторларын білдіреді».
Қайшылықтардың кейбір түрлерін жүйеге
келтірген және отбасылық зорлық-зомбылық
себептерінің, отбасылық саланың, нақтырақ айтқанда, ерлі-зайыптылықтың қайшылықтар тұжырымдамасын қалыптастырған кейбір криминологтардың көзқарасы ұтымды болып көрінеді.
Олардың пікірінше, отбасы саласындағы қайшылықтардың арасында әр жыныстың материалдық дәмешіліктері, билік, жыныстық бостандық
және т.б. салалардағы жеке қызығушылықтарынан туындаған, мысалы, отбасылық дәстүрлердің
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тін отбасылардың болуы, криминалдық зорлықзомбылықтың халықтың тұтас топтары үшін тұлғаралық жанжалдарды шешудің әдеттегі тәсіліне
айналуына әкеледі. Бұл жалпы әлеуметтік өмірді
ыдыратады, қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Түрлі елдердің заңнамасы «зорлық-зомбылық» терминін түрліше түсіндіреді. Мысалы,
Эквадор заңы оны «күш көрсету, психологиялық
немесе жыныстық зорлық-зомбылық қарым-қатынасқа әкелген кез келген әрекет немесе әрекетсіздік» ретінде анықтайды. АҚШ-тың Үлгілі
Қылмыстық кодексінде «құқыққа қайшы зорлықзомбылық», «өлімге әкелетін зорлық-зомбылық», «қорғану тәртібіндегі зорлық-зомбылық»
сияқты зорлық-зомбылық ұғымдары кездеседі;
зорлық-зомбылыққа заңға қайшы болып табылатын әрекеттер ғана емес, сондай-ақ кейбір
жағдайларда заңға қайшы деп саналмайтын әрекеттер де жатқызылады.
Мысалы, отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық
қылмыстық құқық бұзушылықтарының генезисін
қарауға кірісе отырып, терминологияны анықтау керек.Генезис деп, (грек т. genesis –шығу тегі)
пайда болу мен кейіннен даму үдерісі ұғынылады. Детерминация ұғымы (лат. т. determinare
-анықтау) ғылыми әдебиетте анықтау, шарттау
үдерісін білдіреді. Орыс тілінде детерминизм деп
барлық заттардың, объектілердің, құбылыстар
мен үдерістердің жалпы өзара байланысы, өзара әрекеттесуі түсініледі. Заңтануда детерминизм
себептілікке негізделген. В.Н. Кудрявцев айтып
өткендей, «себептілік-детерминацияның ішкі
мазмұны, оның мәні» [3; 15-16б].
Криминологияда қылмыстық құқық бұзушылықтарының детерминациясын зерттеген кезде
фактор (лат.т. factor –жасайтын, өндіретін) ұғымы
пайдаланылады, ал қылмыстық құқық бұзушылықтарының көптеген себептері мен шарттарының бірлігі криминогендік
детерминанта тектік ұғымымен анықталады.
Біз криминогендік факторды криминогендік детерминантаның белсенді құрамдас бөлігі
ретінде қарадық. Отбасы ішіндегі қылмыстық
зорлық-зомбылықтың феномені мүлдем жаңа
ғылыми проблема емес. Отбасылық криминология проблематикасына қатысты Д.А. Шестаков
әлеуметтік отбасы институтының қайшылықтарын түрлі типтегі қылмыстық мінез-құлықтың детерминанты ретінде қарады: пайдакүнемдіктен
бастап зорлық-зомбылыққа дейін. Қазіргі кезде
криминологиялық әдебиетте отбасылық саладағы қылмыстық мінез-құлықтың себептері түрлі
көзқарастардан қаралады.
Отбасылық зорлық-зомбылықты зерттейтін
батыс криминологтардың басым бөлігі отбасы
ішіндегі қылмыстық мінез-құлықтың генезисін
қоғам мен отбасы ішіндегі ер адамдардың үстемдігінен (былайша айтқанда, феминистік теория),
ата-анасынан балаларына берілетін ер адамның
әйелге зорлық-зомбылық жасау бейімділігінен
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бұзылу үдерісінен туындайтын, әйелдің ерлі-зайыптылық пен қоғамдық рөлдері, кәсіби мансап
және ананың рөлі арасындағы тарихи ауыспалы
қайшылықтар бар [5; 225б].
Отбасының жанжалға бейім (конфликтогендік) қайшылықтарын жіктеу өлшемдерінің оңтайлы жүйесі жүйе түрінде екі координаталық
осьқа құрылған: біріншісі –отбасылық қарым-қатынастың түрі, оның желісі бойынша жанжал дамиды (ерлі-зайыптылық, туыстық, қасиет) және
екіншісі –оның негізінде жатқан келіспеушілік,
мысалы, ерлі-зайыптылық адалдық, бюджетті
пайдалану, балаларды тәрбиелеу себептеріне
қарай. Қолданыстағы қайшылықтан жеке отбасылық жанжалға ауысу әрқашан 23айқын және
тікелей бола қоймайды. Кейде ол сол не басқа
үлгілердің нысанына, қатысушылардың жеке,
топтық, қоғамдық (мүдделеріне байланысты) ұмтылыстарына, ниеттеріне айналады.
Ю.М. Антонянның пікірі бойынша, отбасы
ішіндегі дау қарама-қарсы мүдделер, мораль,

үміттер, дүниеге деген түрлі көзқарас пен өмірлік тәжірибелер қақтығысқанда пайда болады [6;
59б.]. Д.А. Шестаковтың көзқарасы біршама басқаша.
Оның пікірінше, жанжал деп адамдардың
арасында пайда болатын кез келген емес, қарама-қайшылық сипаты бар ең маңызды қайшылықтардың қақтығысуын тану керек. Соңғы
айтылғанның генезисінде үш аспектіні бөліп
шығаруға болады. Біріншіден, шынайы мәні бойынша жанжал адамдардың қарама-қарсы ұстанымдарының қақтығысуында жатыр. Екіншіден,
жанжал тараған әлеуметтік топта тұлғааралық
қарым-қатынастардың келіспеушілігі пайда болады. Үшіншіден, нақты адам үшін жанжал психикалық бәсеңдік функциясын атқара алады.
Демек, отбасылық жанжалдың мәні отбасы
мүшелерінің қарама-қарсы ұстанымдарының
қақтығысы болып табылады, ал олардың арасындағы қайшылық (немесе қайшылықтар) жанжалдың себебі (көзі) болады [7; 69б.].
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ИСМАЙЛОВ АТАҚОЖА АЙДАРҰЛЫ
Аға оқытушы, заң ғылымының кандидаты.
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Аға оқытушы, құқық магистрі
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Аннотация. Мақалада құқықтық қатынастарды құқықтық реттеуді талдау мәселесі қарастырылады, негізінен азаматтық құқық арқылы табиғатқа қатысты қатынастарды реттеу мәселесін зерттеуге
арналған. Көрсету қажет, бұл сөз бізге мәселелері әзірленді, қазіргі азаматтық құқықтағы айтарлықтай нашар. Бұл жағдай ішінара тарихи себептерге байланысты. Заңның дамуының бүкіл кеңестік
кезеңінде жеке құқықтың болуы жоққа шығарылды немесе, кем дегенде, оның рөлі төмендеді, ал
табиғатқа қатысты қатынастарды реттеуде жеке құқық құралдарын пайдалану мүмкіндігі екі есе жоққа шығарылды. Сондықтан табиғатты пайдалану мен қорғауға қатысты қатынастарға мемлекеттік
құқықтық құралдарды қолдану бүгінгі күнге дейін біздің құқықтық әдебиетімізде Мұқият зерттелгені
кездейсоқ емес, өкінішке орай, оны жеке құқық құралдары арқылы айту мүмкін емес.
Кілтті сөздер: меншік құқығы, мемлекет, табиғи ресурс, жер, жер қοйнауы, су, οрман, жануарлар
дүниесі, атмοсфера.
Аннотация. В статье рассматривается вοпрοс οб анализе правοвοгο регулирοвания правοοтнοшений, пο существу пοсвящена исследοванию прοблемы регулирοвания οтнοшений пο пοвοду
прирοды средствами гражданскοгο права. Следует указать, чтο затрагиваемая нами прοблематика разрабοтана в сοвременнοм гражданскοм праве дοстатοчнο слабο. Οтчасти пοдοбная ситуация
вызвана истοрическими причинами. Делο в тοм, чтο на прοтяжении всегο сοветскοгο периοда развития права самο наличие частнοгο права οтрицалοсь или, пο меньшей мере, умалялась егο рοль,
а вοзмοжнοсть испοльзοвания частнοправοвых средств при регулирοвании οтнοшений пο пοвοду
прирοды οтрицалась вдвοйне. Пοэтοму не случайнο, чтο применение публичнο-правοвых средств к
οтнοшениям пο пοвοду испοльзοвания и οхраны прирοды дο сегοдняшнегο дня былο исследοванο
в нашей правοвοй литературе дοстатοчнο тщательнο, чегο, к сοжалению, нельзя сказать ο средствах
частнοправοвых.
Ключевые слова: право собственности, государство, природный ресурс, земля, недра, вода, лес,
животный мир, атмосфера.
Summary: The article deals with the analysis of legal regulation of legal relations Under the contract
of assignment, having a rather complex legal nature, carries a dual nature of relations on behalf. On the
one hand, this is a legal relationship between the principal and the attorney, formed within the framework
of a civil contract, and on the other-the possibility of legal relations through a power of attorney, i.e. a
unilateral transaction. Under these conditions, in practice, often problems can occur when placing the
relations of representation, namely, to choose between only one attorney (who will replace him, the Agency
agreement) and a contract of Agency, not attached power of attorney. The contract of assignment itself
already contains elements of a power of attorney, along with other provisions inherent in the contract of
assignment itself (price, liability of the parties, etc.), which suggests that it can replace a power of attorney
for registration of relations on representation.
Representation and assignment are relatively independent legal phenomena, but they have a significant
impact on each other, and representation occurs, including on the basis of an assignment.Another feature
of the contract of assignment is the possibility of generating not only representative relations by the
contract of assignment, but also binding ones, for example, obligations to provide intermediary services,
which, unlike representation, can be invested exclusively in the form of a paid contract.
Key words: property rights, state, natural resource, land, subsoil, water, forest, wildlife, atmosphere.
Меншіктен экοнοмикалық қатынасы құқық
нοрмаларымен реттеліп, меншік құқығына ай-

налады. Әлемдік құқықтану дοктринасы мен
οтандық заң ғылымы меншік құқығын οбъектив-
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ЗАҢНАМАСЫНДА
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР: МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІКТІҢ ЕРЕКШЕ
ИНСТИТУТЫ РЕТІНДЕ
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ті жағдайдағы меншік құқығы және субъективті
жағдайдағы меншік құқығы деп бөледі. Табиғи
ресурстар материалдық өндірістің өсуі мен нарықтық қатынастардың οдан әрі дамуына және
жетілдіріле түсуіне ықпал жасайтын өндірістік
күштердің құрамды бөлігі бοлып табылады. Табиғатпен өзара қарым-қатынас жасап, сан алуан
іс-әрекетке бара οтырып, адамдар бір жағынан
οған ықпал етеді, яғни баскаша сөзбен айтқанда, οны өзгертеді, басқа жағынан алып қарасақ,
οны қайта өзгерту барысында өзі де өзгертулерге ұшырайды. Қοғам мен табиғаттың бір-біріне
деген өзара әсер ету прοцесі жүреді.
Табиғат οбъектілері туралы айта οтырып, біз
еліміздің табиғи ресурстарының бәрін пайымдай
аламыз. Қазақстан Республикасы бүкіл дүние жүзіндегі табиғат ресурстары бοсалқы қοры жағынан ең бай елдердің бірінен саналады.
Бұл οрайда, табиғат ресурстарын өндіру тұтастай алғанда бүкіл экοлοгиялық жүйеге теріс
әсер ету мүмкін екенін естеде ұмытуға бοлмайды, өйткені жиынтығында табиғат οбъектілерінің өзі (жер, жер қοйнауы, су, οрман, жануарлар
дүниесі, атмοсфера) экοлοгиялық жүйенің негізгі
құрамдас бөлігі бοлып табылады.
Табиғат οбъектілерінің азаматтық айналымдағы әдеттегі заттар мен мүліктен өзгешелігі өзінің айрықша белгісі бοлады.
Атап айтқанда οлардың пайда бοлуы өндіріспен немесе адамның өнер табысымен байланысты бοлмайды, табиғат ресурстарын табиғаттың
өзі табиғи әдіспен жасайды. Тек біздің елімізде
ғана емес, сοнымен бірге бүкіл ғаламшарда қοлайсыз экοлοгиялық ахуалды ескере οтырып,
адамзат экοлοгиялық жүйенің табиғи теңгерімін
жасауға және сақтауға қалайда ұмтылып бағады.
Οсымен байланысты, қазіргі уақытта қοршаған
οртаны қοрғау саласындағы біздің мемлекетіміздің құқық дοктринасы ұлттық игілік ретінде табиғат οбъектілерінің тұжырымдамасы деп аталатын ауқымдарға негізделіп, дамуда және табиғат
пен οның байлықтары Қазақстан Республикасы
халықтарының өмірі мен қызметінің, οлардың
тұрақты әлеуметтік-экοнοмикалық дамуы мен
әл-ауқатын арттырудың табиғи негізі бοлып табылады. Қазіргі және бοлашақ ұрпақтардың мүдделері үшін қοршаған οртаны қοрғаудың құқықтық экοнοмикалық және әлеуметтік негіздерін
белгілейді және экοлοгиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, шаруашылық және өзгеде қызметтің табиғи экοлοгиялық жүйелерге зиянды әсерін
бοлғызбауға, биοлοгиялық алуан түрлілікті сақтау мен табиғатты ұтымды пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған.
Ұлттық игілік ретінде табиғат οбъектілері ұғымы кеңестік кезендегі табиғат ресурстарына жалпы халықтық меншік дейтіндей идеοлοгиялық
ұғыммен бірдей емес. Егер табиғат οбъектілерін
жалпы халықтық меншік деп есептейтін бοлсақ,
οнда мұндай көзқарас заңдық мағынасынан ай-
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рылған бοлар еді және οл қате көзқарас бοлар
еді, өйткені кез келген жағдайда заңдық тұрғыдан табиғат ресурстарының меншік иесі мемлекет бοлып табылады.
Мемлекет, заң шығарушы, атқарушы және сοт
οргандары атынан билікке ие бοла οтырып, табиғат ресурстарын мейлінше οйдағыдай басқарып,
халықтың қажеттерін қанағаттаңдыра және қοршаған οртаны қοрғау саласындағы заңды бұзғаны үшін жазалау шараларын қοлдануды қοса
алғанда, экοлοгиялық құқық тәртібін қамтамасыз
ете οтырып, бүкіл халықтың мүдделері үшін табиғат ресурстарының құқықтық режимін анықтау міндетін шеше алады. Ұлттық игілік ретінде
табиғат ресурстарының құқықтық режимі табиғат οбъектілерін тек қана мемлекеттің меншігіне
жатқызу арқылы реттеледі. Алайда, қандайда бір
табиғат ресурстары немесе οлардың бір бөлігі
жеке меншікте бοлуы мүмкін.
Мемлекеттің меншігі жеке меншік алдында
ешқандайда басымдыққа ие бοлмайды, мұның
қай-қайсысы да тек қοжайынына ғана емес, сοнымен бірге бүкіл қοғамға қызмет етуге тиіс, бұл
Қазақстан Республикасының Кοнституциясының
6-бабында өзінің көрінісін тапты, οнда былай делінген: Қазақстан Республикасында мемлекеттік
меншік пен жеке меншік танылады және бірдей
қοрғалады [1].
Атап айтқанда жер өзінің айрықша қасиеттеріне ие бοлады, бұл οны табиғаттың басқа οбъектілерінен өзгешелейді. Өндірістік қасиеттерінен басқа, жер инфрақұрылымның οбъектілерін
салу мен дамыту үшін қажет. Οсымен байланысты, Қазақстан Республикасында жердің жеке
меншікте бοлуына жοл беріледі. Бұл жағдай нарықтық экοнοмиканы дамыту үшін аса маңызды
алғышарт бοлып табылады.
Қазақстан Республикасының азаматтық кοдексінің 193-бабында Жерге және басқа да табиғи ресурстарға меншiкте Жер, οның қοйнауы, су,
өсiмдiк және жануарлар дүниесi, басқа да табиғи
ресурстар мемлекеттiк меншiкте бοлады. Жер
заң актiлерiнде белгiленген негiздерде, шарттар
мен шектерде жеке меншiкте бοлуы да мүмкiн
деп нақты көрсетті [2].
Табиғаттың басқа οбъектілеріне, атап айтқанда жер қοйнауына, суға, οрман мен жануарлар
дүниесіне қатысты айтар бοлсақ, οнда οларға
жеке меншік οрнату тиімсіз бοлады. Жеке меншікте бοлатын жер учаскелерінде οрналасқан
жабық су тοғандары, сοндай-ақ жасанды οрмандар өскен, жеке және мемлекеттік емес заңды
тұлғалардың қаражаттары есебінен жасалған
және οларға жеке меншікке берілген жеке οрман қοры бұған жатпайды.
Меншік міндет жүктейді, οны пайдалану сοнымен қатар қοғам игілігіне де қызмет етуге тиіс.
Жалпы, меншік туралы айта οтырып, меншік институты заң ғылымындағы ең көне институттардың бірі бοлып табылатынын да айту керек және

қοрғалатын табиғи аумақтар туралы» заңына
сәйкес ерекше қοрғалатын табиғи аумақтарда
азаматтардың бοлуы οларды қοрғау режимдерінің ерекшеліктеріне сәйкес шектеледі және
οсындай аумақ туралы жеке-дара ережелермен
реттеледі. Қοлайсыз сыртқы әсерлерден қοрғау
үшін ерекше қοрғалатын табиғи аумақтардың
төңірегіне οсы аумақтардың экοлοгиялық жүйелерінің жай-күйіне және қалпына келтіруге теріс
ықпал ететін οсы аймақтар шегінде кез келген
қызметке тыйым салына οтырып қοрғау аймақтары белгіленуі мүмкін.
Пайдалану құқығы табиғат οбъектілерінен
қοғамның қажеттерін қанағаттандыру үшін пайдалы қасиеттерін алудың заңдылық тұрғысында
қамтамасыз етілген мүмкіндігі бοлып табылады.
Табиғи ресурстарды пайдалану құқығы нοрмативтік құқықтық актілерде баянды етілген
белгілі бір ережелердің ауқымында жүзеге асырылады, οл ережелерді сақтауды арнайы құрылған уәкілетті мемлекеттік οргандар қадағалайды.
Табиғат οбъектілерін экοлοгиялық пайдаланғаны
үшін салық және өзге де төлемдер мемлекеттік
бюджетке алынады.
Билік ету құқығы табиғат οбъектілерінің заңдық мәртебесі мен заңдық тағдырын анықтаудың
заңдық тұрғыдағы қамтамасыз етілген мүмкіндігі
бοлып табылады. көрсетті [3].
Табиғат οбъектілерінің заңдық мәртебесін нысаналы мақсатына қарай мемлекет анықтайды
және өзінің санаттары бοлады. Табиғат οбъектілерін санаттандыру іс жүзінде барлық табиғат
ресурстарына қатысты οрын алады және табиғат
οбъектілеріне билік етудің бірінші кезеңі бοлып
табылады.
Сοнымен, табиғат οбъектілеріне меншік құқығының субъектілері деп мыналар танылады:
бірінші кезекте мемлекеттің өзі, οдан әрі жеке
және заңды тұлғалар. Мемлекет жекеше заңды
және жеке тұлғалардан өзгеше барлық табиғат
ресурстарының меншік иесі бοла алады. Οсымен
байланысты табиғат οбъектілеріне мемлекеттік
меншік табиғат ресурстарына меншік нысандарының құрылымында басымдыққа ие бοлады.
Қазақстанда жуық уақыттан бері жерге жеке
меншік енгізілу сөйтіп меншіктің сан алуан нысандары заң актілерімен баянды етілді. Жерге
жеке меншікті енгізу аса күшті жағдайында өтті
және Қазақстан қοғамында үлкен нарықтық
экοнοмика мοделіндегі қарқынды дамыға жοл
ашты. Жерге меншік құқығын жақтаушы өзінің
айқындамасын атап айтқанда жерге жеке меншік ауыл шаруашылығын жақсартуға жәрдемдеседі деген дәлелді алға тартты.
Қазақстан Республикасының Жер кοдексінің 20-бабына сәйкес жерге меншік құқығының
субъектілері деп мыналар танылады: республика
аумағындағы жерге мемлекеттік меншік құқығының субъектісі - Қазақстан Республикасы; жер
учаскелеріне жеке меншік құқығының субъектісі
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οл өзінің бастауын бүкіл адамзат дамуының таң
шапағынан алған. Кез келген адам қοғамы меншіктің қандай бір нысанына ие бοлуды көксейді және атап айтқанда меншік өндірісті арттыру
мен бүкіл нарықтық экοнοмиканы дамыту үшін
қοзғаушы күш бοлып табылады.
Табиғат οбъектілеріне меншік құқығы немесе
тағыда οларды табиғат ресурстары деп атайтынындай, тек экοлοгиялық құқықтың мәнін құрап
қана қοймайды, сοнымен бірге кοнституциялық,
азаматтық, аграрлық, тау-кен, су, οрман және
жер құқығы сияқты құқықтың бірқатар басқа да
салаларын құрайды. Табиғат οбъектілеріне меншік құқығын немесе табиғат ресурстарын 2 мәнісінде қарастыру керек.
Біріншіден, табиғат οбъектілеріне меншік құқығы ұғымынан нοрмативтік құқықтық актілерде
баянды етілген, экοлοгиялық құқық қатынастарын реттейтін құқықтық нοрмалардың жиынтығын түсінеміз. Басқаша айтқанда бұл οбъективтік
мағынадағы меншік құқығы.
Екіншіден, табиғат οбъектілеріне меншік құқығы деп табиғат ресурстарын иелену, пайдалану және билік ету жөніндегі субъектілердің
заңдылық жиынтығы түсініледі. Басқаша айтқанда бұл субъективтік мағынадағы меншік құқығы
ретінде түсініледі.
Табиғат ресурстарының негізгі οбъектілері
және табиғаттың οсындай οбъектілеріне меншік
құқығы негіздерінің өзі Қазақстан Республикасының Кοнституциясында баянды етілген. Айталық,
Қазақстан Республикасының Кοнституциясының
6-бабына сәйкес жер және οның қοйнауы, су
көздрі, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқада табиғи ресурстар мемлекет меншігінде бοлады. Жер, сοндай-ақ заңмен белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де
бοлуы мүмкін.
Сοнымен бірге, Қазақстан Республикасының
Азаматтық кοдексінің 193-бабында былай делінген: жер, οның қοйнауы, су, өсімдік және жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекеттік меншікте бοлады [2].
Жер заң актілерінде белгіленген негіздерде,
шарттар мен шектерде жеке меншікте бοлуы да
мүмкін. Табиғи ресурстарды иелену, пайдалану
және οған билік ету құқықтарынан басқа меншік
иесіне табиғат οбъектілерін ұтымды пайдалануды, οларды қοрғау мен қайта жаңғыртуды қамтамасыз ету міндеті жүктеледі.
Табиғат οбъектілеріне меншік құқығының
мазмұны жοғарыда аталған үш заңдылық бοлып
табылады: иелену құқығы, пайдалану құқығы,
билік ету құқығы. Иелену құқығы табиғат οбъектілеріне нақты иеленуді жүзеге асырудың заң
жүзінде қамтамасыз етілген мүмкіндігі бοлып
табылады.Табиғат οбъектілеріне ие бοла οтырып, мемлекет мұндай табиғат οбъектілеріне қοл
жеткізуді шектеуі не жалпы тыйым салуы мүмкін.
Мысалы, Қазақстан Республикасының «Ерекше
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Жер кοдексімен белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде - азаматтар және мемлекеттік
емес заңды тұлғалар [4].
Бұл ретте, οсы Кοдексте өзгеше белгіленбесе,
азаматтар деп Қазақстан Республикасының азаматтары, сοндай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы
жοқ адамдар ұғынылады. Алайда бұдан бұрын
аталып көрсетілгендей, табиғат οбъектілерінің
бәрі жеке меншікте бοла алмайды.
Қазақстан Республикасы азаматтарының
жеке меншігінде шаруа (фермер) қοжалығын,
өзіндік қοсалқы шаруашылық жүргізу, οрман
өсіру, бағбандық, жеке тұрған үй және саяжай
құрылысы үшін, сοндай-ақ үйлерді (құрылыстарды, ғимараттарды) οлардың мақсатына сәйкес
қызмет көрсетуге арналған жерді қοса алғанда,
өндірістік және өндірістік емес, οның ішінде тұрғын үйлерді (құрылыстарды, ғимараттарды) және
οлардың кешеңдерін салуға берілген (берілетін)
немесе οлар салынған жер учаскелері бοлуы
мүмкін. Шаруа (фермер) қοжалығын, өзіндік қοсалқы шаруашьшық жүргізу, οрман өсіру, бағбандық, жеке тұрған үй және саяжай құрылысы
үшін берілген жер учаскесінің меншік иесі бοлып
табылатын азамат Қазақстан Республикасының
азаматтығынан шыққан кезде меншік құқығы
иеліктен алынуға немесе қайта ресімделуге тиіс.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
емес заңды тұлғаларының жеке меншігінде
тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу οрман өсіру үшін, үйлерді οлардың мақсатына сәйкес қызмет көрсетуге арналған жерді қοса алғанда, өндірістік және өңдірістік емес, οның ішінде тұрғын
үйлерді және οлардың кешендерін салуға берілген немесе οлар салынған жер учаскелері бοлуы
мүмкін. Сοндықтан, үй тұрған жер учаскесін үймен бірге сатпай тұрып, үйді сатуға бοлмайды.
Сοнымен бірге, мемлекет меншігінде бοлатын

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері тек Қазақстан Республикасының азаматтарына ғана шаруа қοжалығын жүргізу үшін және
Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес
заңды тұлғаларына тауарлы ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу және οрман өсіру үшін беріледі. Шетелдіктер және азаматтығы жοқ адамдар,
сοндай-ақ шетелдік заңды тұлғалар меншігінде
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелеріне ие бοла алмайды.
Меншік құқығының οбъектілері жер, οрман,
су, жер қοйнауы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі бοлады. Бұған сοндай-ақ кешенді οбъект
ретінде ерекше қοрғалатын табиғи аумақтар
(мемлекеттік табиғат қοрықтары, ұлттық табиғат
парктері, табиғи резерваттр және т.б.) жатады.
Жοғарыда қандай табиғи οбъектілердің жеке
меншікте, ал қандай οбъектілер тек мемлекетке
тиесілі бοлатыны аталып көрсетілді.Алайда заң
ғылымында меншік құқығының οбъектісі ретінде
атмοсфералық ауа мәселесі ашық қалып οтыр.
Атмοсфералық ауа қοршаған οртаның атмοсфера газдарының табиғи қοспасы бοлып табылатын кοмпοненті. Жер, жер қοйнауы, атмοсфералық ауа сияқты табиғаттың басқа οбъектілерінен
өзгеше материалдық субстанция ретінде ұдайы
қοзғалыста бοлады және жеке дараланбайды.
Қοртындылай келе, табиғи ресурс азаматтық
құқықтың және жер құқығының саласының
ерекше институты ретінде саналады. Табиғи ресурстарды οбьекті ретінде, ерекше қοрғалатын
аймақтардың және басқада жер және жер қοйнауының құқықтық жағдайын жақсарту мақсатында мοлықтыру шараларын үздіксіз жүргізілуі
мелекеттің тікелей қадағалануымен жүзеге асырылуды үздіксіз қажет етеді.Сοнымен қатар, табиғат οбъектілері қοршаған οртадан бөлінбейтін
белгісімен сипатталатын ерекше институт.
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Аңдатпа. Аталған мақалада діни экстремизмге қарсы іс-қимылдың ұлттық қауіпсіздік жүйесі контексінде мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз етудің халықаралық жүйесінің ерекше тетігі ретінде ҚР
уәкілетті, құқық қорғау, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың халықаралық тәжірибесін саралау қарастырылады. Осы тұста, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына қарасты органдардың қызметі аясында діни экстремизмге қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық тәжірибелік ісәрекеттерін қарастырамыз. Заңдылықты қадағалаушы мемлекеттік органның қызметі аясында діни
экстремизмге қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық сипаттағы тәжірибелік іс-әрекеттер жүйесін
зерделеу үшін ҚР Бас прокуратурасының ресми сайтына жүгінеміз. ҚР Бас прокуратурасы сайтында
табылған материалдың мазмұнында «Конференцияның күн тәртібінде зорлық экстремизмнің белең алуын болдырмау, оның қозғаушы күштерінің тамырына балта шабу жөніндегі тиімді саясатты
қалыптастырға байланысты өзекті мәселелер тұр. Алғашқы күні қатысушылар экстремизмді туғызушы себептер мен алғышарттарды, радикалды топтардан болатын қауіптерді, сондай-ақ әлеуметтік
желілерде және интернетте экстремистік идеяларды таратуға, азаматтарды шетелдік қарулы қақтығыстарға қатысуға азғырып көндіруге қатысты мәселелерді талқылады. Экстремизмге тосқауыл
қою жөніндегі ұлттық стратегиялар мен жоспарларды әзірлеу мәселелерін талқылау барысында
қызу пікірталастар болды. Экстремизм мен радикализмнің әртүрлі формаларымен күресу жөніндегі мемлекеттік стратегиялар, терроризмнің қаржыландырылуын, қару-жарақ пен есірткінің заңсыз
айналымын анықтау және олардың жолын кесу жөніндегі бірлескен шаралар, радикалдық көріністердің профилактикасы саласындағы жұмыс тәжірибесі мен ақпарат алмасу мәселелері талқыланды. Мемлекеттің экстремизммен күрес жөніндегі күш-жігерін қолдаудағы жұртшылық пен үкіметтік
емес ұйымдардың рөлі, осы жұмысқа азаматтық қоғам көшбасшыларын, соның ішінде жастардың,
әйелдердің және діни ұйымдардың өкілдерін белсенді түрде тартудың маңыздылығы ерекше аталып
өтілді.
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Аннотация. В данной статье рассматривается дифференциация международного опыта уполномоченных, правоохранительных, а также специальных государственных органов РК в качестве
особого механизма международной системы государственно-правового обеспечения в контексте
системы национальной безопасности противодействия религиозному экстремизму. При этом мы
рассматриваем международные практические действия по противодействию религиозному экстремизму в рамках деятельности органов, подведомственных Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. В рамках деятельности государственного органа, осуществляющего надзор за законностью, мы обращаемся на официальный сайт Генеральной прокуратуры РК для изучения системы
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАРДЫҢ УӘКІЛЕТТІ, ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ
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практических действий международного характера по противодействию религиозному экстремизму. В содержании материала, найденного на сайте Генеральной прокуратуры РК «на повестке дня
конференции стоят актуальные вопросы, связанные с формированием эффективной политики по
предотвращению вспышек насилия в экстремизме, искоренению его движущих сил. В первый день
участники обсудили причины и предпосылки, вызывающие экстремизм, угрозы от радикальных
группировок, а также вопросы, касающиеся распространения экстремистских идей в социальных
сетях и интернете, искоренения граждан к участию в зарубежных вооруженных конфликтах. В ходе
обсуждения вопросов разработки национальных стратегий и планов по пресечению экстремизма
состоялись оживленные дискуссии. Были обсуждены государственные стратегии по борьбе с различными формами экстремизма и радикализма, совместные меры по выявлению и пресечению
финансирования терроризма, незаконного оборота оружия и наркотиков, вопросы обмена информацией и опытом работы в области профилактики радикальных проявлений. Особо отмечена роль
общественности и неправительственных организаций в поддержке усилий государства по борьбе с
экстремизмом, важность активного привлечения к этой работе лидеров гражданского общества, в
том числе молодежи, женщин и представителей религиозных организаций.
Ключевые слова: система национальной безопасности, безопасность страны, специальные государственные органы Республики Казахстан, международный опыт, экстремизм, радикализм, терроризм
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Abstract. This article examines the differentiation of the international experience of authorized, law
enforcement, and special state bodies of the Republic of Kazakhstan as a special mechanism of the
international system of state and legal support in the context of the national security system of countering
religious extremism. At the same time, we are considering international practical actions to counteract
religious extremism within the framework of the activities of bodies subordinate to the Prosecutor
General's office of the Republic of Kazakhstan. As part of the activities of the state body that oversees the
rule of law, we refer to the official website of the Prosecutor General's office of the Republic of Kazakhstan
to study the system of practical actions of an international nature to counteract religious extremism. In
the content of the material found on the website of the Prosecutor General's office of the Republic of
Kazakhstan, " the conference agenda includes topical issues related to the formation of an effective policy
to prevent outbreaks of violence in extremism, to eliminate its driving forces. On the first day, participants
discussed the causes and prerequisites for extremism, threats from radical groups, as well as issues related
to the spread of extremist ideas in social networks and the Internet, and the involvement of citizens in
foreign armed conflicts. During the discussion on the development of national strategies and plans to
curb extremism, lively discussions took place. They discussed state strategies to combat various forms of
extremism and radicalism, joint measures to detect and suppress the financing of terrorism, illicit trafficking
in weapons and drugs, and issues of exchanging information and experience in the field of preventing
radical manifestations. The role of the public and non-governmental organizations in supporting the
state's efforts to combat extremism and the importance of actively involving civil society leaders, including
young people, women and representatives of religious organizations, in this work was highlighted.
Keywords: national security system, country security, special state bodies of the Republic of Kazakhstan,
international experience, extremism, radicalism, terrorism
Кіріспе.
Әуелі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі аясында іске асырылған халықаралық тәжірибелік іс-әрекеттерді
саралаудан бастағанды жөн көрдік. Себебі, арнаулы мемлекет орган ретінде экстремизм, оның
ішінде діни экстремизмге қарсы іс-қимыл бо-
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йынша құзыреттері мен өкілеттіліктері, сондай-ақ құқықтары мен міндеттері бар мемлекеттік
мекеме болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің (ҚР ҰҚК) арнайы тобы іске асырған
соңғы халықаралық тәжірибелік іс-әрекеттерінің
бірі ретінде «Жусан» гуманитарлық операциясы

Негізгі бөлім.
Конференцияның арнайы сессиясы осы саладағы жұмыстарға инновациялық тәсілдерді қолдану мәселелеріне арналды. Әртүрлі елдердің
құқық қорғау органдарының алдыңғы қатарлы
тәжірибелеріне, қоғам өкілдерін тарту әдістеріне, азаматтық қоғам бастамаларын жүзеге асырудың тиімді тәжірибесіне жасалған шолу жиналғандардың назарына ұсынылды.
Сондай-ақ қатысушыларға Үкіметтік емес
ұйымдардың Стамбулдағы зорлық экстремизмге
тосқауыл қою жөніндегі конференциясының қорытындылары таныстырылды» [1] деп жазылған
ақпарат бар. Әрине, бұл ақпарат ескілеу болса
да, ақпараттық сипаттағы қажеттілігі бар. Дегенмен, бұл ақпаратты жалпылама негізде салыстырмалы немесе тарихи-құқықтық талдау жасау
үшін қолдануға болады. Аталмыш конференция
қатысқан тиісті қызметкерлер жеке өзіндік халықаралық тәжірибелік дағдыны алды десек те
болады. Алайда, мемлекеттік органның халықаралық тәжірибелік қырларын қалыптастырып

дамыту үшін мұндай халықаралық іс-шаралар
жетікіліксіз болып табылады. Осы тұста, айта кетер жайт, осындай жағдай барлық құқық қорғау
және арнаулы мемлекеттік органдарға тән нәрсе деп білеміз. Өйткені, біздің ойымызша, діни
экстремизмге қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық тәжірибені арттыруға тікелей құмбыл
екендігін де түсінеміз. Бірақ, құқық қорғау органдары қызметін үйлестіру бойынша іс-шараларды, оның ішінде халықаралық ынтымақтастық
іс-шараларын жандандыру, әсіресе сол аталған
органдардың бірлескен халықаралық тәжірибелік іс-әрекеттер жүйесін нақты қалыптастыру қажет деп санаймыз.
Ал енді прокуратура органының қызметкерінің ақпараттық сипаттағы мақаласына зер салайық. Оның мазмұнында: «Прокуратура органдарымен тұрақты негізде басқа мемлекеттердің
құзыретті органдарымен терроризмге қарсы ісқимыл саласында өзара пайдалы ынтымақтастықты жақсарту бойынша жұмыс жүргізілуде.
Нақты айтқанда, соңғы екі жылда АҚШ, Ресей, Германия, Израиль және Түркия сияқты шет
елдердің мамандандырылған оқу орындарында
оқыту, Иордания, Испания, Сингапур, Германия
және Малайзия құзыретті органдарына олардың терроризмге қарсы іс-қимыл бойынша жұмыстың озық тәжірибесін зерделеу мақсатында
прокуратура қызметкерлерінің баруы ұйымдастырылды.
Оқу барысында алынған білім, шет елдердің
жұмыс тәжірибесі қадағалау органдарының осы
бағыттағы қызметінің тиімділігін арттыру шеңберінде пайдаланылды» [2] деп жазылған. Әрине,
аталмыш прокуратура органдары қызметкерлері
шетелдік мамандырылған оқу орындарында білімін жетілдіруі өзінің білімін шындаудан бөлек,
олардың қызметтік тәжірибесінің сапасын да
арттырады, сондай-ақ қызметкерлердің бастапқы халықаралық тәжірибелік дағдысын қалыптастырады деуге болады. Бұл орайда біздің жеке
ойымызша, еліміздің құқық қорғау мен арнаулы
мемлекеттік органдарының қызметкерлерін арнайы топ ретінде бірге шетелге жіберу арқылы
арнайы оқыту мүмкіндігін қарастыру керек деп
ұсыныс етеміз.
Ендігі кезекте Қазақстан Республикасы Ішкі
істер министрлігі қызметі аясында діни экстремизмге қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық
сипаттағы тәжірибелік іс-әрекеттеріне талдау
жасаймыз. Осы орайда, осы министрліктің құрамындағы Экстремизмге қарсы іс-қимыл департаменті қызметін талдауды жүргіземіз.
Келесі ретте Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің және оған қарасты мемлекеттік
органдардың діни экстремизмге қарсы іс-қимыл,
оның ішінде діни экстремизмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл бойынша жасаған халықаралық
тәжірибелік іс-әрекеттерін зерделейміз.
Әуелі ҚР Қаржы вице-министрі Қ. Баедилов-
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саналады. Осы орайда, ҚР ҰҚК ресми сайтында
жарияланған бейнематериалдағы мәліметке сүйенсек, оның мазмұнында «ҰҚК үйлестірілуімен
«Жусан» гуманитарлық операциясы іске асыру
кезінде (2019 жыл) жалпы 595 қазақстан азаматы қайтарылды. Ол операциясының 1 кезеңінде
жалпы 47 адам: 6 ер адам, 11 әйел, 30 бала, 2
кезеңінде жалпы 231 адам: 16 ер адам, 59 әйел,
156 бала (18 жетім), 3 кезеңінде жалпы 246 адам:
8 ер адам, 67 әйел, 171 бала (9 жетім), 4 кезеңінде
71 адам: 3 ер адам, 19 әйел, 49 бала (5 жетім) ҚР
аумағына әкелінді. Жалпы санайтын болсақ, 595
адам: 33 ер адам, 156 әйел, 406 бала (32 жетім).
Барлық әйелдер мен балалар оңалту және бейімдеу курстарынан өтті. Террористік ұйымдардың
әрекетіне қатысқаны үшін 31 ер адам, 12 әйел
сотталды, ал енді тергеуде 14 адам болды» [1] деп
жазылған мәлімет келтірілген. Бұл іс-шара, біздің
пайымдауымызша, халықаралық деңгейдегі іс-әрекет болып табылады. Бұл халықаралық гуманитарлық операцияның маңыздылығы мынада
дегіміз келеді: біріншіден, аталмыш операция халықаралық құқықтың қағидаттары мен нормаларына сәйкес халықаралық міндеттеменің бірегей
құқықтық іс-шарасы ретінде саналады; ал енді
екіншіден, халықаралық сипаттағы қарулы қақтығыс аймағынан ҚР азаматтарын гуманитарлық
көмек арқылы алып келу ұлттық заңнамаға сәйкес мемлекеттің, оның ішінде құзыретті органдардың міндеті болып келеді; ал үшіншіден, осы
қайтарылған азаматтардың басым көпшілігі балалар мен әйелдер. Бұл ретте айтар жайт, шындығына келгенде, әсіресе барлығы балалардың,
сондай-ақ әйелдердің басым көпшілігінің ешбір
жазығы жоқ деуге болады. Сол себептен осыны
нақты білгендіктен, тиісті мемлекеттік органдар
сол операцияны жүзеге асырды.
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тың Мәжілісте «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы ісқимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» баяндамасына назар
аударайық. Аталған баяндаманың мазмұнында
«Қазақстан басқа да елдер сияқты Қылмыстық
жолмен алынған кірістерді жылыстатумен, терроризмді қаржыландырумен және жаппай қырып жою қаруының таралуымен күресуге тиіс.
Бұл ретте қаржы мониторингі ұлттық жүйесінің
халықаралық стандарттарға сәйкес келуі маңызды. Сәйкес келе ме немесе келмей ме?, бұл сұраққа біз 2021-2022 жылдары еліміз өтуге тиісті
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ)
Қазақстан Республикасын өзара бағалау нәтижесі бойынша жауап ала аламыз. Біз үшін бағалаудың оң нәтижелерін алудың зор маңызы бар.
Осы мақсатта енгізілген заң жобасын қабылдау қажеттігі туындайды.
ЕАТ-тың өзара бағалауынан сәтті өту мақсатында Қазақстан Республикасы қазіргі сәтте ұлттық заңнамада іске асырылмаған бірқатар жаңа
стандарттарды, оның ішінде бағалаудың өткен
раунды нәтижесінде алынған ұсынымдарды заңнамалық тұрғыда бекітуі қажет.
Бағалаудан өту кезінде еліміз ұлттық заңнаманың ФАТФ-тың халықаралық стандарттарына
сәйкес келетінін көрсетуі тиіс.
Осы Заң жобасының мақсаттары:
Бірінші: – Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік
Кеңесінің қарарларын іске асыру механизмдерін
құру;
Екінші: – халықаралық стандарттарды енгізу
және
КЖ/ТҚҚ саласында ұлттық жүйені одан әрі
жетілдіру;
Үшінші: – террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын жетілдіру»
делінген сөйлем бар. Шынында аталмыш заңның
жобасын әзірлеу, оны заң шығарушы органға
ұсынып талқылаудан өткізу өте маңызды іс-шара
болып табылады. Өйткені, біріншіден, діни экстремизмді қаржыландыру іс-әрекеттері қоғамға
қауіпті қылмыстық құқық бұзушылық ретінде
ұлттық заңнама нормаларында белгіленген; ал
екіншіден, осындай іс-әрекеттерді «өзінше» ақтап алуға бағытталған «жалған діни негіздеме»
болуы мүмкін; үшіншіден, әдетте діни экстремистік ұйымдарды қаржыландырудың көзі ретінде
көбінде қолма қол арқылы жүргізіледі. Аталмыш
заң жобасының қабылдануы уәкілетті, құқық
қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың
діни экстремизмді қаржылдандыруға қарсы ісқимыл бойынша халықаралық тәжірибені қалыптастыруына зор ықпал жасауы мүмкін деп
сенеміз.
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ҚР Қаржы министрлігіне қарасты «Қаржы
мониторинг комитеті» деп аталған мемлекеттік
органның сайтында жарияланған материалға
зер салуды жөн көрдік. Материал «Терроризмді
және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі» деп аталады. Материадағы жалпы тізіммен [3] таныса келе,
мынадай тек мәліметтік сипаты бар қорытындыны жасаймыз: біріншіден, бұл тізімнің ішінде терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен
байланысты жалпы ұйымдар мен тұлғалардың
тізбесі бар; екіншіден, бұл тізімде жалпы 1580
жеке түлғалар туралы мәліметтер (аты-жөні,
туылған күні, айы, жылы, жеке сәйкестендіру номері және тізімге қосқан күні, айы, жылы), сондай-ақ ҚР-ның аумағында және өзге шетелдерде
соттардың шешімен тыйым салынған террористік, экстремистік және діни деструктивті ұйымдар
туралы қысқаш мәліметтер қамтылған; үшіншіден, бұл тізімдегі жеке тұлғалар жалпы есептік
тіркеуге алынған деп айтуға болады. Әлбетте,
мұндай тізім қажет. Дегенмен, біздің ойымызша,
есепке алынғандар ішінде тікелей қаржыландырумен айналысқан, ұйымдастырушы, айдап салу
іс-әрекетін жасаған адамдар, сонымен бірге солардың діни жалған арбауына шырмалып қалғандар да бар деуге тура келеді. Сондықтан діни
экстремизмді қаржылдандырудың алдын алу
бойынша ғылыми-әдістемелік тұрғыдан жіті қаралып зерттелген материалдарды шығару қажет
деп санаймыз. Бұл ретте, ол материалдар дәстүрлі діни негіздермен тұжырымдалуы тиіс деп ұсынысты жасаймыз.
Осы тұста, жоғарыда қаралған мәселеге (терроризм мен экстремизмді қаржылдандыру) қосымша айтар жайт, діни сипаттағы террористік
және діни экстремистік іс-әрекеттерді қаржыландыру жүйесі түрлі деңгей мен бағыттар бойынша
жүргізіледі деп білеміз: біріншіден, халықаралық
қаржыландыру жолдары (тікелей немесе жанама түрде қаржы құралдарын беру, аудару, тіпті
заңды кәсіпкерлік қызмет арқылы, мысалы, заттармен, сауда тауарларымен, материалдық-техникалық құрылғылармен қамтамасыз ету, заңды
кәсіпкерлік ұйымдарды ашып беру және т.б.);
екіншіден, террористік және экстремистік ұйымдар өздерінің қызметі сот шешімен ешбір тыйым
салынбаған елдерде қайырымдылық қаржыларды жинаумен және заңды түрдегі кәсіпкерлік
іс-әрекеттермен айналысады; үшіншіден, кейбір
террористік және экстремистік ұйымдар тиісті
қаржы құралдарын, сондай-ақ мүліктерді тікелей өзерінің ең сенімді мүшелерінің құқықтық
меншік иелегіне де беру тәсілдері бар деп қорытындылаймыз. Демек, біздің пікірімізше, діни
сипаттағы террористік және діни экстремистік
іс-әрекеттерді қаржыландырудың қасақана тікелей не жанама, тіпті заңды түрдегі халықаралық
тетіктері бар деуге тура келеді.
Осы тұста, ресейлік зерттеуші А.Н. Шаламо-

баев атап өткендей, «діни экстремизммен күрес
дінмен күресуге айналмауы тиіс». Мемлекеттің
негізгі күш-жігері мемлекет дамуының зайырлы
қағидаттарын нығайту, азаматтардың ар-ождан
бостандығына тиісті құқықтарын қамтамасыз ету
және азаматтардың діни нанымдарын құрметтеу
сияқты тиісті міндеттерге шоғырлануы тиіс. Сондай-ақ, діни бірлестіктердің қызметіне араласпастан, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын ханафи бағытындағы ислам тасымалдаушылардың жалғыз заңды өкілі ретінде қолдау қажет,
себебі оның Қазақстан халқының мәдениеті мен
рухани өмірін дамытудағы тарихи рөлі заңнамалық деңгейде мойындалған. 2. Ұлыбританиядағы экстремизмді алдын алу қызметі кең ауқымға
ие - ол полиция қызметтері, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары, қоғамдық және
діни ұйымдар, бейресми жастар ұйымдары және
т. б. кіреді. Бұл ретте өзінің алдын алу қызметін
жоспарлау, оның мақсаттарын, міндеттерін және
оларды шешу әдістерін, қаржыландыру көлемін
айқындау мемлекеттік органдар деңгейінде жүзеге асырылады (әдетте, бұл ретте жастармен
жұмыс істеу үшін әр түрлі министрліктер мен ведомстволар). 3. Үкіметтік емес ұйымдардың қаржыландыруын жеткіліксіз бақылау (яғни ақша
қаражатын жұмсау бағыты) экстремистік қылмыстардың жасалуын анықтайтын қылмыстық
фактор ретінде әрекет етеді. Осыған байланысты
олардың қызметіне қаржылық бақылауды жетілдіру олардың тарапынан экстремистік қызмет
тәуекелдерінің алдын алу құралы болып табылады. 4. Экстремизмнің алдын алу саласындағы
француздық тәжірибе Қазақстан Республикасында белсенді пайдаланылуы мүмкін. Бұл ретте әңгіме механикалық қарыз алу туралы емес, отандық
жағдайларда тиімді шетелдік тәжірибені жақсы
ойластырылған, ғылыми негізделген қолдану
және шетелдік әріптестердің діни экстремизмге
қарсы іс-қимылда жіберген қателіктерін есепке
алу туралы болып отыр» [5, p. 95]. Мақала авторлары бұл мақаланы қысқа мазмұнмен зерделеу
жасаған. Авторлардың тұжырымы мен ұсыныстары жалпылама сипатта жасалған әрі берілген.
Дегенмен, бұл ретте назарға аларлық тұсы бар.
Яғни «отандық жағдайларда тиімді шетелдік тәжірибені жақсы ойластырылған, ғылыми түрде
негізделген қолдану және шетелдік әріптестердің діни экстремизмге қарсы іс-қимылда жіберген тиісті қателіктерін есепке алу» делінген ұсыныстық сипаттағы тұжырымын айтуға болады.
Біздіңше, бұл қателіктер саяси-құқықтық сипатта
болмауы тиіс деп білеміз. Өйткені, саяси-құқықтық қателіктер дәл айтар болсақ, мемлекеттің,
тіпті құзырлы мемлекеттік органдардың қызметіне қайшы іс-әрекеттер болып табылады. Демек,
құқық бұзушылықты (қылмыстық, әкімшілік және
т.б.) сипаттайтын қателіктер болмауы қажет. Сондықтан құқық бұзушылықты еш тудырмайтын,
тек жағымсыз болса да жасалған қателіктерді
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ваның «Экстремизмге қарсы іс-қимыл ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құралы ретінде» деп аталған ғылыми мақаласына назар саламыз. Бұл автор мақала мазмұнында «Қазақстан мен Ресейдің құқық қорғау органдарының
экстремизмге қарсы іс-қимыл ісінде бірлескен
күш-жігерін қолданудың маңызды саласы көшіқон заңнамасын, келу және кету туралы, шетел
азаматтарының осы салада болуының құқықтық
жағдайы мен тәртібі туралы Нормативтік құқықтық актілерді одан әрі жетілдіру болуға тиіс....»
[4, 101 б.] деп ұсыныс еткен. Бұл автор ұсынысымен келісеміз. Расында діни экстремизмге қарсы
іс-қимыл бойынша екі елдің көші-коң заңнамасын жетілдіру, сондай-ақ екі мемлекеттің құқық
қорғау мен арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметінің сапасын арттыру маңызды мақсат
пен міндет болып табылады. Бұл факторлар халықаралық ынтымақтастықты, оның ішінде аталған бағытта халықаралық тәжірибелік қырларын
дамытады деп санаймыз.
Ресейлік зерттеушінің аталмыш мақаланың
жалғасында «Қазақстанда да, Ресейде де Интернетте экстремистік материалдарды тарату фактілерін ашу мен тергеудің, осы санаттағы істер бойынша айыптау үкімдерін шығарудың көптеген
мысалдары бар. Бұл ретте тек қана арнаулы қызмет органдарына тығыз ынтымақтастық пен өзара түсіністікті тілеймін» [4, 103 б.] деп жаза келе,
келесі ретте «Жоғарыда қарастырылған «қарсы
іс-қимыл» категориясын түсіну контексінде алдымен азаматтық қоғам институттарымен және
кәсіби педагогикалық қоғамдастықпен тығыз қарым-қатынаста алдын алуды жүзеге асыратын,
тиісті жастармен жұмыс істейтін, ұлттық мәселелер бойынша құқықтық ағартушылықпен айналысатын, ұлтаралық бейбітшілік пен келісімді
нығайтатын, толеранттылықты қалыптастыратын органдарды бөліп көрсету қажет. Соңғы
жылдары мемлекеттік аппараттың осы бөлігінің конфигурациясы Ресейде де, Қазақстанда да
айтарлықтай өзгергенін ескере отырып, өзара
іс-қимыл жүйесіне тиісті түзетулер енгізу қажет.
Жаңадан «сағат салыстыру» қажет» [4, 104 б.] деген ұсыныстарымен түйіндейді. Ресей сарапшы
берген ұсыныстар құптаймыз. Шынында ұсынған бағытта, яғни діни экстремизмнің алдын алу
барлық елдерде де жұмыстар жүргізіліп жатыр
деуге болады. Дегенмен, мемлекетаралық ынтымақтастық бағытында өзара әрекеттесу жүйесін
жандандыру қажет деп есептейміз.
Осы ретте діни экстремизм мен терроризмнің
алдын алу бойынша шет елдердегі тәжірибелерді
зерделеген тиісті отандық зерттеушілердің ағылшын тілінде жазған ғылыми мақаласының қорытынды бөлігінде мынадай ғылыми тұжырым жасалған: «1. Ұлыбританияның тәжірибесін ескере
отырып, біз халықтың қандай да бір бөлігін діни
негізде стигматизациялауға еш жол бермеуіміз
керек. Кезінде Тұңғыш Президент Н. Ә. Назар-
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(қызметтік және т.б.) ғана назарға алынуы тиіс
деп ойлаймыз. Сол себептен де нақтыланған қателіктерді дереу түзеп, әрі қарай одан оң қорытынды жасауға мүмкіндіктер беретін қателіктер
болуы керек деп есептейміз. Олар өз кезегінде
тәжірибені, оның ішінде халықаралық сипаттағы
дағдыларды қалыптастырып әрі қарай жетілдіретін халықаралық тәжірибелік қырларды қарқынды дамытуы қажет деп білеміз.
Ұйымдасқан қылмыс және терроризм бойынша сарапшы маман болып табылатын американдық Джер П. Белопердің көзқарасына сүйенсек,
ол өзінің ғылыми-аналитикалық еңбегінде «...
Міне осы жерде мына сұрақ туындайды: шынында стратегиялық іске асыру жоспары федеральды үкіметтің алдына қандай идеологиялар
қауіпті, ал қандай идеологиялар қауіпсіз, қандай
сенім нанымдар жақсы, ал қандайы жаман деген
сауалдарды анықтау қажеттілігін қоя ма? Мұны
екіжақты тараптан қарастыруға болады. Олардың бірі жергілікті қоғамдастықтармен өзара
іс-қимыл параметрлерін белгілеуді, ал екіншісі өзара іс-қимылдың соңғы өнімін, яғни қарсы
насихатты бағалауды көздейді. Біріншіден, дегенмен стратегияны іске асыру жоспары Үкімет
зорлық-зомбылықпен экстремистік насихаттауға
балама құруға тартылмауы тиіс деп болжамдай
алады, үкімет қауіпті және қауіпсіз идеялар арасын елеп іріктеуге, осы мәселе бойынша өзара
әрекеттесу параметрлерін белгілеуге тартылатын
болады. Жақсы және жаман идеологиялар арасында таңдаусыз түрде нақты тұжырымдамаларға қарсы тұру үшін жергілікті белсенділерге «өкілеттіктер беру» оңай міндет болмауы мүмкін. Ал
енді екіншіден, егер террористік идеологияларға
қарсы насихатты шақырса, онда федералдық үкімет мемлекеттік және жергілікті билік органдарымен және азаматтық әріптестермен осы қарсы насихатты жасауда қалай ынтымақтасуға тиіс?
Бұл ретте мемлекеттік құрылымдар Америка Құрама Штаттарына қатысты террористердің қастандық теорияларына қарсы насихаттау немесе
от қою ретінде жария түрде қарастыруға қалай
жол бермейді?» [6, p. 27] деп өзінің тұжырымын
жазған. Бұл автордың тұжырымы жеке өзіндік
пікірге негізделіп жасалған деуге болады. Бұл
ретте жалпыға белгілі мынадай жағдайлар бар:
біріншіден, халықаралық-құқықтық актілер мен
ұлттық заңнама нормалары бойынша идеологиялық плюрализм (әр алуандылық) танылады;
екіншіден, кез келген идеологияның жағымды
немесе жағымсыз болуының құқықтық негіздерін көптеген елдердің ата заңдарында белгіленген; ал енді үшіншіден, қоғамдық қатынастарды
реттейтін әлеуметтік нормалар (саяси, құқықтық,
діни, мораль этика және т.б.) жиынтығы бар. Бұл
ретте олар жалпы адамзат мәдениетінің құндылықтары ретінде көптеген ғасырлардан бері тек
дәстүрлі түрде ғана қалыптасқан эталондардың
жиынтығы болып табылады. Біздің ойымызша,
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осы эталондардың барлығы жағымды идеологияларға жатады. Ал енді жағымсыз идеология
құқыққа сыйымсыз әрі құқыққа қайшы, дәстүрлі
қалыптасқан эталондармен үйлеспейтін кейбір
жеке тұлғалар мен тұлғалар тобының қисынсыз
ой-пікірлерінен туындап қалыптасқан түрлі жағымсыз пікірлер мен ұстанымдардың жиынтығы
ретінде танылған.
Ендігі ретте уәкілетті мемлекеттік орган ретінде саналатын Қазақстан Республикасының Ақпараттық және қоғамдық даму министрлігінің ресми сайтындағы ақпараттық сипаттағы материалға жүгінеміз. Оның мазмұнында: «Халықаралық
ынтымақтастықты жүзеге асыру ҚР Дін істері
және азаматтық қоғам министрлігі қызметінің
маңызды компоненті болып табылады.
Министрлік дін, азаматтық қоғам және жастар саясаты саласындағы халықаралық ынтымақтастықты орнатуда, шет мемлекеттердің өкілдіктерімен және делегацияларымен байланысты
жүзеге асыруда.
Осы мақсатта шартты-құқықтық базаны кеңейту бойынша жұмыс жүргізілуде, бұл шетелдік
уәкелеттік органдармен Министрліктің құзыретіне кіретін салалардағы қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Министрлік Біріккен Араб
Әмірліктері Ислам істері және уақыфтар бас басқармасымен, Мысыр Араб Республикасының
Уақыфтар істері жөніндегі министрлігімен өзара
түсіністік туралы меморандумға, Қырғыз Республикасы Дін істері жөніндегі мемлекеттік комиссиясымен ынтымақтастық туралы меморандумға
қол қойды.
Екіжақты ынтмақтастық және жоғарыда айтылған меморандумдарды іске асыру шеңберінде дін саласындағы мемлекеттік органдардың
төмендегі бағыттар бойынша өзара іс-қимылы
жөніндегі жұмысы жүргізілуде:
- діни қызметті реттеу;
- діни экстремизмнің алдын алу;
- халықты деструктивті діни идеялардан қорғау, шетелдік діни экстремистік ұйымдардың
арбауына түскен адамдарды райынан қайтару
және радикалды көзқарастан арылту бойынша
жұмыс шеңберінде тәжірибе алмасу.
Осы кезде Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі мен Қытай,
Марокко, Сербия, Тәджікстан, Өзбекстан сияқты
елдердің уәкілетті органдарының арасында дін
және жастар саясаты саласындағы тиісті меморандумдар жобаларын келісу және оған қол қою
бойынша жұмыс жалғасуда.
Келісудің соңғы сатысында Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам
министрлігі мен зорлық-зомбылық сипаттағы
экстремизммен күрес жөніндегі «Хедая» халықаралық орталығының (БАӘ) арасындағы Өзара түсіністік туралы меморандум жобасы да қатар тұр.
Меморандумның мақсаты ұлттық заңнамалар

танның ӨА-мен ынтымақтастығын одан әрі дамыту бойынша жұмыс жүргізуде.
Бұдан басқа, қазақстандық тарап 2008 жылдан
бастап Өркениет альянсы жүргізетін Форумдарға
белсенді түрде қатысады» [8] деп жазылған мәлімет берілген. Бұл мәліметтен белгілі болғандай,
Қазақстан Республикасы Өркениет альянсымен
халықаралық ынтымақтастық іс-шараларын белсенді түрде орнықтырып жалғастырып жатыр.
Сараланып жатқан материалдың жалғасында
«ӨА Бірінші Форумы (2008 жылғы 15-16 қаңтарда, Мадрид қаласында, Испания). Қазақстан Републикасының Сыртқы істер вице-министрі Ержан Қазыханов бастаған Қазақстан делегациясы
қатысты.
ӨА Екінші Форумы (2009 жылғы 6-7 сәуірде,
Ыстанбұл қаласында, Түркия). Қазақстан Републикасы Парламенті Сенатының төрағасы Қ.К.Тоқаев бастаған Қазақстан делегациясы қатысты.
ӨА Үшінші Форумы (2010 жылғы мамырда,
Рио-де-Жанейро қаласында, Бразилия). Қазақстан Републикасының Мәдениет және ақпарат
вице-министрі, Қазақстан Республикасы атынан
ӨА Ұлттық үйлестірушісі Ғазиз Телебаев бастаған
Қазақстан делегациясы қатысты.
ӨА Үшінші Форумы (2010 жылғы мамырда,
Рио-де-Жанейро қаласында, Бразилия). Қазақстан Републикасының Мәдениет және ақпарат
вице-министрі, Қазақстан Республикасы атынан
ӨА Ұлттық үйлестірушісі Ғазиз Телебаев бастаған
Қазақстан делегациясы қатысты.
ӨА Төртінші Форумы (2011 жылғы 10-14 желтоқсанда, ӨА Төртінші Форумы және ӨА Достар
тобы Тоғызыншы министрлер кездесуі жұмысына Парламент Сенатының төрағасы Қайрат
Мәми қатысты.
ӨА Бесінші Форумы (2013 жылы 27-28 ақпанда, Вена қаласы, Австрия). Парламент Сенатының төрағасы Қайрат Мәми бастағын Қазақстандық делегация қатысты.
ӨА Алтыншы Форумы (2014 жылы 29-30 тамызда, Бали аралы, Индонезия). ҚР Сырқы істер
министрі Ерлан Идрисов бастаған Қазақстандық
делегация қатысты.
ӨА Жетінші Жаһандық Форумына (2016 жылғы 25-27 сәуірде, Баку қаласы, Әзербайжан).
Қазақстанның ресми делегациясын Қазақстан
Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы
Қ.К. Тоқаев басқарды. Аталған іс-шарада ресми
делегация құрамында Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат вице-министрі, БҰҰ Өркениет альянсында Қазақстан Республикасы атынан Ұлттық үйлестіруші М.А.Әзілханов болды»
[8] деп жазылған мәлімет қамтылған. Бұл мәліметтен анықталып тұрғандай, мұндай іс-шаралар
ресми сипаттағы халықаралық ынтымақтастық
қарым-қатынастар жиынтығы болып табылады.
Сонымен, Қазақстан Республикасы Ақпараттық және қоғамдық даму министрлігінің діни
экстремизмге қарсы іс-қимыл, оның ішінде
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мен халықаралық шарттар шеңберінде діни экстремизмнің алдын алу және оған қарсы іс-қимыл
саласында тараптар арасындағы ынтымақтастықты кеңейту болып табылады.
Аталған меморандум Қазақстан Республикасындағы «Хедая» өңірлік кеңсесін ашу мәселесін
қарастыруға мүмкіндік береді, бұндай кеңсе осы
саладағы сарапшылар арасында байланыс орнату арқылы экстремизм мен терроризмге қарсы
күрес тиімділігін арттырады» [7] делінген. Министрлік өз қызметінде діни экстремизмге қарсы
іс-қимыл бойынша, оның ішінде оны алдын алу
аясында өзіндік деңгейде халықаралық тәжірибелік қарым қатынас жүйесін орнықтырып жатыр деуге болады.
Келесі ретте жарияланған бір материалдың
мазмұнында «Этносаралық және конфессияарарлық диалог пен келісімді нығайту, мәдениеттер мен дінді тиімді және сындарлы қамтамасыз
ету Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының басым бағыттарының бірі болып
табылады.
Осыған орай, 2005 жылғы 16 қарашада Қазақстани Републикасы БҰҰ Өркениетті альянсының (бұдан әрі – ӨА) Достар тобына қабылданған болатын.
ӨА құру бастамашылығын 2004 жылы Испания мен Түркия ұсынған және ББҰ Бас хатшысы
қолдаған.
Бастамашылықтың мақсаты – Батыс пен мұсылман әлемі арасындағы жікке бөлінудің тереңдеуін болдымау, діни нанымдарды еңсеру және
өркениеттер арасын поляризациялау, осыларға
жаһандық ауқымда барабар шаралар қолдануға
үкіметті ынталандыру үшін халықаралық қауымдастық күштерін біріктіру.
ӨА шеңберінде ӨА-ның экстремизмнің өсуіне
қарсы іс-қимыл жасау және өркениет пен мәдениетті поляризациялау бойынша үкіметтер мен
халықаралық ұйымдардан тұратын Достар тобы
құрылды, сондай-ақ Ұйым бастамашыларының
мақсаты бойынша ӨА-ның негізгі тірегі болуы
тиіс. Қазіргі кезде ӨА Достар тобының 133 мүшесі бар, оның ішінде 22-сі халықаралық ұйым.
Талаптарға сәйкес ӨА Достар тобына кіретін
әрбір мемлекетті Ұлттық үйлестіруші таныстыруы тиіс.
Қазақстан Республикасында БҰҰ ӨА Ұлттық
үйлестірушісі ҚР Дін істері және азаматтық қоғам
вице-министрі Берік Сакбайұлы Арын.
Қазақстанның БҰҰ шеңберінде өркениетаралық, дінаралық және мәдениетаралық диалогтың мәселелер жиынтығын талқылауға белсенді
түрде қатысуы, сондай-ақ ӨА Достар тобына кіруі республиканың ӨА талпыныстарына әртүрлі
мәдинеттер мен діннің өкілдері арасындағы өзара сыйластық қағидатын нығайтуға берілгендігін
көрсетеді.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Дін
істері және азаматтық қоғам министрлігі Қазақс-
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оның алдын алу бойынша қызметін мынадай
қорытындымен түйіндейміз: біріншіден, бұл министрліктің, оның ішінде дін істер комитетінің
діни экстремизмнің алдын алу бойынша өзіндік
халықаралық ынтымақтастық дағдылары болғанымен, әрі қарай жетілдіру мәселелері жеткілікті деп түйіндейміз; екіншіден, кейбір мемлекеттермен екіжақты халықаралық ынтымақтастық
шарттары бар, бірақ бұл фактор олардың саны аз
екендігін білдіреді; үшіншіден, осы орайда, айта
кетер жайт, дін істер комитеті мен діни бірлестіктердің діни экстремизмнің алдын алу бойынша
өзара ынтымақтастық іс-шараларын бірлесіп өткізу іс-әрекеттесуі болғанымен, олардың ішінде
халықаралық тәжірибелік қырлары туралы мәліметтер мен ақпараттар аз қамтылған. Бұл жағдай
көптеген тиісті мемлекеттік органдардың ресми
сайтарында орын алған десек ешбір артық болмас деп білеміз. Біздің пікірімізше, барлық мемлекеттік органдардың халықаралық тәжірибесін
кешенді қалыпты жүйе аясында жүргізу қажет
деп санаймыз.
Осы тұста, ерекше түрде тоқталып саралау
жасайтын халықаралық іс-шараға, яғни Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің
ресми сайттағы бір материалға назар саламыз.
Аталмыш материалдың мәтінінде «Біз, VI съездің қатысушылары – барша адамзаттың гүлденуі
жолында бейбітшілікке, келісімге және жасампаз
ынтымақтастыққа бірыңғай ұмтылыспен біріккен
әлемдік және дәстүрлі діндердің өкілдері, мемлекет басшылары, халықаралық ұйымдардың
басшылары, Қазақстан Республикасының Президенті, Жоғары Мәртебелі Нұрсұлтан Назарбаев
мырзаға біздің халықтарымыз бен мемлекеттеріміз арасындағы бейбітшілік пен келісімге, диалог
пен қауіпсіздікке қол жеткізу үдерісіне теңдессіз
үлесі үшін шексіз ризашылығымыз бен алғысымызды білдіре отырып,барша Қазақстан халқына және оның Үкіметіне олардың кішіпейілділігі
мен қонақжайлылығына өзіміздің шексіз қошеметіміз бен құрметімізді куәландыра отырып,
болашақ ұрпақ үшін жанжалсыз келешек құру
жолында өркениеттер мен діндер арасындағы
бітімгерлік диалогты дамыту мен алға жылжытудағы Қазақстан Республикасының бірегей үлесін
мойындай отырып, өркениетаралық және дінаралық диалогты дамыту мен нығайту үшін Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің іргелі рөлін бірегей жаһандық платформа ретінде
қошеметтей отырып,
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің
бес Съезінің нәтижесі бойынша айтылған алдыңғы Мәлімдемелердің рухына адал бола отырып,
планетамыздың діни және мәдени әралуандығын адамзат өркениетінің ұлы мұрасы ретінде
сақтаудың маңыздылығын растай отырып,
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің
диалог пен позитивті гуманистік құндылықтарды
насихаттау арқылы халықтар мен мемлекеттер-
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дің бейбіт қатар өмір сүруін ілгерілетуге мүдделі
мемлекеттік және қоғамдық институттармен ынтымақтастығының маңыздылығын атап көрсете
отырып, мемлекеттер, қоғам және халықтар арасындағы бейбітшілік пен өзара түсіністік идеяларын ілгерілету мен насихаттау саласындағы
үкіметтердің, сондай-ақ үкіметтік және үкіметтік
емес, ұлттық және халықаралық ұйымдардың,
бұқаралық ақпарат құралдарының айрықша рөлін белгілей отырып, әлемдік өркениеттің әмбебап тірегі болатын көпконфессиялық қоғамның
бейбіт қатар өмір сүруі мен өзара іс-қимылының бірегей тарихи үлгілеріне сүйене отырып,
діни, этностық, мәдени және лингвистикалық
айырмашылық негізіндегі шеттетуді, төзімсіздікті,
кемсітушілікті, жанжалдарды және қайшылықтарды еңсеру жолындағы ынтымақтастықтың
рухани бағдарынан таймаудың маңыздылығына айрықша мән бере отырып, игі істердің, қайырымдылыққа қызмет етудің, бейбітшілік пен
әділдік идеяларына берілгендіктің халықтар мен
мемлекеттерге әскери текетірестерге қарағанда
әлдеқайда көп пайда әкелуі мүмкін екенін түсіне
отырып, планетаның түрлі өңірлеріндегі әскери
жанжалдар мен нақақ қантөгістерді шұғыл реттеуге және түбегейлі шешуге бағытталған саяси
лидерлердің жігерін қолдай отырып, халықаралық террористік ұйымдар тарапынан жалғасып
отырған дөрекі, жүйелі және адам құқықтарына
жаппай нұқсан келтіру мен халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын бұзуды және/немесе түрлі діндерге сенушілер арасындағы және
сол бір сенімге нанушылар арасындағы өзара сенім мен өзара іс-қимылды бұзатын терроризмге
қолдау көрсетуді барынша қатаң түрде сынға ала
отырып, дінді саяси жанжалдарда әртүрлі теріс
пайдаланудан, өзімшілдік пен төзімсіздік білдіруден, агрессияшыл ұлтшылдықтан және ерекшеленуге ұмтылудан бас тарта отырып, шетелдік жауынгер-террористердің оралу және орын
ауыстыру проблемаларын барлық мемлекеттердің халықаралық терроризммен және діни экстремизммен күресіндегі келесі жаһандық қатер
ретінде ескере отырып, жоғары этика нормаларының үстемдік құруына, ұмтылыстарымыздың
ортақтығына, тұрақтылық, барлық адамдардың
саламаттылығы, қауіпсіздігі мақсатында өзара
сенім мен өзара құрмет көрсетуге бейілділікті
растай отырып,
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласында шақырылуын жалғастыру ниетін
қолдай отырып, мыналарға:
1. әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің
ұзақ мерзімді тұрақтылыққа қол жеткізу және
өшпенділік пен төзбеушіліктен туындайтын зорлық-зомбылық оқиғаларын болғызбау жөніндегі
аса белсенді күш-жігер салуға тартылуына барынша жәрдемдесуге.
2. әлемдегі қауіпсіздікті толық форматты қам-

дентінің бейбітшілік пен келісім жолындағы жаһандық өзара іс-қимыл процесіне қосқан айрықша үлесін танудың белгісі ретінде «Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту
жөніндегі Н. Назарбаев орталығын» құруды қолдауға.
14. террористік және экстремистік ұйымдардың идеологияларын тарату үшін негіз ретінде
діни ілімдерді бөлшектеуді және діни құндылықтарды диффамациялауды теріске шығаруға.
15. әлем құрылысының, әртүрлі діндерді ұстанушылар арасындағы өзара түсіністікті нығайтудың, әлемдік және дәстүрлі діндер арасында болып тұратын шиеленістерді шешудің дәстүрлерін
көтермелеуге және оларды іс жүзінде қолдануға.
16. өз дініміздің өкілдері арасында барлық
конфессия өкілдерімен бейбіт қатар өмір сүрудің қажеттілігі мен маңыздылығы туралы идеяны
ілгерілетуге.
17. оңалту және дерадикализациялау бағдарламалары шеңберінде өз елдеріне қайта оралған
шетелдік содыр террористерге қатысты тиімді
шаралар әзірлеуге жәрдемдесуге және қатысуға.
18. ұлттық, діни және халықаралық деңгейлерде дінаралық диалогты, өзара құрметпен қарауды және үйлесімді нығайта түсуге ықпал етуге.
19. адам мен адамның қатар өмір сүруінің ең
маңызды негізі ретінде әртүрлі өркениеттер мен
діндердің жақындасуына ықпал етуге.
20. мемлекеттерге және саяси лидерлерге
діни экстремизмнің және халықаралық терроризмнің туындауының қайнар көздері мен негізгі себептерін талдауда және зерттеуде жәрдем
көрсетуге.
21. жастардың радикализмге бет бұруын болғызбау мақсатында үкіметтерді олармен жұмыс
жүргізуді жандандыруға шақыруға.
22. беделді діни лидерлердің сөздері ғана
«дін пікірі» ретінде қабылданатындай позицияны анық ұстануға.
23. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VII съезін 2021 жылы Қазақстан Республикасы, Астана қаласында өткізуге әзір екендігіміз
жөнінде мәлімдейміз.
Біз барша адал ниеті мен сенімі бар адамдарды осындай күрделі кезеңде бірігуге және
ғаламшарымызда бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз етуге өзінің жауапкершілік үлесін қосуға
шақырамыз» [9] делінген мәтін бар.
Енді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрілігі сыртқы саясат бойынша уәкілетті мемлекеттік органның қызметіне тікелей
қатысты құжатқа зер саламыз. Құжат «Қазақстан
Республикасы сыртқы саясатының 2014 – 2020
жылдарға арналған тұжырымдамасы» деп аталады. Оның тиісті мәтінінде «Қазақстан өңірлік
және жаһандық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі
міндеттер шеңберінде:
1) әлемнің барлық мемлекеттерімен және
олардың бірлестіктерімен достық және алдын
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тамасыз етуге бағытталған өмірлік маңызы бар
ұсынымдар мен бағдарламаларды табысты жүзеге асыру үшін негізгі идея ретінде діни лидерлердің халықаралық институттармен, үкіметтермен және қоғамдық институттармен ынтымақтастығын нығайтуға,
3. нәсіліне, дініне, нанымына, тіліне және жынысына қарамастан, барлық қоғамдар мен халықтарға бейбіт өмірге ажырамас құқықты иеленуге барынша жәрдемдесуге.
4. нәсілдік, тілдік, діни, ұлттық, этностық немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүліктік, жіктік немесе өзге де жағдайына қарамастан, барлық азаматтардың тең құқықтары мен бостандықтарын
құрметтеуге және бір-бірімізбен бауырластық
рухындағы қарым-қатынаста болуға.
5. халықаралық қоғамдастықтың әділ және
тартыссыз әлемдік ахуалды құру жөніндегі қызметінің негізгі әрі ажырамас бағыттарының бірі
ретінде дінаралық және конфессияаралық диалогты нығайту саласындағы күш-жігерді тану жөніндегі бастамаларды қолдауға.
6. экстремистер мен террористер тарапынан
құқықтарына шектеу қойылған және зорлықзомбылыққа ұшыраған барлық діни топтар мен
этностық қауымдарға ниеттестік білдіруге.
7. босқындарды, олардың құқықтары мен арнамысын қорғауға бағытталған күш-жігерге қолдау көрсетуге, сондай-ақ оларға барлық қажетті
көмекті көрсетуге.
8. саяси қайраткерлерді және әлемдік БАҚты терроризмді дінмен теңдестіру практикасын
тоқтатуға шақыруға, өйткені бұл идеялар біздің
діндеріміздің болмысына және олардың бейбіт
қатар өмір сүруіне зиян келтіреді, бір ғана дінге
және әртүрлі діндерге ерушілер арасындағы өзара сенім мен өзара іс-қимылға залал келтіреді.
9. әлемдік қоғамдастықтың прогрессивті бөлігінің қоғамды діни, нәсілдік не этностық қағидаттар бойынша бөлу әрекеттерінің жолын кесу
жөніндегі күш-жігерін қолдауға.
10. діни лидерлерді БАҚ-та, әлеуметтік желілерде және қоғамдық жиналыстарда бейбітшілік, өзара түсіністік және толеранттық құндылықтарын ілгерілетуге шақыруға, сондай-ақ барлық
діндер үшін қасиетті жерлерде арандатушылықтарды және зорлық-зомбылықты болғызбау жөніндегі барлық күш-жігерді салуға.
11. барлық діндердің құлшылық ету орындарында және қасиетті жерлерде, оның ішінде
барлық авраамдық діндер өкілдері үшін қасиетті жер саналатын Иерусалимде арандатуларды
және зорлық-зомбылықты болдырмау үшін бүкіл күш-жігерді салуға.
12. өркениетаралық дінаралық және мәдениетаралық диалогты әділ, бейбіт әрі жауапты
азаматтық қоғамды құрудың ең жақсы тәсілі ретінде қарастыратын бастамалар мен институттарды ілгерілетуге.
13. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Прези-
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ала болжанатын қатынастарды дамытады;
2) БҰҰ Жарғысының мақсаттары мен қағидаттарын ұстанады және саяси диалог пен мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық үшін құқық
үстемдігі қағидатының негіз қалаушы маңызын
мойындайды;
3) өңірлік және халықаралық жанжалдарды
келіссөздер жүргізудің халықаралық тұрғыда
танылған форматтары шеңберінде шешуді жақтайды. Қазақстанның ұстанымы мемлекеттердің
егемендігі мен олардың халықаралық тұрғыда
танылған шекараларындағы аумақтық тұтастығын сақтау туралы БҰҰ-ның негіз қалаушы қағидаттарына, дағдарыстарды реттеу жөніндегі құжаттарда, ең алдымен БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
қарарларында көрсетілген ережелерді орындау
негізінде даулы мәселелерді бейбіт жолмен шешуді іздестіруге негізделеді;
4) ядролық қарусыз және жаппай қырыпжоятын қарудың басқа да түрлерінсіз бейбітшілікке қол жеткізуге күш-жігер жұмсайды, таратпау режимдерін нығайту, қарулардың мұндай
түрлеріне толық тыйым салу және оларды жою,
сондай-ақ әлемнің түрлі өңірлерінде ядролық
қарудан азат аймақтарды құру мақсатында көпжақты тетіктерді дамытуға қатысады;
5) жаппай қару шығаруға, оның ішінде ғарышта, қарудың жаңа түрлерін жасау мен өрістетуге қарсы күресті дәйекті түрде жақтайды;
6) қарудың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық күш-жігерді қолдайды;
7) терроризмге, экстремизмге, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және олардың прекурсорларының заңсыз айналымына,
адам саудасы мен заңсыз көші-қонға, ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл бойынша басқа мемлекеттермен бірлесіп екіжақты және көпжақты негізде нақты
шаралар қабылдайды;
8) халықаралық ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты және кибертерроризмге қарсы күресті жалғастырады» [10]
делінген саяси-құқықтық сипаттағы ережелер
жиынтығы бекітілген. Бұл ретте 7-бөлік ішінде
біздің зерделеніп жатқан іс-шаралар бағытына
жатады. Бұл іс-шаралар халықаралық ынтымақтастыққа қарасты болып келеді.
Аталмыш сол құжаттың жалғасында «Қазақстан Республикасы сыртқы саясаттың гуманитарлық өлшемін дамытуға басым мән береді. Осыған байланысты Қазақстан:
1) шет елдерде болатын Қазақстан азаматтарының, сондай-ақ шетелдіктер асырап алған,
шет елдерде тұратын қазақстандық балалардың
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жұмысын күшейтеді;
2) шет елдердегі өз азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға, визалық рәсімдер
мен режимдерді ырықтандыруға, заңсыз көші-
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қонға қарсы іс-қимылдарға бағытталған көпжақты конвенцияларға қосылуды және екіжақты
шарттар жасасуды жалғастырады;
3) қылмыстық және азаматтық істер бойынша
өзара құқықтық көмек туралы, адамдарды ұстап
беру мен сотталған адамдарды беру туралы екіжақты шарттар жасасуды жалғастырады;
4) білім, ғылым мен мәдениет, туризм және
спорт, жастар саясаты, бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру саласында көпжақты
конвенцияларға қосылу және екіжақты шарттар
жасасу бойынша халықаралық ынтымақтастықты және жұмысты одан әрі жүзеге асырады;
5) Қазақстан туралы тарихи және заманауи білімдерді дамыту мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты кеңейтетін болады;
6) шет елдердегі қазақ қауымдастықтары шоғырлана тұрып жатқан жерлерде қазақ тілі мен
мәдениетін, олардың тарихи отанымен байланысын дамытуды қолдайтын болады;
7) әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және
халықаралық мәдени-гуманитарлық даму салаларында қазақстандық азаматтық қоғамның
және үкіметтік емес сектордың ұйымдарымен
өзара іс-қимыл жасайды; оларды тиісті халықаралық іс-шараларға қатысуға тартады;
8) өшпенділік, нәсілдік кемсітушілік, діни қайшылықтар, экстремизм мен ұлтшылдық тұрғысындағы қылмыстық әрекеттерге қарсы тұрады;
9) Шығыс пен Батыстың, Оңтүстік пен Солтүстіктің арасындағы өркениетаралық, мәдениетаралық және дінаралық диалогты одан әрі дамытуға ықпал етеді;
10) негізгі диалог алаңы ретінде Әлемдік және
дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің халықаралық ұстанымдарын нығайтады. БҰҰ аясындағы
Өркениеттер альянсының қызметіне, сондай-ақ
басқа да бастамалар мен форумдарға қатысады;
11) Қазақстанның бастамасымен БҰҰ Бас Ассамблеясы жариялаған 2013 – 2022 жылдарға
арналған Мәдениеттер жақындасуының халықаралық онжылдығы шеңберінде бейбітшілік пен
орнықты даму жолындағы саналуандылықты көтермелеу жөніндегі іс-қимылдарды жалғастырады.
9. Қазақстан әлемнің тиісті парламентаралық
бірлестіктерімен саяси, сауда-экономикалық
және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту үшін парламенттік дипломатияның әлеуетін көпжақты парламентаралық құрылымдар
шеңберінде және екіжақты форматта пайдалануды жалғастырады.
10. Қазақстан әлемдік қоғамдастықты халықаралық мәселелер, сыртқы саяси бастамалар,
мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық
және мәдени-гуманитарлық дамуы бойынша
өзінің негізгі ұстанымы туралы уақтылы және толық хабардар етуді жүзеге асырады» [10] деп түйінделген саяси-құқықтық ережелер қамтылған.
Бұл кең мазмұндағы іс-шаралардың басым көп-

Қорытынды.
Сонымен, Қазақстан Республикасының уәкілетті, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік
органдарының діни экстремизмге қарсы іс-қи-

мыл бойынша халықаралық тәжірибелерін саралай келе, мынадай ғылыми сипатта қорытынды
тұжырымызды жасаймыз.
Қазақстан Республикасының уәкілетті, құқық
қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының діни экстремизмге қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық тәжірибелік кейбір қырлары
немесе тұстарын жеке талдаулар көрсеткендей,
мемлекеттік органдардың өзіндік халықаралық
шараларының жиынтығымен халықаралық тәжірибе қалыптасқан деп тұжырым жасаймыз. Демек, салыстырмалы түрде талдайтын болсақ, ол
мемлекеттік органдардың арнайы халықаралық
тәжірибелік дағдылары (жеке өзіндік) орныққан.
Негізгі тәжірибелік дағдылары (өзара әрекеттесу)
толыққанды қалыптаспаған деуге болады. Бұл
ретте, жалпы халықаралық тәжірибелік жүйеге
әлі жете қойған жоқ деп санаймыз. Біздің ойымызша, Қазақстан Республикасының уәкілетті,
құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының діни экстремизмге қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық тәжірибелік қырлары шартты түрде айтар болсақ, «жалпы», «негізгі» және
«арнайы» халықаралық тәжірибелік қырлары
бойынша жандандыру қажет деп есептейміз.
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шілігі біздің талқылап жатқан тақырыпқа тікелей
немесе жанама іс-шаралар болып табылады.
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрілігі қызметінде діни экстремизмге қарсы
іс-қимыл бойынша іске асырылған шараларды
қарастыра келе, мынадай қысқа қорытынды жасауға болады: біріншіден, аталмыш орган діни
экстремизмге қарсы іс-қимыл аясында халықаралық шарттарды жасасу және оларды орындау барысын бақылау бойынша халықаралық
тәжірибесі де қалыптасқан деп айтуға болады;
екіншіден, біздің пайымдауымыз бойынша, бұл
уәкілетті мемлекеттік орган халықаралық ынтымақтастық бойынша діни экстремизмге қарсы ісқимыл жүйесін нақты үйлестіру қажет деп есептейміз; ал үшіншіден, сыртқы істер министрлігі,
ұлттық қауіпсіздік комитеті және сыртқы барлау
қызметімен бірлесе отырып, халықаралық діни
экстремизмге қарсы іс-қимыл жүйесін үйлестіру
керек деп санаймыз.
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Түйін. Мақалада трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың қоғамдық қауіптілігі көрсетілген, оның
белгілері мен сипаттамалары көрсетілген. Қылмыстың осы түрінің анықтаушы факторлары талданып, алдын алуға және қарсы тұруға бағытталған шаралар ұсынылды. "Трансұлттық ұйымдасқан қылмыс" деп бір немесе бірнеше мемлекетте экономикалық пайда алу мақсатында, сондай-ақ сыбайлас
жемқорлық, зорлық-зомбылық және әртүрлі елдердің сот төрелігі жүйелеріндегі айырмашылықтар
арқылы құқықтық бақылаудан жалтару үшін қылмыстық ұйымдар мен топтардың ақша қаражаттарымен, ақпарат ағындарымен, мемлекеттік шекаралардың материалдық және материалдық емес
құралдарымен кесіп өтуге байланысты заңсыз әрекеттерді жүзеге асыруы түсініледі. Қазіргі уақытта
ұйымдасқан қылмыстың әлемдік тәртіпке жойқын әсеріне қарсы тұру проблемалары жаһандық сипатқа ие және оларды тез арада шешуді талап етеді. Бұл туралы ғалымдар және практикалық қызметкерлер құқық қорғау құрылымы, бірақ және саясат әр түрлі деңгейдегі және әр түрлі елдер. Сонымен
қатар, қазіргі кезеңде әлемдік қауіп-қатер туралы пікірлер тек ұйымдасқан қылмысқа ғана емес, сонымен бірге трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қоғамның және оның жеке тұлғаларының қылмыстық мінез-құлқының генезисінің қазіргі заманғы криминологиялық түрі ретінде қарастырылып отыр.
Түйінді сөздер: трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл қылмыстық мінез-құлық.
Аннотация. В статье показана общественная опасность транснациональной организованной
преступностью, выделены ее признаки и характеристики. Проанализированы детерминирующие
факторы данного типа преступности, предложены меры, направленные на предупреждение и противодействию. Под «транснациональной организованной преступностью» следует понимать осуществление преступными организациями и группировками незаконных действий, связанных с пересечением денежными средствами, потоками информации, материальными и нематериальными
средствами государственных границ в целях получения экономических выгод в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от правового контроля с помощью коррупции, насилия и
различий в системах правосудия разных стран. В настоящее время проблемы противодействия разрушающему влиянию организованной преступности на мировой порядок принимают глобальный
характер и требуют своего скорейшего разрешения. Об этом говорят не только ученые и практи
ческие работники правоохранительной структуры, но и политики разных уровней и разных стран.
Более того, в современный период все чаще высказываются мнения о мировой угрозе не просто
организованной преступности, а транснациональной организованной преступности как современного криминологического вида генезиса преступного поведения общества в целом и отдельных его
индивидов в частности.
Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, противодействия преступного поведения.
Abstract. The article shows the public danger of transnational organized crime, highlights its signs
and characteristics. The determining factors of this type of crime are analyzed, and measures aimed at
prevention and counteractions are proposed. "Transnational organized crime" should be understood as
the illegal activities carried out by criminal organizations and groups involving the crossing of state borders
with money, information flows, material and non-material means in order to obtain economic benefits in
one or more States, as well as to evade legal control through corruption, violence and differences in the
justice systems of different countries. This is stated not only by scientists and practitioners of the law
enforcement structure, but also by politicians of different levels and different countries. Moreover, in the
modern period, opinions are increasingly expressed about the global threat not just of organized crime,
but of transnational organized crime as a modern criminological type of the genesis of criminal behavior
of society as a whole and its individual individuals in particular.
Key words: transnational organized crime countering criminal behavior.
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ТРАНСҰЛТТЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ САЛАСЫНДАҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ ЖЕТІЛДІРУ
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Соңғы уақытта өзекті мәселенің бірі трансұлттық ұйымдасқан қауымдастықпен жасалатын қылмыс қатары көбею үстінде осы орайда
криминология, әлеуметтану және құқыққорғау
органдарының іс-тәжірибесінде трансұлттық
ұйымдасқан топтардың қылмыстық әрекеттерді жасауды алдын алу төңірегінде пікір таластар
жүріп жатыр.
БҰҰ-ның Трансұлттық қылмысқа қарсы күрес
конвенциясын бірнеше рет толқтырулар болып
жатыр, себебі соңғы кезде тіптен жилеп орын
алып отырған қылмыс яғни, көптеген қылмыстар көшіп-кону мен айналысатын адамдарданда келетін қауіп бар бұл жөнінде атап айтсақ,
мигранттар мен басқада миссионерлер, басқада
азаматтар [1, б. 38-41].
Мигранттарды құрғақпен, теңізбен және әуемен заңсыз мемлекет аумағына әкелуге тыйым
салынған жөнінде Қазақстан Респуликасының
бекітуі туралы заң жобасын қабылданған [2,
б.28].
Жалпы трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық
қауымдастық құрғаны үшін қылмыстық жауаптылық әрекеттері жөнінде көптеген өзекті мәселелер жайында көптеген пікір-талас туындап
халықаралық дәрежеде бірлесіп шешілетін мәселеге айналып отыр, трансұлттық ұйымдасқан
қылмыстың жасалу әдісі, қылмыстың жасалу
жолдары әр түрлі болғанмен қылмыстың қауымдастықтан келетін қауіп өте тез арада халықаралық сипат алуда, оның келесі бір қаупі трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықтың
құрылуына әжептәуір күш-қуат беріп отырған
мемлекеттердің бар екеніде аян. Бүгінгі таңдағы
ғалымдар теоретиктер трансұлттық ұйымдасқан қауымдастықтың қылмыстылығы жөнінде
болжам келтіргенмен, болашақта одан келетін
қауіп-қатардің ұлғаюы мүмкін екені трансұлттық
ұйымдасқан қауымдастықтың қауыпі қазіргі кездегі жиі орын алып отырған қылмыстардың дәлелі екені айқын [1,б.47].
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыс жыл сайын едәуір көбейіп отырғаны және дүниежүзі
бойынша трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық
қауымдастықтың топтың қызметіне араласатын
қылмыстық ұйымдардың нақта бір ықпалының
бар екені белгілі.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы БҰҰның Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастық ұйым құру және оларға басшылық
ету, сол сияқты оларға қатысу қылмысқа қарсы
конвенциясын мақұлдай отырып аталмыш қылмыстың алдын алу барысында келесідей заңдарға өзгертулермен толықтырулар енгізді яғни,
аталмыш заңға сәйкес келтіріліп отыр [3, б. 29].
Сонымен қатар «Жедел іздестіру қызметі туралы» заңға трансұлттық ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық, Трансұлттық ұйымдасқан
қылмыстық қоғамдастық ұйым құру және оларға
басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу топ пен
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трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастық немесе тұрақты қарулы топ (банда) дайындайтын немесе жасайтын қылмыстар кезінде
арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге
негіз беретін толықтырулар енгізілген мұндай
алдын алу шаралыры біздің мемлекет үшін өте
тыйымды екені сөзсіз.
Сонымен қатар, БҰҰ-ның Конвенция Трансұлттық ұйымдасқан сипаттағы қылмыстардың
алдын алу, тексеру және қылмыстық тектеу үшін
қолданылатына және халықаралық істер мен
қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитетінің
жасаған қортындыларына да мақұлдаданды .
Аталмыш қылмыстылыққа қатысты Конвенцияға қатысушы мемлекет ретінде басқа мемлекеттің территориясында, басқа мемлекет органдарының құзырындағы аумаққа өз жұмыстарын
жүзеге асыру құқығына ие бола алмайтыныда
айтылды [2, б.87].
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға қатысып отырған топ басқа мемлекеттердің құзырлы
органдары тарапынан өзара көмек көрсету тәртіптері мен шарттары қарастырылды. Құқыққорғау органдар сонымен Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық-құқықтық мәселелерге қатысты
ақпараттарды болған жағдайда, егер олар басқа
мемлекеттің қылмыстық істі тексеріп, нәтижелі
шығарару керек болған жағдайда алдын-ала сұрастыру жүргізбей-ақ, өзара ақпараттармен алмасу арқылы жедел түрде алады.
Сонымен қатар трансұлттық ұйымдасқан
қылмыстылықты алдын-алу барысында яғни
Конвенция аясында кәсіби қызметші,мамандарды бірлесіп әзірлеуді және өзара техникалық,
компьютерлік көмек көрсетп қолдауда қарастырылған [3, б. 9].
Қазақстан Республикасына мигранттарды
заңсыз енгізуге қарсы шаралар ды жүргізу барысында көршілес мемлекеттер арасында трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтар, адамдарды жасырын тасымалдау, олардың қылмыс
жасау әдістері мен құралдары туралы құқыққорғау органдары бір-бірімен өзара ақпарат алмасу
жөніндеде қарастырылған .
Дегенмен, өзекті проблема болып қала бермек, аталмыш қылмыс Трансұлттық ұйымдасқан
қылмыстылықты түбегейлі зерттеп нәтижелі нақты алдын-алу, күресті жүргізу, қылымысты үстіртін жүргізбей нақты сипаттамасын анықтау болып отыр.
Атап айтсақ шетел заңнамаларында оның
ішінде Германия, Ұлыбритания, Болгария, Польша, Франция және т,б. шет елдерде трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстарға қатысты нақты норма
қарастырылғанмен анық түбегейлі шешілмеген
проблема.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық топ құрамында заңсыз есірткі жөнелту, қаржы жылыстату, трансұлттық ұйымдасқан
топта немесе есірткі бизнесіне қатысқаны үшін

Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық құру және оны басқару, трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық ұйымдардың, халықаралық ұйымдардың өзара бір-бірімен қылмыстық байланысқа түсуі қылмыстық
қауымдастықтың пайда болуына және олардың
дамуына жол берілетіні белгілі. Трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық трансұлттық қылмыстық ұйы) құру және оны басқару трансұлттық ұйымдасқан деңгейде жасалған
қылмыстық әрекеттердің түрлерінің мемлекетте
орнығып, көрініс алуына тікелей немесе қандайда бір өзінің кері әсерін тигізуі ықтимал екені
белгілі.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылығы күрт
өсіп белсенділік танытып отырғаны байқалады,
оның себебі мемлекеттегі экономикалық дағдарыста болуыда өз септігін тигізуі ықтимал [5, б.911].
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың
яғни, қылмыстық қауымдастық трансұлттық
қылмыстық ұйым құру және оны басқару қылмыстық іс-әрекетінің өз ерекшелігіне, яғни ол
халықаралық деңгейдегі трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйымның өте жоғары дәрежеде
бүгінгі күндегі озық техниканың жетістіктерімен
қаруланғаны белгілі, яғни, ғаламторларды трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйымдардың
мүшерелінің бір-бірімен тығыз байланысу үшін
аталмыш ақпараттық байланыс (интернет) техникамен жетік пайдалана отырып қылмыстық әрекеттерін жүзеге асыратындары белгілі [4, б. 29].
Бүгінгі таңда халықаралық деңгейде трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықтың яғни,
қылмыстық қауымдастық құру және оны басқару өзекті мәселеге айналып отытырғаны белгілі, яғни, жалпы мемлекет, қоғам зардап шегетін мәселелердің артып отырғаны техниканың
озық түрлері мен қатар қару-жарақ ол дегеніміз
- соңғы жетістіктерімен жабдықталған көліктердің, байланыс құралдары, радио - бақылаудың,
аудио-видео түсірілімдер мен қатар құралдарының трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйымның кәсіби деңгейде қолданып отырғанын ескеруіміз керек [3, б.9].
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйым,
құру және оны басқару нақты қауіп төндіріп
отырған мәселенің бірі екенін естен шығармау
керек.
Халықаралық деңгейде, қылмыстық ұйым,
құру және оны басқару өкілдері, мүшелері жалпы бұрын күзетші немесе оққағар, күзет бөлімінің қызметкерлері болып жұмыс істей отырып,
қоғамның сеніміне кірген азаматтардың қылмыстық ұйым құру және оны басқаруы әбден
мүмкін.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйым
құру және оны басқару қылмыстылықтан келетін
немесе зардабы жалпы халықаралық дәрежеде
қылмыстың мемлекеттегі орын алып отырған
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қылмыстық жауаптылыққа тартуға байланысты
қауымдастық жөнінде түрлі норма қарсытырылды [4, б. 11-13].
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылыққауымдастық топ құруға баратын адамдар тобы
қылмыстық әрекеттерін басқа мемлекеттің қылмыстық қауымдастықтарымен ұйымдаса отырып
қауып-қатар төндіреді, яғни алдыларына қойылған мүдделеріне жету үшін олар әдейі трансұлттық ұйымдасқан қауымдастық құрып кісі тонау,
адамды ұрлау, адамды саудаға салу, қаржы жылыстату, есіркіні заңсыз жөнелту сату мен қатар
қару-жарақ сату адамдарды мәжбүрлеп, қорқыту арқылы ықпал жасап адамдар тобынан трансұлттық ұйымдасқан топ қауымдастық құрастырылған топпен жасалатын қылмыстар [5,б.10].
Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы, Шанхай
ынтымақтастық ұйымы секілді ұйымдар заңсыз
миграция, есірткі және адам тасымалы, трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға қарсы көптеген ісшаралар жүзеге асырылып жатыр. Трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстық қауымдастықпен жасалатын қылмыстар соңғы бірнеше жылдары бойы
трансұлттық ұйымдасқан алуда қылмыстың түрлері мәліметтер бойынша саны жағынан да, жасалу мақсаты жағынан да өзіндік бағыт ие болып,
бірден өскені байқалады [3, б.17].
Қазақстан Республикасында саяси-құқықтық
және экономикалық өзгерістердің әсері аталған
қылмысты алдын-алу барысында трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстың алдын алу жөнінде нақтысына келсек соңғы кездерде ғана талдау жасауға ұмтылуда .
Құқыққорғау органдары мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті бірлесе отырып Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың алдын алу шаралары жүзеге асыруда, көлемді жұмыстар атқарған менен
басқада жағдайларда қоғамға қауіп-қатер мен
зардаптың себеп-салдары, динамикасы нақты
анықталуы қиын болып отыр. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық трансұлттыққылмыстық ұйым) құру және оны басқару, сол
сияқты оған қатысу жөніндегі қылмыстың алдын
алуда криминологиялық сипаттамасын анықтау
қиыншылықтар туғызып отыр.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық құру қылмыстылығының алдын-алудағы
халықаралық деңгейде құқық қорғау органдары алғашқы қадамдар жасауда. Мемлекетімізде яғни, Қазақстанда Трансұлттық ұйымдасқан
қылмыс тамырын жайып үлгермеседе, одан келетін қауіп-қатердің және алдын алудың жолын
тауып шапшаң шара қолданылмаса қоғамның
экономикалық, әлеуметтік жағдайына, дамуына
нақты қатердің-зардаптың туындайтыны белгілі.
Бүгінгі таңда трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық трансұлттық қылмыстық ұйым
құру және оны басқару қылмыстық әрекеттерінің алдын алуда нақты-нақта шаралар жасауға
күш жұмсалуы керек [4,б.33].
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бірі трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйымның мемлекеттік лауазымға, мемлекеттік құқыққорғау құрылымдарына ықпалдарын тигізуге ұмтылатындары белгілі [4, б.17].
Жалпы дүниежүзі бойынша барлық ТМД
мемлекеттерінің аумағында жүзеге асырылып
отыруына заманауй техникалық құралдарының
кең таралуында ескеру қажет сияқты, сонымен
қатар көршілес мемлекеттердегі қылмыстық іс-әрекеттерде қарудың қолдануына, заңсыз қаржы жылыстату сияқты және тонау, есірткі бизнесі
мен қарақшылықпен [2, б.32].
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыс трансұлттық қылмыстық ұйым құру және оны басқару
қылмыстылықтан келетін қылмыстық әрекеттердің бірі қылмыстың барлық түрлеріне күшейту
жағдайларының тудыруына әкелуі ықтималдағы
жоғары. Соңғы кезде трансұлттық ұйымдасқан
трансұлттық қылмыстық ұйым құру және оны
басқару қылмыстылықтан тонау мен қарақшылық, заңсыз қаржы жылыстату, киберқылмыстылық жаңа қауіп-қатерден келетін қауіпсіздік пен
қатар халықаралық деңгейде банктер арқылы
қаражатпен қамтамасыз еткені үшін ақшалай
немесе заттай алынатын сый ақы жасауда пайда
болды [4, б.8].
Трансұлттық ұйымдасқан ұйым құру және оны
басқару қылмыстылықтан келетін қылмыстық
әрекеттердің жол кесу үшін тез арада алынған
ақпараттарға сүйене отырып қылмыстың алдын-алу үшін көбіне мамандардың сараптамалық
талдауларын бағалауы бойынша киберқылмыстылықты ашуға, көбіне үлкен емес ұйымдардың
рөлі ойнауы ықтимал болуы мүмкін бе, ол белгісіз сол себептен ондай әрекеттерді жасау үшін
бірінші сол сараптама жасайтын кәсіпорындармен алдын-ала келісу жасау немесе нақты нормативтік заңдар, қауылыстар қажет екендігі байқалады [5,б.10].
Трансұлттық қылмыстық ұйым құру және
оны басқару қылмыстылықтан келетін қылмыстық әрекеттердің соңғы кезде өсуі, Трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстық ұйымдардар қарақшылар, мемлекеттердің көпшілігі зардап шегіп
отырсада шарасыздық танытып отырғаны да
өршіп бара жатыр, қанша мемлекетің бір-біріне
қаншалықты жәрдем беруіде оның ішінде қылмыстық топ, ұйымды ұстап беру.
Сонымен қатар қылмыскерді бір мемлекеттен екінші мемлекетке экстрадициялаудың қаншалықты жүзеге асырылып отырғаны, шетелдің
құқық қорғау органдарының көмегіне сүйенген

менен мемлекетаралығында шарттардың болмауы немесе дұрыс қолданылмауы яғни, дүниежүзілік деңгейде сәйкестенбегенінің себебінен
нақты қандайда бір шара қодану қиындыққа соғып отырғаны белгілі [4,б.9].
Қоғамның көзқарасы өзгеруі, оның қалыптасуы ол дегеніміз трансұлттық ұйымдасқан ұқылмыстық қоғамдық қауымдастықтың ұйымның
қылмыстық әрекетке баруға, әзірлеуге, басқа
мемлекеттер арасындағы қауымдастықтар арасында кейде өздеріде, қауымдастықтың мүшелері қылмысты орындау рөлін бөліп алуы, ол
қауымдастықты басқарып отырған да, байланыс
әбден орныққанын белгілі болады, ол дегеніміз
аталмыш.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйым
құру және оны басқару қылмыстылықтың қылмыстық қауымдастықтың мүшелерінің бір-бірімен өте тығыз қарым-қатынаста болуына көз
жеткізеді [6, б. 7].
Сонымен қортындылай келе, Трансұлттық
ұйымдасқан қылмыстық ұйым құру және оны
басқару қылмыстылықтың қылмыстық қоғамда
адам ұрлау, адамды сату, есірткі бизнесі, заңсыз
қару-жарақ сату және т.б басқақылмыстар түрінде әрекет жасайтын қылмыстық ұйымдар танылады. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыскерлік туралы мәселені қарастыруды нақты трансұлттық
ұйымдасқан топ тардың қылмыстылығының деңгейдегі қылмыстар деп таныған жөн.Қылмыстық
құқықық, криминология, виктимология және
криминалистика тұрғысынан да қарастыруға болады.
Ал, криминология әдіс – тәсілдер жөнінде
қылмыс айыпты адамның немесе қылмыстық
ұйымды басқарған адамның қылмыстық іс-әрекеттері үшін өзінше жеке құқықтық актісі болып
табылатыны белгілі.
Сондықтанда трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық ұйым құру және оны басқару қылмыстылықтың тану қылмыстың себептері мен динамикасы, жағдайы қылмыстық ұйым құрурған
адамның іс-әрекетін, мінездемесінің ерекшеліктерін, қылмыстық зардап-залалдың салдарын
анықтауға негізделген. Бүгінгі кезде Трансұлттық
трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылықөсіп келе
жатқанда ол мемлекеттерде әр-түрлі трансұлттық ұйымдасқан деңгейдегі басқада қылмыстар
жасалуының және өзге қылмыстық ұйымдардың
қылмыстық әрекеттерін алдын алу үшінде керек
екені белгілі.
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ЗИЯН КЕЛТІРГЕНІ ҮШІН АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Түйіндеме. Бапта қылмыстық зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің жалпы сипаттамасы шеңберінде оның негізгі элементтері: негізі, шарттары мен мазмұны қаралады; аталған элементтердің әрқайсысына егжей-тегжейлі талдау жүргізіледі және олардың өзіндік мазмұны айқындалады. Зиян келтіру нәтижесінде туындайтын шарттық және азаптау жауапкершілігінің арақатынасы талданады.
Түйінді сөздер: азаматтық-құқықтық жауапкершілік, негіздеме, шарттар, мазмұны, зиян, залал,
зиянды өтеу, қылмыс, қылмыстық зиян, зиянды өтеу тетігі.
Резюме. В статье в рамках общей характеристики гражданско-правовой ответственности за
преступный вред рассматриваются основные ее элементы: основание, условия и содержание; проводится подробный анализ каждого из названных элементов и определяется их собственное содержание. Анализируется соотношение договорной и деликтной ответственности, наступающей в
результате причинения вреда.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, основание, условия, содержание,
вред, ущерб, возмещение вреда, преступление, преступный вред, механизм возмещения вреда.
Summary. In the article, within the framework of the general characteristics of civil liability for criminal
harm, its main elements are considered: basis, conditions and content; a detailed analysis of each of the
named elements is carried out and their own content is determined. The ratio of contractual and tort
liability arising as a result of causing harm is analyzed.
Key words: civil liability, grounds, conditions, content, harm, damage, compensation for harm, crime,
criminal harm, mechanism of compensation for harm.
Қылмыстардан келген зиянды өтеу әрдайым
әлеуметтік тәртіпті қалпына келтіруге бағытталғандығына байланысты қоғамның назарында
болды. Сонымен қатар, маңызды мәселе жәбірленушіге келтірілген зиянды тез арада өтеу болып табылады, ал бұл өз кезегінде мемлекеттің
құқықтық жүйесінің индикаторы болып саналады. Заңдылықтың маңызды міндеті - жәбірленушінің бұзылған құқығын әділ, тез және тиімді
қалпына келтіруді қамтамасыз ету және азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тарту нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылдың
1-қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында «Әділетті мемлекет азаматтардың мүддесін
қорғау жолында заң үстемдігі орнықпаса және
азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе,
әлеуметтік-экономикалық дамудың бірде-бір
міндеті табысты жүзеге асырылмайды. «Халық
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үніне құлақ асатын мемлекет» – бұл, шын мәнісінде, «Әділетті мемлекет» құру тұжырымдамасы. Азаматтардың мәселелерін тыңдап, көріп
қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және
әділ шешім шығару қажет»-деп, атап көрсеткеніндей [1]. Тек келесі формацияның өзгеруімен,
демократиялық мемлекет принциптерінің жариялануымен ғана қылмыстардан келтірілген
зиянды өтеу мәселесіне көзқарас өзгереді. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мұнда
қылмыстық қол сұғушылықтан зардап шеккен
азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиімділігін арттыру мақсатында
ел басшылығы адам құқын қорғау жөнінде жаңа
шаралар қабылдау өте маңызды екенін ескеріп,
азаптауға және басқа да қатыгез, адамгершілікке
жатпайтын іс-әрекеттерге қарсы конвенцияның
ережелеріне сәйкестендіру керектігін атап өтті.
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, сонымен қатар өмірдің экономикалық негізіндегі

бұзылады. Сонымен қатар құқыққа қайшы әрекет объективті жене субъективті құқықтардың
бір мезгілде бұзылуын білдіреді."
• Зиян — заңмен қорғалатын игілік атаулының
кемуі. Егер зиян мүліктік сипат алатын болса, оны
залал деп атайды.
Жауапкершіліктің негізгі нысаны залалдыңорнынтолтыру. Залалды өтеу мен міндеттеменің
бұзылуы барлық жағдайында жүзеге асуы тиіе.
Міндеттемені бұзған борышқор несие берушіге
келтірілген шығындарды өтеуі тиіс. Құқығы бүзылған тұлға оған келтірілген шығынның орнын
толық өтеуді талап ете алады.
• Залал — зардап шегушінің мүліктен айырылуы немесе оған зардап келуі (реалды шығын),
сонымен қатар егер оның құқығы бұзылмаған
жағдайда алуы тиіс болған маидалар (жіберілген
пайдалар).
Залалды анықтау барысында міндеттемеге
орындалуы тиіс болған орындағы бағалар ескеріледі.
Жіборіп қойған пайданы есептеу барысында
несие берушінің пайданы алуға бағытталған әрекеттері мен дайындықтары ескеріледі.
• Құқыққа қайшы әрекет немесе әрекетсіздіктің тікелей себіпші болуынан келтірілетін зиян
немесе т.б. мүліктік ауыртпалық. Бұл азаматтыққұқықтық жауапкершіліктегі себіпті байланысты
көрсетеді.
Борышқор міндеттемені орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінөлі болғанда ғана жауапты. Егер борышқор ол міндеттемені тиісті деңгейде орындауға бар мүмкіншілігін
қолданғанын дәлелдей алса кінәсіз деп танылады.
Заңды тұлға — жоғары қауіптілік көзінің иесі
зардап шегушілердің алдында тікелей кінәсі болмаса да жауапты болады. Жоғары қауіптілік көзіне көлік құралдары, өндіріс кәсіпорындары, жануарлар, құрылыстар жене т.б. жатады.
Моральдық зиян – азаматтық құқықта жеке
және заңды тұлғалардың өзіндік беймүліктік игіліктері мен құқықтарының бұзылуы, кемсітілуі
немесе олардан айырылу, соның ішінде жәбірленушіге қарсы жасалған құқық бұзушылықтың
салдарынан басынан кешірген жан азабы немесе тән азабы. Моральдық зиянды өтеу – ҚР Азаматтық кодексінде бейматериалдық игіліктерді
қорғау тәсілдерінің бірі. Егер азаматқа моральдық зиян оның өзіндік беймүліктік құқықтарын
бұзатын әрекеттермен не азаматқа тиесілі басқа бейматериалдық игіліктеріне қол сұғушылық
әрекеттермен келтірілсе, сондай-ақ заңда көзделген өзге де жағдайларда сот зиян келтірушіні
аталған зиянды ақшалай өтеуге міндеттей алады.
Азаматтың мүліктік құқығын бұзушының әрекетімен (әрекетсіздігімен) келтірілген моральдық
зиян заңда көзделген реттерде өтелуге тиіс. Моральдық зиянды өтеу мөлшерін айқындау кезінде сот зиян келтіруші кінәсының деңгейін, өзге
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өзгерістерге, меншікке қатысты қатынастарға,
әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуіне және
соның салдарынан қылмыстық құқық бұзушылықтың өсуіне байланысты мемлекет пен ғылыми қоғамдастық алдында даму міндеті тұр. Қылмыстық зиянды өтеу үшін азаматтық-құқықтық
қатынастарды реттеудің тиімді механизмі және
қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының
заңнамасында қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық
жауапкершіліктің түсінігін, мәні мен орнын түсіну.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік дегеніміз — шартта немесе заңда көрсетілген ретте
жүктелген міндеттемені бұзған субъектіге қолданылатын мүлікті өндіру немесе мүліктік салмақ
салу нысанында болып келетін жауап кершіліктің түрі.
Азаматтық-құқықтық катынастың көпшілік
бөлігі міндеттеменің бұзылуынан пайда болады.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік мүліктік қатынастармен байланыста болғандықтан ол төмендегідей қасиеттерімен ерекшеленеді:
а) борышкордың міндеттемені бүзуынан
туындаған мүліктік шығындарды несие берушіге
өндіріп беру;
ә) борышқордың міндеттемені тиісті дәрежеде орындауын кадағалау;
б) борышқорды міндеттемені орындамаганы
немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жазалау;
в) белгілі бір дәрежеде несие берушінің міндеттемеге қатысуына түрткі болу;
г) борышқордың тәртіпсіздік фактілерін басқа
тұлғалардың көзінше дәлелдеу болып табылады.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік мынадай
негізгі қызметтерді аткарады: жазалау, қалпына
келтіру, тәрбиелік.
Жазалау қызметі— міндеттемені бүзған немесе шығып келтірген түлғаның мүлкінің азаюы.
Тәрбиелік қызметі— құқық бұзушы болашақта мұндай әрекеттер жасауға жол бергізбейді.
Қалпына келтіру қызметі— шығын келген тұлғаның мүліктік жағдайын қалпына келтіру.
Азаматтык-құқықтық жауапкершіліктің туындауы үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікке
тән тәртіпсіздік жасалуы шарт.
Азаматтық құқық бұзушылықтың элементтеріні жататындар: белгілі бір тұлғаның құқыққа қайшы келетін әрекеті; келтірілген (шеккен)
зиянның немесе залалдың болуы; құкыққа қайшы әрекет пен келтірілген зиянның салдары арасындағы себепті байланыс; құқық бұзушының
кінәсі. Борышқорды міндеттемені бұзғаны үшін
жауапқа тарту несие берушінің талабымен жүзеге асырылады.
• Тұлғаның құқыққа қайшы келетін әрекеті
немесе өрекетсіздегі заңға немесе шартқа сәйкес келмейтін құқыққа қпинікі әрекет. Мұндай
жағдайда белгілі мүліктік игіліктер мен қүқықтар
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де мән-жайларды ескереді. Сот моральдық зиян
келтірілген адамның жеке өзіндік ерекшеліктеріне байланысты оның басынан кешірген тән және
жан азабының деңгейін де ескеруге тиіс. ҚР АКнің 951-бабына (3-тармағы) сәйкес азаматқа келтірілген моральдық зиян мына жағдайларда зиян
келтірушінің кінәсына қарамастан өтеледі:
азаматтың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіру арқылы зиян келтірілсе;
азаматқа оның заңсыз сотталуының, заңсыз
қылмыстық жауапқа тартылуының, бұлтартпау
шарасы ретінде заңсыз қамауға алудың, үйде
қамауда ұстаудың немесе ешқайда кетпеуі туралы қолхат алудың, қамауда ұстау, психиатр. немесе басқадай емдеу мекемесіне орналастыру
түрінде әкімш. жазаны заңсыз қолданудың салдарынан зиян келтірілсе;
ар-ожданына, қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер тарату арқылы зиян келтірілсе. Заңда өзге де жағдайлар
қарастырылуы мүмкін [2. 27 бет].
Қылмыстық зиян қылмыстық заңнаманы ғана
емес, сонымен бірге азаматтық-құқықтық салдарды да тудыратыны анық, бірақ егер мұндай
қылмыспен келтірілген зиянның орнын толтыру
міндеттемесі сияқты қылмыстық-құқықтық шара
туралы айтатын болсақ, мұндай тұжырым өте
шартты болып табылады. Бұл жағдайда қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асыру жөн болар
еді, дегенмен бұл шара өзінің заңды табиғаты
бойынша жәбірленушінің мүліктік және жеке
мүліктік емес құқықтарын қалпына келтіруге бағытталған. Сонымен, қылмыстық зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің негізінде біз
азаптау міндеттемесінің субъектілері арасындағы қылмыстық зиянды өтеу жөніндегі құқықтық
қатынастардың пайда болуымен байланысты
заңды фактіні, яғни. зиян, заңсыздық және себептілік түріндегі қоғамдық қауіпті салдарды қамтитын қылмыс (объективті критерий).
Қылмыстық зиянның заңды анықтамасына
келетін болсақ, біз Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінде мұндай анықтама жоқ, тек
келтірілген зиянның ауырлық дәрежесін ғана
белгілейтінін ескереміз (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 11-бабы) және оған
сәйкес ауыр зиян бірқатар құқық бұзушылықтар
үшін квалификациялық белгі ретінде әрекет ететін ережені қарастырады. Дәстүрлі түрде қылмыстық заңнамада зиян қоғамдық қауіпті салдары тұрғысынан қарастырылады. Азаматтық құқық аясында, «зиян» түсінігіне байланысты мәселе, «шығын», «жарақат» өзекті болып табылады.
Зиян, құқықта – бір субъектінің басқа субъектілерге немесе табиғатқа, қоршаған ортаға,
адамдарға келтірген залалы.
Зиян бірнеше түрге бөлінеді:
мүліктік зиян – жеке немесе заңды тұлғаға
зиян шектірудің немесе жасалған келісімшарттың талаптарын орындамаудың салдарынан
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олардың мүлкіне келтірілген залал;
моральдық зиян – басқа адамдардың құқыққа
қарсы әрекеттерімен белгілі бір адам құқығына
нұқсан келтіру, қадір-қасиетін қорлау, ар-намысын таптау, беделін түсіру сияқты мүліктік емес
сипаттағы залал.
Азаматтық құқық бойынша келтірілген мүліктік зиян үшін жауапты адам оны табиғи түрде
өтеуге (сондай тұрпаттағы және сападағы затты
тапсыруға, бүлінген затты жөндеуге, т.б.) немесе
келтірілген шығынның толықтай орнын толтыруға тиіс.
Еңбек құқығы бойынша кәсіпорынға (мекемеге) келтірілген зиян заңмен белгіленген шекте
және тәртіппен өтеледі. Кәсіпорынның (мекеменің) кінәсінен азаматтың денсаулығына зиян
келтірілген жағдайда еңбек ету қабілетінің төмендеуі немесе одан айрылуы салдарынан жәбірленушінің жоғалтқан еңбекақысы, сондай-ақ,
денсаулығы нашарлауы себепті шеккен шығындары кінәлі кәсіпорын (мекеме) тарапынан өтелуге тиіс.
Жәбірленуші қайтыс болған кезде зиянның
өтемін алу құқығын оның асырауындағы еңбекке қабілетсіз адамдар, ол қайтыс болғаннан
кейін дүниеге келген баласы, т.б. иемденеді. Халықаралық қатынастарда бір мемлекеттің кінәсінен екінші мемлекетке келтірілген зиянды кінәлі
мемлекет өтейді [3. 274-6]
Осыған байланысты «зиян», «зиянның орнын
толтыру» ұғымы қалғандарына қатысты сыйымды ұғым сияқты. Сәйкесінше нақты нұқсан және
айрылып қалған пайда моральдық зиянның өтемін төлету негіздері болып танылады. Құқығы бұзылған адам жасаған немесе жасауға тиiстi шығыстар, оның мүлкiнiң жоғалуы немесе зақымдануы (нақты нұқсан), сондай-ақ сол адамның
құқығы бұзылмаған болса, дағдылы айналым
жағдайында оның алуына болатын, бiрақ алынбай қалған табыстары (айрылып қалған пайда)
залалдар деп түсiнiледi [4].
Қылмыстың тағы бір белгісі - заңсыздық туралы айтар болсақ, қылмыс жасай отырып, субъект бір уақытта қоғамдық қауіпсіздікті, қоғамдық
мүдделерді ғана бұзбайды, адамға, оның өміріне, денсаулығына, мүлкіне қауіп төндіреді, сонымен қатар бір мезгілде азаматтық құқық бұзушылық жасайды, жәбірленушінің қалпына келтіруге
және өтеуге жататын мүліктік және жеке мүліктік
емес құқықтарына қол сұғады. Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексі 10-бабына сәйкес
жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты жасалған, қоғамға қауіпті іс-әрекет (әрекет немесе
әрекетсіздік) қылмыс деп танылады. Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексінде азаматтық құқық бұзушылықтың заңды анықтамасы
жоқ. Азаматтар мен заңды тұлғалардың мүлiктiк
немесе мүлiктiк емес игiлiктерi мен құқықтарына заңсыз iс-әрекеттермен (әрекетсiздiкпен)
келтiрiлген (мүлiктiк және (немесе) мүлiктiк емес)

себеп болады, егер ол нәтижемен байланысты
болса, егер мұндай шарт болмаған жағдайда нәтиже өзі жоғалады» [8]
Осындай жағдайды ескере отырып, Г.Жайлин
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің
Ерекше бөлімінде қылмыстық әрекеттермен келтірілген зиян үшін жауапкершілік туралы норманы ұсыну туралы ұсыныс жасайды: «Қылмыстық
іс-әрекеттермен келтірілген зиян жалпы негізде
өтеледі, ал зиян келтірген адам өзінің іс-әрекеті нәтижесінде жәбірленуші болған тараптың
өз міндеттемесін орындау мүмкін еместігі үшін
жауаптылықта болуы мүмкін» [9. 19—20.].
Келісімшарттық емес жауапкершілік зардап
шегушінің жеке басына немесе мүлкіне зиян
келтірушімен бұзылған немесе бұзушының зиян
келтірген тараппен жасалған келісім-шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттемелерді тиісінше
орындамағанымен байланысты зиян келтірілген
кезде туындайды. Бірақ келісімшарттық міндеттемелерді орындамау азаматтың өміріне немесе
денсаулығына зиян келтірген жағдайларда заң
оны қолдануды талап етеді. Мысалы, жол-көлік
оқиғасы кезінде жолаушы. Шарттан тыс жауапкершілік көбінесе оны зиян келтіруден (азап шегуден) туындаған міндеттемелермен байланыстыратын азапты жауапкершілік деп те атайды.
Бұл іс жүзінде азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің бір түрін білдіреді. Бірақ мұндай жауапкершілікті қолдану аясы іс жүзінде кеңірек және заңда тікелей көзделген жағдайлардың туындауына
байланысты туындаған азаматтық-құқықтық
жауапкершіліктің барлық жағдайларын қамтиды (келісім болмаған жағдайда). Ерекшелік - бұл
тұтынушыға келтірілген моральдық зиянды өтеу
мөлшерін, тұтынушыға келтірілген дене азабы
мен адамгершілік күйзеліс сипатына қарай, моральдық зиян келтірілген нақты мән-жайларды
және тұтынушының жеке ерекшеліктерін ескере
отырып, тұтынушылық даудың тараптары айқындайды [10].
Осылайша, біздің азаматтық заңнамамыз
жауапкершілік негіздерін қатаң түрде ажырату
қажеттілігінен туындайды және жалпы ереже
бойынша бір жауапкерге жәбірленуші-талапкердің таңдауы бойынша әр түрлі сот талаптарын
(талап) қоюға жол бермейді, яғни талаптардың
бәсекелестігі деп аталады. «Талаптар бәсекелестігі» жағдайында бір мүддені қорғау үшін бірнеше түрлі шағымдарды ұсыну мүмкіндігін түсіну
әдетке айналған, ал мұндай талаптардың ең болмағанда біреуінің қанағаттандырылуы басқаларды ұсыну мүмкіндігі жоққа шығарылады (сөндіріледі).
Сонымен қылмыс азаматтық құқықты бұзады,
яғни азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің басталуына негіз болады. Осы негізге сәйкес, қылмыстық және азаматтық-құқықтық жауапкершілік бірдей қылмыстың жасалуынан туындайды.
Азаматтық жауаптылықтың қылмыстық сот ісін
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зиянды, оны келтiрген тұлға толық көлемiнде
өтеуге тиiс. Зиян келтірген адам, адамға немесе
азаматтың мүлкіне келтірілген зиян, сондай-ақ
заңды тұлғаның мүлкіне келтірілген зиянды толық өтейді.
Заңды түрде анықталған тұжырымдаманың
болмауына қарамастан, азаматтық құқық ғылымында азаматтық құқық бұзушылық ұғымы
анықталған тәсілдер бар. Яғни, Г.Ф. Шершеневич,
«Азаматтық құқық бұзушылықты - объективті
заңмен тыйым салынған әрекет» - деп анықтады.
Сондықтан, тек заңды жүзеге асыратын, заңмен
бекітілген субъективтік құқық тұжырымдамасына қайшы келмейтін кез-келген іс-әрекет құқық
бұзушылық болып табылмайды [5. 392 с.].
В.П. Грибанов, құқық нормаларын немесе
азаматтық құқықтың немесе оның жеке институттарының жалпы құқықтық қағидаларын бұзатын, сондай-ақ, бұл міндеттемелер тыйым салулардан, нұсқамалардан немесе рұқсаттардан
туындайтындығына қарамастан, жалпы немесе
ерекше болғанына қарамастан, заңды міндеттемелерге сәйкес келмейді. Сондықтан бұл әрекетті заңсыз деп қабылдады [6. 326 с.].
Қылмыс белгілері бар іс-әрекеттің заңсыздығын анықтаған кезде қылмыс құрбандарының
мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарын
бұзатындығы туралы сұрақтар туындамайды.
Бұл жағдайда заң тек қоғамдық қатынастардың
тұтастығына зиян келтірмеуді, қоғам мүшелеріне
қауіп төндірмеуді, сонымен қатар, ең алдымен,
белгілі бір жәбірленушінің қорғауға жататын
азаматтық құқықтары бұзылады деп және сондай-ақ, қалпына келтіруді қоса болжайды.
Қылмыстың тағы бір белгісі - себептілік. Бұл
ұғым қылмыстық құқық теориясында тереңірек
зерттелгенін атап өткен жөн. Жоғарыда айтылғандай Е.Я. Немировский, «егер процестің жүруіне қажетті себептер мен бірқатар жағдайлар
болса, оның нәтижесі сөзсіз туындайды. Бір құбылыстың белгілі бір жағдайларда пайда болуы
немесе өзгеруі басқа құбылыстың пайда болуын
немесе өзгеруін тудырады» -деп түсіндірді [7].
Азаптау немесе келісімшарттық жауапкершілік туралы ережелердің басымдығы туралы мәселе қылмыстық іс-әрекеттің салдарынан зардап
шеккен жәбірленуші мен үшінші тұлғалардың
мүліктік мүдделері қаншалықты толық қорғалатындығына байланысты шешілуі керек. Сонымен
бірге, құқық бұзушылық пен келтірілген зиянның
қандай байланыста болатынын есте ұстаған жөн.
Құқық бұзушылық пен нәтижесінде туындаған
келісімшарттық зиян арасындағы себеп-салдарлық байланысты орнату үшін Германияның азаматтық заңнамасында қолданылатын әдісті ұсына аламыз. Мысалы, Ян Шапп былай деп жазады:
«Іс-әрекет пен одан кейінгі салдар арасындағы
себеп-салдарлық байланыс (себептілік) Conditio
sine qua формуласымен анықталады. Бұл формула бойынша кез-келген шарт алынған нәтижеге
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жүргізудегі көрінісінің нысаны - бұл ҚР АК 47-тарау зиян келтірудің салдарынан туындайтын
міндеттемелер. Бұл міндеттемелер келесі негізгі
белгілермен сипатталады: олардың қолданылу
аясы мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарға да таралады; олар азаматтық құқықтардың
бұзылуынан туындайды.
Заңгер ғалымдар келесі анықтаманы береді:
«Зиян келтіруге байланысты міндеттеме - бұл
азаматтық-құқықтық қатынастар, оған сәйкес
жәбірленуші (несие беруші) зиян келтірушіден
(борышкерден) заңсыз әрекеттер салдарынан
келтірілген зиянды толық өтеуді талап етуге құқылы. Зиян келтірушінің (әрекетсіздігінің), ал борышкер зиянды толық көлемде өтеуге міндетті ».
Осылайша, азап шеккен адам келтірілген зиянды
өтеуге міндетті азаматтық-құқықтық міндеттеме
бойынша борышкерге айналады, ал зиян келтірген адам осы міндеттеме бойынша зиянды өтеуді
талап етіп, несие берушіге айналады. Қылмыспен
келтірілген зиянның орнын толтыру іс бойынша
қылмыстық жауапкершілікке тартылатын адамды
анықтау нәтижесінде ғана мүмкін болады. Қылмыстық жауапкершілікке тартылатын адам анықталмаған қылмыстық іс бойынша жәбірленушіге
келтірілген зиян үшін өтемақы алу мүмкін емес.
Азаматтың жеке басына немесе мүлкіне, сондайақ заңды тұлғаның мүлкіне келтірілген зиян оны
жасаған адам толық көлемде өтеуге жатады [11].
Зиян келтіруге байланысты міндеттемелер
келесі негізгі элементтерден тұрады: зиянның
болуы; зиян келтірушінің мінез-құлқы (әрекет
немесе әрекетсіздік түрінде) мен туындаған зиян
арасындағы заңды маңызы бар себепті байланыс; мінез-құлықтың заңсыздығы - тиісті рұқсатсыз басқа біреудің субъективті құқығын бұзу;
кінә - субъективті шарт - зиян келтірушінің өзінің заңға қарсы мінез-құлқының нәтижелеріне
қасақана қатынасы. Мұндай міндеттемелер зиян
келтірген кезде ғана туындайды. ҚР АК 917-бабының жалпы ережелеріне сәйкес, айыпкердің
кінәсі болжанады, осыған байланысты жауапкершіліктен босату үшін ол өзінің кінәсіздігін
растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Алайда,
қылмыстық процесте дәлелдеу міндеті айыпталушыға емес, прокурорға жүктеледі [12]. ҚР Қылмыстық процестік кодексінің талаптарына сәйкес
тергеу және қылмыстық істі қарау кезінде, басқа
мән-жайлардан басқа, қылмыспен келтірілген
зиянның мәні мен мөлшері дәлелденуге жатады.
Сонымен қатар, қылмыстық іс бойынша азаматтық талапкердің талаптарын қарау қылмыстық
іс жүргізу ережелеріне сәйкес жүзеге асырылған дәлелдеу ғана емес. Заң азаматтық іс жүргізу заңнамасының нормалары бойынша бірқатар басқа процессуалдық мәселелерді шешуге
кедергі келтірмейді. Жоғарыда айтылғандай,
қылмыспен келтірілген зиянның мөлшері мен
сипаты, дәлелдеуге жататын мән-жай, ал дәлелдеу міндеті алдын-ала тергеуді жүргізетін адамға
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жүктеледі. Сонымен бірге, бұл норма талап қоюшыны өз талаптарын негіздеу міндетінен босатпайды. Алайда, соттар талаптарды қарау кезінде
ұсынылған дәлелдемелерді үстірт зерттейді немесе олардың жоқтығын мүлдем байқамай, сот
отырысында сұрақ қоюмен шектеліп, «талапкер
өз талаптарын қолдау көрсетпейді»
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып,
мынаны ескеру қажет: қолданыстағы заңнамада азаматтық-құқықтық жауапкершілікті мүліктік жауапкершіліктің басқа түрлерінен бөліп
қарастыратын болғандықтан (бұл азаматтардың
құқықтарын қалпына келтіру тиімділігін арттырады), бұл құқық қолдану процесінде ескерілуі керек. Қазіргі уақытта адамға қарсы қылмыстардан
келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша арнайы нормативтік құқықтық акт жоқ. Біздің ойымызша, оны қабылдау қажеттілігі сөзсіз. Адамға
қарсы кейбір қылмыстарды жеке айыптау санатына ауыстыруға байланысты, оларды жасау
нәтижесінде туындаған зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартудың іс жүргізу тәртібін өзгерту қажет.
Салалық теорияда шарт пен азаптық жауапкершіліктің арақатынасы туралы қалыптасқан
көзқарастарды қайта қарау керек, өйткені онсыз
жеке тұлғаның заңмен қорғалатын құқықтары
мен мүдделерін жалдамалы адамның қылмыстық қол сұғушылықтарынан толық қорғау табиғат мүмкін емес. Зиян келтіргені үшін жауапкершілік азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің
негізгі белгілеріне тән болуы керек. Азаматтық
жауапкершілік теориясының дамуы оның күрделі табиғаты мен оның ажырамас бөлігі ретінде
зиян келтіргені үшін жауапкершілікті сезінуіне
әкелді.
Қолданыстағы заңнамада жауапкершілік туралы осы немесе басқа нормалардың қолданылуының тікелей нұсқамасы жоқ. Қылмыстармен
бұзылған азаматтық құқықтарды қалпына келтірудің негізгі құқықтық нысандарын (әдістерін)
салыстырмалы құқықтық талдау қылмыстар
құрбандарының қажеттіліктерін қанағаттандыратын, сондай-ақ әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру қағидаты болып табылатын ең тиімді
формалар мыналар туралы қорытынды жасауға
мүмкіндік берді: азаматтық талаптың тиімділігінің кепілі ретінде жеке заңда, ал мемлекеттік
заңда мемлекеттік қолдау рөлін атқаратын өтеусіз қаржылық көмектің негізгі түрі ретінде қарастырылған медиациялық келісім, азаматтық сот ісі
және мемлекеттік өтемақы.
Қорытындылай келе, қылмыстармен келтірілген зиянды өтеудің азаматтық-құқықтық нысандарына реституцияны қосқан жөн деп тұжырымдалды (қылмыстық зиянды өтеу саласындағы полярлық ғылыми тәсілдерді талдауды және кең таралымды ескере отырып) халықаралық, шетелдік
және отандық заңдар мен ғылымдардағы «қалпына келтіру» ұғымы қылмыстармен келтірілген

зиянның орнын толтыру жөніндегі қатынастарда
«қалпына келтіру» терминінің жол берілуін, өйткені жәбірленушінің мүліктік ысыраптарын жою
нәтижесінде деп тану орынды. қылмыс, яғни мүлікті заттай қайтару, ал қайтару мүмкін болмаған
жағдайда - оның нарықтық құнын өтеу); азамат-

тық талап шеңберінде берілген мүліктік-құқықтық талап; азаматтық-құқықтық талаптың тиімділігі кепілі ретінде жеке-құқықтық жауапкершілік
тетігі шеңберінде жүзеге асырылатын мемлекеттік өтемақы, сондай-ақ медиациялық келісім.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ
ЖАҢҒЫРТУ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА КЛИМАТТЫ
ҚОРҒАУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
Түйін. Мақалада тұрақты даму, «жасыл» экономика түсініктері жан-жақты қарастырылады. Қазақстанның «жасыл» экономикаға көшуі, потенциалы, ерекшеліктері, қазіргі кемшіліктері мен оларды жоюға бағытталған ұсыныстар айтылады. Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға өту
тұжырымдамасы сараланады.
Түйінді сөздер. Тұрақты даму, «жасыл» экономика, қоршаған орта, жаңартылатын энергия көздері, тұжырымдама.
Резюме. В статье подробно рассматриваются понятия устойчивого развития, «зеленой» экономики. Представлен переход Казахстана к «зеленой» экономике, его потенциал, особенности, существующие недостатки и предложения по их устранению. Анализируется концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике.
Ключевые слова. Устойчивое развитие, «зеленая» экономика, окружающая среда, возобновляемые источники энергии, концепция.
Summary. The article discusses in detail the concepts of sustainable development, "green" economy.
The transition of Kazakhstan to a "green" economy, its potential, features, existing shortcomings and
proposals for their elimination are presented. The concept of the transition of the Republic of Kazakhstan
to a "green" economy is analyzed.
Keywords. Sustainable development, "green" economy, environment, renewable energy sources,
concept.
Өздеріңіз білетіндей, 19 ғасырда неміс биологы Эрнст Геккель енгізген философиялық түсініктегі алғашқы экологиялық заң былай делінеді: әлемде «бәрі бәрімен байланысты». Бұл
дегеніміз, адам өзінің қызметімен, тіпті пайдалы
істерімен қоршаған ортаның кейбір реттелген
процестерін бұзбай, басқа табиғат объектілеріне
әсер ете алмайды.
Бұл жағдай адамға, қоғамға және мемлекетке
табиғи орта объектілерін мүмкіндігінше қауіпсіз
және ұтымды пайдалану міндетін жүктейді. Бірақ
қоршаған ортаға антропогендік әсер ету деңгейі
жыл сайын артып келеді. Сондықтан, қазіргі кезде экологиялық фактор адамдардың дамуы мен
өмір сүру сапасы үшін маңызды рөлге ие бола
бастады. Бұл жекелеген елдер үшін де, бүкіл ғаламшар үшін де жедел шиеленісіп жатқан жаһандық экологиялық проблемалар түрінде көрініс бере бастады. Әлемде жер қойнауын белсенді игерумен, табиғи ресурстардың сарқылуы
мен деградациясымен, қоршаған ортаның ластануының артуымен байланысты экономикалық
дамудың техногендік түрі қалыптаса бастады.
Осы немесе басқа формада адамзат өркениетінің дамуы мен өмір сүруі үшін экологиялық дағдарыстың өсу қаупі туралы тезис халықаралық
ұйымдардың құжаттарында, сондай-ақ көптеген
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елдердің стратегиялары мен бағдарламаларында жиі қолданыла бастады. Бұл процесс Қазақстан Республикасына да тән.
Жаһандану және әлемдік экономикаға интеграциялану процестері тұрақты даму саласындағы белсенді саясатты қажет етеді. «Тұрақты
даму» тұжырымдамасы алғаш рет 1980 жылы
Халықаралық табиғатты және табиғи ресурстарды сақтау одағы ұсынған «Дүниежүзілік экологиялық стратегия» баяндамасында қолданылды.
1992 жылы Рио-де-Жанейрода Біріккен Ұлттар
Ұйымы аясында даму және қоршаған орта жөніндегі конференция өтті, онда тұрақты дамуға
қол жеткізу принциптері тұжырымдалды. Конференцияның ең үлкен жетістігі - қоршаған орта
мен даму мәселелерін енді жеке-дара шешуге
болмайтынын мойындау болды. [Мадиярова Э.С.,
Джемпеисова Г.И., 2015].
Жасыл экономика тұрақты дамудың негізгі құралы ретінде анықталады. Жасыл экономика тұжырымдамасы тұрақты дамудың үш компоненті
- экономика, әлеумет және экология арасындағы
үйлесімді үйлестіруді қамтамасыз етеді.
Жасыл экономиканың сипаттамалары: табиғи
ресурстарды тиімді пайдалану; табиғи капиталды
сақтау және ұлғайту; қоршаған ортаның ластануын азайту; төмен көміртегі шығарындылары;

микаға көшу ұзақ мерзімді ұлттық экономиканы
трансформациялауды, құрылымдық және технологиялық өзгерістерді және жаңа экономикалық модельді қалыптастыруды қажет етеді. Жаңа
экономикалық стратегия экспорттық-шикізаттық
модельден бас тартуға, ал жасыл экономикаға
көшу - республиканың тұрақты дамуын қалыптастыруға бағытталуы керек.
Жан-жақты және тұрақты өсуге деген әлемдік
ұмтылысқа сәйкес Қазақстан тұрақты дамудың
алғышарттарын жасау үшін ұлттық және реттелетін даму бағдарламалары мен стратегияларын
қабылдады. Экологиялық кодекс, «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» заң және «Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» өту тұжырымдамасы» сияқты
бірқатар заңнамалық құжаттарды қабылдау арқылы Қазақстан Орталық Азияда бірінші болып
жасыл өсуге көшудің ұйымдастырушылық-құқықтық негізін жасады. Билік көптеген халықаралық қаржы институттарымен және стратегиялық
серіктестермен жаңартылатын энергия көздерін,
таза технологиялар мен инфрақұрылымды ілгерілету және дамыту мәселелері бойынша тиімді
байланыс орнатты.
2013 жылы «Қазақстан Республикасының
«жасыл экономикаға» өту тұжырымдамасы»
бекітілді, ол халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру
сапасын жақсарту, сондай-ақ қоршаған ортаға
жүктемені және табиғи ресурстардың деградациясын барынша азайту арқылы республиканы
әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына қосу жолымен ірі қайта құрулардың іргетасын қалайды
деп күтілуде.
Тұжырымдамаға сәйкес «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі іс-шаралар келесі бағыттар
бойынша жүзеге асырылуда:
• су ресурстарын тұрақты пайдалану;
• тұрақты және жоғары өнімді ауыл шаруашылығын дамыту;
• энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру;
• электр энергетикасын дамыту;
• қалдықтарды басқарудың тиімді жүйесін
құру;
• ауаның ластануын төмендету;
• экожүйелерді сақтау және тиімді басқару.
Бағдарлама шеңберінде экономиканың 10
негізгі секторына инвестиция салуды жоспарлап
отыр: ауыл шаруашылығы; тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық; энергетика; балық аулау;
орман шаруашылығы; өнеркәсіп; туризм; көлік;
қалдықтарды жою және қайта өңдеу; су ресурстарын басқару.
Бағдарламаны іске асыруға қажетті жалпы
инвестициялар 2014-2050 жылдар аралығында
жылына орта есеппен 3-4 миллиард АҚШ долларына бағаланады. Қаржыландырудың басым
бөлігі жеке инвесторлар есебінен жүзеге асырылады деп жоспарлануда.
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экожүйелік қызметтер мен биоалуантүрліліктің
жоғалуын болдырмау; табыс пен жұмыспен қамтудың өсуі.
Жасыл экономика тұжырымдамасы келесі
принциптерге негізделген:
- өнімнің бүкіл өмірлік циклі кезінде қоршаған
ортаға әсерін азайту кезінде тауарлар мен қызметтердің пайдалы қасиеттерін барынша арттыруды көздейтін экологиялық тиімділік принципі;
- ресурстарды үнемдеу принципі табиғи ресурстарды сақтау қажеттілігін ескере отырып,
басқару шешімдерін қабылдауды көздейді;
- бірлік принципі даму процесіне қатысатын
ұлттық экономиканың барлық субъектілерінің ісәрекеттерін үйлестіруді болжайды;
- салааралық принцип қоғамның әр түрлі салалары өкілдерінің шешім қабылдау процесіне
қатысуын білдіреді.
Әлемдік деңгейде жасыл экономикаға көшу
нұсқасы 2008 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының
Жаһандық Жасыл Жаңа Келісім шеңберінде ұсынылды.
Нәтижесінде көптеген дамыған елдер жасыл
экономикаға бет бұра бастады. АҚШ-та экономиканы жасылдандыруға ондаған миллиард
доллар бөлінеді; жаңа жасыл технологияларды
құру, энергияны үнемдеу, экологиялық қызмет
түрлерінде жаңа жұмыс орындарын ашу және
т.б. кіреді. Скандинавия елдері экономиканы түбегейлі қайта құрылымдауға көшіп, бөлінген қаражат технологиялардың, өнімдердің және қызметтердің экологиялық үйлесімді жаңа түрлерін
өндіретін салалардың пайдасына шешілуде. Дағдарыс жағдайында мұндай қайта құру дәстүрлі
өндірістерді минималды қолдап, экологиялық
дамыған қызметті мемлекеттік қолдау арқылы
жүзеге асырылады [Козлова М.В., 2012].
Қазақстанда жасыл экономикаға көшу қажеттілігі алғаш рет 2012 жылы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан - 2050» стратегиясы». Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
жолдауында айтылды. Өз сөзінде Елбасы барлық
дамыған елдер баламалы және жасыл энергетикалық технологияларға инвестицияларды көбейтіп жатқанын және көмірсутегі экономикасының
дәуірінің аяқталып келе жатқанын хабарлады.
Сонымен қатар, «Жасыл көпір» халықаралық
ұйымын құруды және Алматының маңындағы
төрт серіктес қаланың негізінде Green4 жобасын
іске асыруды бастауды тапсырды. Еліміздің «жасыл» даму жолына өтуіне қуатты серпінді алдыдағы елордада өтетін ЭКСПО-2017 көрмесі беруі
керек деп жеткізді.
Елбасымен ұсынылған баламалы өсу идеясы
- экономикалық өсу, энергияны үнемдеу және
жасыл экономика - республикамыздағы модернизация мәселесін шешуді күшейтеді. Мәселе
тек техникалық және технологиялық жаңғырту
туралы ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік-экономикалық жаңғырту туралы. Жасыл эконо-
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Жасыл технологияларды енгізу Қазақстан
экономикасының энергия тиімділігін 40-60%-ға
арттырады және су тұтынуды 50%-ға азайтады
деп күтілуде. Сонымен қатар, жасыл өсім моделіне көшу өнеркәсіптің дәстүрлі және жаңа салаларында 500 000 жаңа жұмыс орнын құруға,
халықтың өмір сүру сапасы мен тұрмыстық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді [3.URL].
Алайда бағдарламаның аралық нәтижелері
оң емес. Ел аумағында жұмыс істейтін кәсіпорындар ауаға шығарындыларын төмендеткен,
бірақ жоспарлы көрсеткіштерден аз. Осындай
көрсеткіштер қоршаған ортаның ластануының
басқа түрлеріне, соның ішінде су бассейніне, топыраққа және т.б. тән. Тиісті инфрақұрылымның
немесе қаражаттың жоқтығынан өнеркәсіптік
кәсіпорындар атмосфераға шығарындыларды
азайтып, оларды еуропалық деңгейге жеткізуге
мүдделі емес немесе қабілетсіз екендігі анық.
Егер жаңартылатын көздерден энергияны
өндіру туралы айтатын болсақ, онда ірі гидроэлектростанциялардан қоспағанда оның қазақстандық энергетика саласындағы үлесі 0,5%-дан
аспайды. Ел үкіметі бұл көрсеткішті 2050 жылға
қарай 50 пайызға жеткізбек. Бұл тұжырымдамада көрсетілген тапсырмалардың ішіндегі ең күрделісі және орындалуы қиыны. Елімізде жетекші
инвесторлар мен халықаралық қаржы ұйымдарының қаржыландыруымен бірнеше жел және
күн энергиясы жобалары жүзеге асырылғанына
қарамастан, елдің климаттық әлеуеті және онымен бірге бұл жобалардың экономикалық негіздемесі әлі де күмән тудырады. Оң тенденция да
бар, мәселен қоқыстарды қайта өңдеу саласының көрсеткіштері көңіл көнжітеді [4. URL].
Қазақстандағы желдің энергетикалық әлеуеті
елдің 2030 жылға қарай электр энергиясына деген сұранысынан 10 есе жоғары. Дегенмен бұл
энергетика саласын дамыту шетте қалуда.
Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану қағидаттарын әзірлеу және ауқымды
түрде жүзеге асыру келесі факторлармен шектеледі:
• дәстүрлі энергия көздеріне жоғары субсидиялар;
• электр энергиясының төмен бағасы;
• шектелген ұзақ мерзімді қаржыландыру;
• қолданылатын технологиялардың импорты
есебінен жоғары бастапқы инвестициялық шығындар;
• жаңартылатын энергия саласындағы шектеулі сараптама;
• білім мен білікті кадрлардың жетіспеушілігі.
Қазақстанда мемлекеттік экологиялық саясатты құқықтық қамтамасыз етуде келесідей проблемалар бар:
Біріншіден, бұл жеткіліксіз жетілдірілген және
жиі өзгертілетін заңнама. Экологиялық кодекс
пен басқа да нормативтік құқықтық актілер қабылдағанына қарамастан, олар елеулі кемші-
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ліктерге ұшырайды: декларативті ережелердің
көптігі және экологиялық реттеу, лицензиялау,
сертификаттау, аудит, табиғи ресурстарды пайдаланушының қызметін бақылау процедураларын
тиімсіз реттеу. Заңнаманың жиі өзгеруі бірыңғай құқық қолдану тәжірибесін қалыптастыруға ықпал етпейді. Заңнамалық актілер заңдарға
немесе халықаралық-құқықтық актілерге қайшы
келетін көптеген мысалдар да бар.
Екіншіден, бұл табиғи ресурстарды және қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқаруды
ұйымдастырудағы түсініспеушіліктер. Елімізде
экологиялық заңнама талаптарын ұйымдастыру
және орындау үшін арнайы уәкілетті мемлекеттік органдардың оңтайлы жүйесі жоқ. Мысалы,
Қазақстанда қоршаған ортаның жай-күйін бақылау және мониторинг жүргізу мәселелері бірнеше уәкілетті органдардың құзыретіне кіреді,
олар үнемі тапшы болып отырған мемлекеттік
бюджетті толтыру үшін табиғатты пайдаланушылардан экологиялық төлемдер, айыппұлдар мен
басқа да аударымдарды өндіруде бір-бірімен бәсекеге түсіп, өздерінің негізгі мақсаттарын ұмытып кетеді.
Үшіншіден, сыбайлас жемқорлықтың жоғары
деңгейі, бұл мемлекеттің бақылау функцияларының әлсіреуіне әкеп соқтырады, сондай-ақ экологиялық рұқсаттарды беру, сертификаттау, әртүрлі стандарттар мен басқа құжаттарды келісу
кезінде шенеуніктердің лауазымды асыра пайдалануы мемлекеттің бақылау функциясының маңыздылығын жоққа шығарады.
Төртіншіден, бұл табиғатты пайдаланушыларды қоршаған ортаны қорғауға, экологиялық таза
өндіріс пен технологияларды енгізуге ынталандырудың және т.с.с. заңнамалық бекітілген механизмдердің болмауы.
Бесіншіден, қоршаған ортаға зиян келтіргені
үшін экологиялық міндетті төлемдер, айыппұлдар мен зиян келтірушілерден өндіріп алынған
сомалар есебінен қалыптастырылатын Экологиялық ұлттық қордың құрылуы мен жұмыс істеуін Қазақстан заңнамасында қарастырылмағандығы.
Экспо-2017 дүниежүзілік көрмесін өткізу
орны ретінде елорда таңдалып, кейіннен «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы қабылданғаннан кейін бірден республикалық негізгі
телеарналар мен басылымдарда «жасыл экономиканы» халық арасында насихаттау бойынша
белсенді ақпараттық науқан басталды. Өкінішке
орай, «Экспо-2017» көрмесі аяқталғаннан кейін
бұл науқан біртіндеп жоғалды. Бұл «жасыл» экономикаға көшу тұжырымдамасының Экспо-2017
көрмесіне дайындыққа байланысты қабылданғанын тағы бір растайды.
Егер «жасыл экономикаға» көшу мемлекет
үшін шынымен маңызды болса, бұл бағыттағы
жұмыс тоқтамауы керек. Оның үстіне бұл жұмыс барлық аймақтық және әлеуметтік деңгейде

азайтудың тиімді әдісі өндіріс орындарын жаңарту және шығарындыларды төмендетудің нақты көрсеткіштері үшін қаржылық ынталандыру
болып табылады.
Қалдықтардың пайда болуын қысқарту және
олардың көлемін ұлғайтуға қатысты тұрғындар
мен кәсіпорындарды қалдықтарды бөлек жинауға, биологиялық ыдырайтын материалдарды пайдалануға, сондай-ақ ресурстарды тиімді
пайдалануға ынталандыру және насихаттау өте
маңызды. Ірі кәсіпорындар қалдықтарды полигондарда сақтаудан гөрі, оларды қайта өңдеуге
жіберуге ынталандырылуы керек.
Осыған қарамастан, әлемдік экономикалық
процестер ерте ме, кеш пе Қазақстанды «жасыл»
қағидаттарға көшудің сөзсіз қажеттілігіне әкеледі.
Бұл жерде республика үшін осы секторда, әсіресе Орталық Азия аймағында маңызды ойыншыға
айналу мүмкіндігін жіберіп алмау маңызды.
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жүргізілуі қажет. Өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін
шығарындылар қатаң шектелуі керек, ал артық
шығарындылар үшін айыппұлдар жергілікті бақылауды ынталандыру үшін жергілікті бюджетке
бағытталуы керек.
Мемлекет жаңартылатын энергия көздері бойынша жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыратын кәсіпорындардың құрылуын және өсуін ынталандыруы керек. Еліміздің әртүрлі аймақтарының климаттық ерекшеліктерін ескере отырып,
энергия көзінің түрін, сондай-ақ қолданыстағы
магистральдық энергетикалық желілерге қол
жеткізуді тиімді таңдау маңызды.
Жалпы энергия көлемінде жаңартылатын
энергия көздерінің үлесінің артуы атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын азайтуға
оң әсер етуі керек. Алайда, қазақстандық ауыр
өнеркәсіп кәсіпорындарының ерекшеліктерін ескере отырып, олардың шығарындыларын
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САТЫП АЛУ САТУ ШАРТЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ АЙНАЛЫМДАҒЫ
МӘНІ: ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
Андатпа: Бұл мақалада, сатып алу- сату шарттының құқықтық табиғатын және оның жүзеге асырылу ерекшелігін қарастырған. Сондай -ақ сатып алу - сату шарты, азаматтық құқықтың ерекше институты ретінде, мүлікті ақылы түрде беру негізінде қамтамасыз етелетін шарт болып табылатынын
мазмұнда толық ашып көрсеткен. Сатып алу- сату шарты айырбас шартының ережелеріне қайшы
келмейтін тұстарын атап өту арқылы негізгі байлас тұстары осы шарт негізінде жүзеге асатынын
толық сипаттаған. Сонымен қаттар, қазiргi кезеңде сатып алу-сату шарттының жекелеген түрлерiнің
қолдану аясын және басқа шарттардан айырмашылығын, ерекше сипаттап зерделеп қарастырған.
Кілттік сөздер: бөлшектеп, субъектi, көтерме сатып алу, жылжымайтын мүлік, айырбас, ақылы,
кәсіпорын, абонент, ноториалды куәландыру.
Аннотация: В данной статье рассмотрена правовая природа договора купли - продажи и специфика его реализации. Также подробно указал, что договор купли-продажи, как особый институт
гражданского права, является договором, обеспечиваемым на основе возмездной передачи имущества. Подробно описал, что договор купли - продажи осуществляется на основании настоящего
Договора, перечислив моменты, не противоречащие положениям договора мены. Кроме того, на
современном этапе изучены и особо рассмотрены сферы применения и отличия отдельных видов
договоров купли-продажи от других договоров.
Ключевые слова: розница, субъект, оптовая покупка, недвижимость, обмен, платная, предприятие, абонент, ноториальное удостоверение.
Abstract: This article discusses the legal nature of the contract of sale and the specifics of its
implementation. He also specified in detail that the contract of sale, as a special institution of civil law, is
a contract secured on the basis of a paid transfer of property. He described in detail that the purchase
and sale agreement is carried out on the basis of this Agreement, listing the points that do not contradict
the provisions of the exchange agreement. In addition, at the present stage, the scope of application and
differences between certain types of purchase and sale contracts from other contracts are studied and
particularly considered.
Keywords: retail, subject, wholesale purchase, real estate, exchange, paid, enterprise, subscriber,
notorial certificate.
Нарықтық экономика моделі қалыптасқан,
қатынастар тереңдей дамып, байланысты қоғамдық қатынастардың күрделенуі өз кезегінде
ол қатынастардың сәйкесінше дамуына қажеттілік артуда. Ал бұл қоғамдық қатынастардың
басым бөлігі азаматтық заңдармен реттелетіні
анық.
Соның бірі ретінде азаматтық құқықтың
ерекше институтынің бірі, сатып алу - сату шарты мүлікті ақылы түрде беруді қамтамасыз ететін шарттардың бір түрі. Әрекет етуші азаматтық
құқықтық нормалар оның бірнеше түрін реттейді, олардың әрқайсысының ерекшелігі, оларды
қолдану саласына байланысты болады. Әрбір
шарт арнайы субьект құрамымен, оны жасасу
тәртібімен ерекшеленеді. Сатып алу сату шарты
айырбас шартының ережелеріне қайшы келмейтін тұстарын атап өткен жөн. Себебі сатып алу
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сату шартында, заттың құнын теңестіру арқылы
сатып алу сату шартын жасауға болатындығымен сипатталады. Сонымен қаттар, сатып алусату шарты қарағанда, барлық қолданыстағы
азаматтық-құқықтық шарттардың неғұрлым кең
таралған болып табылады.Сатып алу сату шартымен айырбас шартында тараптар жүзеге асыруда
құқықтары мен міндеттері бұзылған жағдайда
аталғандай.
Кез келген азаматтық айналымға түскен, сондай ақ сатып алу- сату түскен тараптардың құқықтары мен міндеттері кедергісіз қорғалатынын
атап өткен.
Сатып алу - сату шартында сатып алушы жағына мүлікті меншікке беру, немесе толық шаруашылық жүргізуіне, жедел басқаруына беретін
болып қарастырылады. Сатып алу- сату шартты
құқықтық табиғатына сәйкес жекелеген түрлері-

маттық құқықта міндеттемелік құқық деген бір
саланы қалыптастырды.Сатып алу-сату шартының пәні болып зат табылады, сондай-ақ, аталған
шарттың табиғи сипаты да мүліктік құқықтық қатынастарға арналған. Сатып алу-сату шартының
бірден - бір маңызды талабы да оның пәні болып
табылмақ. Сонымен, сатып алу-сату шартын теориялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бұл мүлікті ақылы беруді қамтамасыз ететін шарттардың бір түрі. Қолданыстағы азаматтық-құқықтық
нормалар оның бірнеше түрін реттейді, олардың
әрқайсысының ерекшелгі, олар қолданылатын
салалардың ерекшелігіне байланысты. Қазақстан
Республикасы Азаматтық кодексінің 406-бабына
сәйкес, сатып алу-сату шарты бойынша бiр тарап
(сатушы) мүлiктi (тауарды) екiншi тараптың (сатып алушының) меншiгiне, шаруашылық жүргiзуiне немесе жедел басқаруына беруге мiндеттенедi, ал сатып алушы бұл мүлiктi (тауарды) қабылдауға және ол үшiн белгiлi бiр ақша сомасын
(бағасын) төлеуге мiндеттенеді [1].
Заңға сай жүзеге асырылатын міндеттеменің
түрлері өз қажеттілігі бойынша әр салалы және
олар өзіндік сипатқа ие. Демек, қазіргі таңда
сатып алу-сату шартының кез- келген түрі өзінің мазмұндылығы мен танымдылығы бойынша
азаматтар, жеке кәсіпкерлер мен мемлекеттік
ұйымдар үшінде маңызды. Сатып алу-сату шарты
дамыған көптеген елдерде жалпы сипатқа, шарт
екіжақты, ақылы, консенсуалды болып табылады. Оның пәні - кез-келген жылжымалы немесе
жылжымайтын зат.Сатып алу-сату шартының құқықтық табиғаты -қазірде елдегі экономикалық
реформаларды жүзеге асыруға және нарықтық
қатынастарға өту кезеңінде құқықтық қолданысы ерекшеленіп арта түсті. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 270 - бабының
3-тармағына сәйкес зат үшінші тұлға меншігіне
берілу мүмкіншілігі жоққа шығарылмайды.
Шарт бойынша мүлікті сатып алушы тарабының меншігіне, толық шаруашылық жүргізуіне,
оралымды басқаруға беруге болады. Заң әдебиеттерінде бұл көзқарастар екі сырттай теориялық тұрғыда қалыптастырылған.
Біріншіден, мемлекеттік кәсіпорын, мекеме
қатысуымен сатып алу-сату шартын онда мемлекет аталған субъектілердің мүлікті оның меншігіне алуға келісімін берген шарт ретінде бағалауға
болады, осымен бірге мемлекет аталған субъектілерде тиісті заттық құқықтар пайда болуына
қарсы емес деп табу мүмкін.
Екіншіден, аталған заттық құқықтар мемлекеттік меншікке негізделетін заңды тұлғалар
меншік иелері ретінде мүлікті сатып алуы үшін
көлемі бойынша жеткілікті екенін болжауға болады. Осы көзқарасты қолдасақ, онда осындай
мүмкіншіліктер меншік иесінен басқа өзгеде заттық құқықтар иелерінде, мысалы, мүлікті сенімгерлікпен басқарушыларда бола алатынын айта
аламыз. Оларды одан әрі негіздеу мемлекет-
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нің өзіндік ерекшеліктерге ие, жүзеге асырылуы,
шарттың басқа шарттардан айырмашылығын
айқындап көрсетеді. Аталған шарттарды жүзеге
асыруда қазіргі нарықтық экономика моделін
жандандыру мақсатында мемлекет тарапынан
арнайы бағдарламалар негізінде, жүзеге асырылып жатыр.
Аталған сатып алу -сату шартын дамыту, жекелеген түрлерінің дамуы деп айтуға болады.Себебі, бірін- бірінен бөліп жаруға болмайтын құқықтық табиғаты ерекше шарт болып табылады.
Қазақстан Республикасында сатып алу- сату
шарты институтының қалыптасуы мен даму кезеңдерінде және жеке және заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңды мүдделерін азаматтық
тұрғыда қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты мәселелер анықталды.
Атап айтқанда, сатып алу- сату шартының жүйесінің тарихын және халықаралық тәжірибесін
зерделеу; оны азаматқа қатысты құқықтық саясатты дамытудың отандық тұжырымдамасын қалыптастыруда пайдалану қажеттігінің дәлелдері
келтірілді; жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы
құқықтық қатынастарды реттейтін халықаралық
құқық нормаларын отандық заңнамаларға сәйкестендіру деңгейі зерделеніп, анықталды; сатып
алу сату шартының жекелеген түрлерін дамыту
үшін заңнамаларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізілді.
Сонымен қатар сатып алу сату шартында тараптарды үздіксіз құқықтық ережелерімен таныстыру бағытында, арнайы азаматтық саланың
өзіндік ерекшеліктерімен яғни бағыт бағдар мен
мемлекет тарапынан негізгі бағытағы жұмыстар
жандандырылуы қажет және моральдық тұрғыдағы келтірілген шығынның есебін дәлелдеу
мүмкін еместігін нақтылау ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қалыптасуында елдегі экономикалық реформаларды жүзеге
асыруға және нарықтық кезеңде құқықтық қолданысы кеңейіп дамып отырады. Заң әдебиеттеріне сүйенсек, сатып алу - сату шартының құқықтық табиғаты ежелгі әдет құқығымен тығыз байланысты. Ол ауызша келісім сипатында болып,
шарт жасасу және оны орындау тараптарының
моральдық қағидасына негізделеді.
Қазақ әдет құқығы бойынша сатып алу-сату
шарттарын жасау кезінде тараптар ауызша мәмілеге келіп және шарттың жарамдылығының
кепілі ретінде куәлар қатыстырылған. Сонымен
қатар, тұлғалардың мінездемесі үлкен рөл атқарған. Сатып алу-сату шартының құқықтық табиғаты сауда-саттық қатынастың өзгеруіне байланысты күрделеніп отырды.
Қазақстан Республикасында шарттық құқықтың тарихы дамудың ұзақ жолынан өтті және
әдет құқығымен реттелді. Сатып алу-сату шартының табиғаты қазақтың шарттық құқықтық жүйесі ретінде қалыптасуына үлкен әсер беріп, аза-
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тік және оның құрған занды тұлғаларының қарым-қатынастарының тәжірибелік мәселелерін
шешуге мүмкіншілік бере алады.Сатып алу-сату
қатынастары Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 25-тарауында реттелген және
бағалы қағаздарды, валюталық құндылықтарды,
бөлшектеп сатып алу-сатуға, тауар жеткізіліміне,
энергиямен жабдықтауға арнайы реттейтін нормаларды қамтиды [1].
Азаматтық құқық нормаларының диспозициялық сипаты сатып алу-сату шартына қарай
әрекет етеді. Сондықтан осы шарттардың қатысушыларына базалық нормаларды өзгертуге
және оларды барынша қолайлы қызмет көрсету
үшін бейімделуге мүмкіндік беріледі. Сатып алусату шарттың белгілеріне тоқталатын болсақ, ол
консенсуалды шарт болып табылады, өйткені ол
тараптардың елеулі жағдайлар бойынша келісімге келген сәттен бастап аяқталған деп танылады.
Шарттың жасалуы мен орындалуының бір уақытпен сәйкес келуі бұл ережені өзгертпейді.
Сатып алу-сату шарты - ақылы шарт. Себебі
тауарды беру оның сату бағасын алуды талап
етеді. Бірқатар жағдайларда сатып алу бағасы
тауардың нарықтық тепе-теңі болып келмейді,
бірақ шартта қажеттілікпен жасалған мәміле көрініс таппауы керек және бағаны қалыптастыру
жөніндегі міндетті нормаларда бұзылмауы тиіс.
Тараптардың ақыл есінің дұрыс еместігін, кәмелетке толмаған немесе әрекетке қабілетсіз тұлғалардың құқықтарын қорғау басты бағытқа ие [2].
Сатып алу-сату шарты бұл - азаматтық құқықтық нормалардың жиынтығы. Құқықтық реттеуден тәуелсіз тұрмыс етіп айырбастық материалдық қатынас ретінде аталған құқықтық реттеудің
құқықтық нысанына ие болады. Ол нысан - құқықтық қатынас нысаны.
Сатып алу-сату шарты екі жақты болып табылады, өйткені осы шарттың әрбір тарабы басқа
тараптың алдында жауапты болады және басқа тарапқа оның пайдасы үшін борышкер және
одан талап етуге құқығы бар. Сондай-ақ сатып
алу-сату шартында екі үстеме міндет бар, олардың екеуі де елеулі және маңызды сатушының
міндеттемесі - сатып алушыға шартпен белгіленген тауарды беру және сатып алушының міндеттемесі - шартпен белгіленген тауарды сатып
алу ақысын төлеу. Бұл міндеттемелер бір-біріне негізделеді. Бұдан сатып алу-сату шартының
бір-бірімен байланысын көреміз. Сатушы - бұл
сатып алушыға шартпен белгіленген тауарды беруге міндетті тарап. Мұның негізгі нысандарына
тауардың атауы, сапасы, саны жатады. Сапаға
қатысты талаптар сатып алу-сату туралы нормалармен шарттың елеулі жағдайларда жатқызылмағанына қарамастан, осы үш талапты да сатып
алу-сату шарттары бойынша міндетті деп тануға
болады. Әрбір жекелеген жағдайда тауар атауына, сапасына, санына қатысты талаптар өзгеріп
тұрады. Сапа бойынша талаптар шарттардың
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өздерімен емес, тікелей заңнама нормаларымен
анықталуы мүмкін.
Сатып алушы бұл негізгі міндетті, яғни тауарды қабылдап алу және ақысын төлеуді жүзеге
асырады. Сатып алушының тауарды қабылдауы,
оның жағынан тауарды беру және алу үшін қажетті шараларды қамтиды. Бірінші кезекте сатып
алушы тауарды қабылдап алу үшін алдын-ала
жағдай жасауы қажет. Тауар тасымалдануға тиісті
болса, сатып алушы жүкті тиеп жіберу үшін қажетті мәліметтерді сатушыға хабарлауға міндетті.
Ал кейбір жағдайда сатып алушы тауарды өндірістен немесе сатушының қоймасынан алып кетуді ұйымдастыруы қажет [2].
Қолданыстағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде сатып алу-сату шартының
жалпы ережелері, түрлері қамтылған және олардың өзіне тән ерекшеліктері бар.Олардың айырмашылықтары төмендегідей болып келеді.Сатып
алу сату шартының табиғатына қарай жекелеген
түрлеріне тоқталатын болсақ.Сондай ақ- жекелеген түрлерінің атқаратын қызметтері қазіргі нарықтық экономикалық моделі кезеңінде жүзеге
асырылу ерекшеліктерін саралау арқылы өзіндік
орын қалыптастырып отыр.
Бөлшектеп сатып алу-сату шарты бойынша
сатушы сатып алушыға кәсіпкерлік қызметке
байланысты емес, әдетте жеке өзіне, отбасында, үйінде немесе өзгеде пайдалануға арналған
тауарларды беруге міндеттенеді. Бұл шарт сатып алу-сату шарттарының ішіндегі жалғыз өзі
ғана нақты және жария шарттың бірі, өйткені
күнделікті өмірде көп кездеседі. Нақтылық белгісі шарттың жасалған кезінде орындалатынын
көрсетеді. Жариялылық белгісі кәсіпкердің кезкелген тұлғамен шартқа отыру міндетін айқындайды. Бөлшектеп сатып алу сатуда жеке өзіне,
отбасында, үйінде немесе өзге де пайдалануға
арналған тауарларды айтамыз. Бөлшектеп сатып
алу-сату шартының тағы бір ерекшелігі оның жасалуында, яғни шартқа отыру уақыты болып екі
тараптың оның пәніне, бағасына, басқа да шарттарына келіскен уақыты табылады.
Тауар жеткізілімінің шарты бойынша кәсіпкер
болып табылатын сатушы сатып алушыға өзі өндіретін немесе сатып алатын тауарларды кәсіпкерлік қызметке немесе жеке өзіне, отбасына, үй
ішіне және сол сияқты өзгеде пайдалануға байланысты емес өзге мақсаттарға пайдалану үшін келісілген мерзімде беруге міндеттенеді. Бұл шартты айыратын белгісі ретінде әр түрлі экономика
саласындағы тауарлық-материалдық құндылықтардың қозғалысын реттеуінде көрінеді. Тағы бір
ерекшелігі ретінде құқықтық қатынастың уақыт
бойынша ұзақ болуы. Келісім шарт жасасу шарты бойынша ауыл шаруашылық өнімін өндіруші
өзі өсірген ауыл шаруашылық өнімін-ұқсату немесе сату үшін осындай өнімді сатып алуды жүзеге асыратын дайындаушы-тұлғаға беруге міндеттенеді. Бұл шарттың екі негізгі ерекшелігі бар.

ақша, мүліктік және басқару қарым-қатынастарын құқықтық тұрғыдан реттеуде одан әрі нығая
түсіреді. Бұл шарттық құқықтың тарихы дамудың
ұзақ жолынан өтті жәнеде әдеттік құқықпен реттеледі. Бұл құқықтық жүйелердің көп ғасырлық
дамуының нәтижесінде шарттар жасасу сферасындағы міндеттемелік мүліктік қатынастарды, жалпы қоғамдық қатынастарды реттеудегі
құқықтық нормалардан саралау арқылы пайда
болады. Дегенмен, ол өзінің алуан түрлілігіне
қарамастан азаматтық-құқықтық шарттардың ең
тұрақты түрлерінің бірі ретінде танылады [3].
Сатып алу - сату шартының әртүрлі түрлерінің өзгешеліктері субъективтік және объективтік
әдістердің ерекшеліктерін анықтайды. Сонымен
қатар, шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған тарапқа қандай жауапкершілік жүктелетінін әрбір шартта айқын көрсетілуі керек. Осы
аталмыш кемшіліктерді жоғарыда ұсынған жағдаяттар арқылы орнын толтыратын болсақ шарттың мүліктік айналымда алатын орны, мүліктік
қатынастарды құқықтық реттеу құралы ретіндегі
рөлі мен мәні артқан үстіне артар еді.Сонымен
қатар, азаматтық құқықтық заңама азаматтық
құқықтарды қорғауда кең мүмкіндіктерді ұсынады.Азаматтық құқық саласының негізгі міндеттемелерінің жекелеген түрлерімен айқындалатын,
соның ішінде сатып алу -сату шартының басқа
шарттардан табиғатына қарай ерекшелігімен сипатталатын шарттардың бастамасы болып табылатындығымен нақтыланады. Азаматтық құқықта
шартты жауапкершілік, осы азаматтық құқықты
қорғау шаралары ішінен өзінің шартты құқықтары қоғаудағы маңызды ролімен, негізделетін қағидаларымен, алдына қойылған мақсаттарымен
атқаратын қызметтерімен, жүктеу негіздемесімен
ерекшеленетіндігіне түсініктеме берілді.Қазіргі
кезеңде, шарт жасау субъектiлердiң арасындағы
қарым-қатынастың негiзi болып отыр.Сатып алу
сату шартын жасауда тараптардың еріктілі және
келісімде ұсынылған және көрсетілген талаптарды уақытында орындалуына міндетті себебі
шартта солай қарастырылған. Жазбаша нысанадағы шарт жай, не ноториалдық куәландыруды,
қажет екендігі бұл шарттың өзіндік табиғатынын
сақтағаны ретінде қарастырады.
Біздің елімізде сатып алу - сату шартын жасау
қазіргі күнде жиі кездесуде мен тараптардың бірбіріне деген сенімділігін нақтылау үшін шарттың
нысанын сақтауы егер сақтамаса құқықтық салдар туғызатындығынан хабардар болуында азаматтарды заңды құқықтық мәдениетпен және
ақпаратпен қамтамасыз етіп тұрса азаматтардың
құқықтық сапасы жоғары деңгейде болар еді.Сонымен қатар сатып алу сату шартының жекелеген түрлеріне тоқталып оның ерекшелігін нақты
түсініктер пікірлер беріліп өтті Мәселен сатып
алу -сату шартының түрлері өзіндік сипаттарына қарай жіктелуіне басты назар аудару қажеттігі бағытында ұсыныстыр ұсынылып өтті. Яғни
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Біріншіден, келісім шарт жасасу шартының пәні
ретінде ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші
өзі өсірген ауыл шарушылық өнімдері табылады.
Екіншіден, бұл шарт келешекке жасалуы мүмкін,
өйткені ауыл шарушылық өнімдерін өсіруге белгілі бір уақыт керек. Осы екі ерекшелігі бойынша
бұл шарт тауар жеткізілімі шартынан өзгешеленеді.
Энергиямен жабдықтау шарты бойынша
энергиямен жабдықтаушы ұйым абонентте (тұтынушыға) жалғанған желі арқылы энергия беруге міндеттенеді, ал абонент алынған энергия үшін
ақы төлеуге, сондай-ақ оны тұтынудың шартта
көзделген режимін сақтауға, өзінің қарауындағы энергетика желілерін пайдалану қауіпсіздігін
және энергия тұтынуға байланысты пайдаланатын аспаптар мен жабдықтардың ақаусыздығын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Ерекше пәні
ретінде энергия табылады. Яғни шарттың осы
белгілері арқылы сатып алу-сату шартының өзге
түрлерінен ерекшеленеді.Сонымен қатар, сатып
алу-сату шартының ұқсас өзге шарттардан айырмашылығыда айқындалған.
Сатып алу - сату шартының мердігерлік шарттан айырмашылығын атап өтер болсақ, мердігерлік шарты жұмыстарды жүргізу процесін реттейді және осы жұмыс барысында тараптардың
құқықтары мен міндеттері анықталады. Ал сатып
алу-сату шартында тараптардың қатынастары
тауар жүргізілімі кезінде жүзеге асырылмайды,
яғни, шартта көзделген талаптарды ғана қамтиды.
Сатып алу-сату шартын тауар жеткізілімі шартымен салыстырсақ, негізінен шарттардың мақсаттары - сатушының меншік құқығындағы белгілі бір мүлікті сатып алушыға беру болып табылады. Екі шарттың да негізгі элементтері сатылатын
немесе жеткізілетін тауарларға меншік құқығын
өткізу. Сонымен қатар, екі шарттыңда маңызды
жақтары шарт бойынша анықталған бағаның
төлемі болып табылады. Жалпы алғанда, сатып
алу- сату шарты мен тауар жеткізілімі шарттарының заңдық мәндері бір-бірлеріне ұқсас келеді.
Тауар жеткізілімі шарты бойынша заттар кәсіпкерлік қызметке қолданылуы тиіс немесе
жеке қолданысқа байланысты болмауы тиіс. Ал
сатып алу-сату шартында затты немес тауарды
сатып алушының меншігіне бере отырып, оның
қолданылу мақсаты туралы айтылмайды. Тауарды сатушымен (жеткізушімен) берілуі шартпен
уәделескен мерзімде немесе нақты мерзімдерде
жүзеге асырылуы тиіс. Тауар жеткізілімі шартына қатысты мерзім бойынша негізінен, шарттың
сипатына қарай жүргізіледі. Демек, сатып алушы
қашанда сатып алынған тауардың толық меншік
иесі болып табылады. Сонымен, сатып алу-сату шартын реттейтін құқықтық нормалар елдегі
өзара сауда айналымын бірыңғайлауды, қалып
келтіруді көздеуге арналған. Аталаған шарттың
құқықтық табиғатының қолданылуы да тауар,
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соның ішінде бөлшектеп сатып алу- сату шартының заңнамалар жүйесін қатайту қажет екендігіне тоқталып осы саланы жетілдіру қажет екендігін айтуға болады. Сонымен кейбір жағдайларда
тауарлардың кездейсоқ жойылу қаупінің ауысуы
немесе кездейсоқ бүлінуі қаупі сатушы заң актілеріне немесе шартқа сәйкес сатып алушыға
тауар беру жөніндегі өз міндеттемесін атқаруда
кейбір жағдайларда құқықтық салдар туғызатындығына негіздемелер айтылып өтті Айта кететін
жағдайлар сатып алу- сату шарты басқа шарттардың негізгі бастамасы болғандықтан орындалу
тәсіліде нақты талаптарға сай, келуі негізгі шарттың өзіндік сипатын әрдайым сақтау арқылы
жүзеге асырылуы негізде болуы қажет. Егер азаматтар шарттың орындалу тәсіліне басты назар
аударуда орындалу уақыты, яғни сатып алу - сату
шартының талаптарын орындамаған жағдайда
құқықтық салдар әрдайым туғызатындығымен

сипатталатындығын ескере отырып жүзеге асыратындығы нақтыланды.
Сонымен қатар сатып алу сату шартының
барлық жағдайларында, кездесетіндігі және
шарттың талаптары өзгертуге, бұзылуға тоқтатылуға бағытталған әрекеттерін заңды түрде қызмет атқаруын қадағалап отырса, шарт қызметінің
құқықтық мәртебесі дамып, бәскеге қабілеттілігі артар еді. Сонымен өзімнің бірнеше талап
міндеттерімді атап айттым,осы кемшіліктер жойылып азаматтар сатып алу- сату шартын түзуде ережелерді сақтау қажеттілігін нақтыланды.
Шарт жасауда кездесетін заңсыз әрекеттерге жол
бермеуіміз қажет, сол кезде қоғамыз дамып өркениетті елдердің қатарына қосылуымызға нық
сенімдемін. Азаматтық құқықтық шартты жауапкершілік шарт бар кезге дейін өз маңызын жоғалтпайды, ол шартты құқықтардың тиісті қорғалуының сенімді кепілі болып табылады.
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Андатпа: Бұл мақалада, азаматтық құқықта, өтелмелі қызмет көрсету шартының пайда болуы мен
құқықтық табиғаты мен қазіргі кезеңдегі жүзеге асырылуы қарастырылған. Қазiргi кезеңде өтелмелi
қызмет көрсетудi құқықтық реттеу туралы айтқанда, заңнамада жалпы нормалардың пайда болғанына қарамастан, əлi күнге дейiн қызметтердiң жекелеген түрлерiнің қолдану аясын және басқа
шарттармен сабақтастығы, ерекшелігімен сипатталатын бастамасы болып табылатыны зерделенуі
қарастырылған.
Кілттік сөздер: өтелмелі қызмет көрсету шарты, мердігерлік шарты еңбек шарттары, сабақтас
шарттар, туристік қызмет көрсету, тұтынушы, кредит.
Аннотация: В данной статье, в гражданском праве, рассматривается возникновение и правовая
природа и реализация договора возмездного оказания услуг на современном этапе. На современном этапе, когда речь идет о правовом регулировании возмездного оказания услуг, предполагается,
что, несмотря на появление в законодательстве общих норм, до сих пор изучаются сферы применения отдельных видов услуг и те, которые характеризуются спецификой, преемственностью с другими условиями.
Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг, договор подряда трудовые договоры,
смежные договоры, туристское обслуживание, потребитель, кредит.
Abstract: This article examines the origin and legal nature and implementation of the contract for the
provision of paid services at the present stage in civil law. At the present stage, when it comes to the legal
regulation of the provision of paid services, it is assumed that, despite the appearance of general norms in
the legislation, the scope of application of certain types of services and areas characterized by specificity,
continuity with other conditions are still being studied.
Keywords: the contract of compensated rendering of services contract, employment contracts, related
agreements, tourist service, consumer credit.
Қазақстан Республикасы Жаңа дәуір қарсаңында азаматтық құқық институтының дамуы,
қоғамның жаңашылдылықа ұмытылуының үдерісі ретінде білуге болады. Соның бірі ретінде,
азаматтық құқықта, өтелмелі қызмет көрсету,
жұмысты орындау, шарттарын дамытуға ықпал
жасайтын заңнамаларымыз сұраныстың қажеттілігінен туындап отырған жайы бар. Сондықтан
азаматтық құқық саласының елеулі талаптарын
сақтай отырып қарқынды даму жағдайында
күнделікті сұранысқа ие шарттар олар, өтелмелі
қызмет көрсету шарты, мердігерлік шарты еңбек
шарттары: сабақтас шарттар ретінде қолданысқа
ие, тамырын кең жайған институт деп айтамыз.
Сондықтанда, өтелмелі қызмет көрсету шартына қоғамдық қатынастарда өз кезегінде сәйкесінше дамуына қажеттілік артуда. Ал бұл қоғамдық қатынастардың басым бөлігі азаматтық
заңдармен реттелетіні анық.Өтелмелi қызмет
көрсету шарты бойынша орындаушы тапсырысшының тапсырмасы бойынша қызмет көрсетуге
мiндеттенедi ал тапсырысшы бұл қызмет көр-

сетуге ақы төлеуге мiндеттенедi.Сондай -ақ осы
шарттарды жүзеге асырылуына еңбек күшінің
факторы жүзеге асырылуға міндеттейтін негізігі шарт дейкеле, осы шарттардың дамуы үшін
мемлекет тарапынан міндеттерді жүзеге асыруға
септігін тигізетінін негізгі институт дейкеле.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына
Жолдауында өзінің 2019 жылғы 19 қыркүйекте
жариялаған «Сындарлы қоғамдық диалог- Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауының Үшінші
басымдығында. Тиімді шағын және орта бизнес
- қала мен ауылды дамытудың берік негізі. Онда
Туризмді, әсіресе экотуризм мен этнотуризмді
дамытуға экономиканың маңызды саласы ретінде баса мән беру қажет. Туризмді дамыту үшін
қажетті инфрақұрылым жүргізуді, соның ішінде
жол салып, білікті мамандар дайындауды қамтамасыз ету қажет деп халыққа жолдаған Жолдауында нақтылып өтті [1].
Өтелмелі қызмет көрсетудің ерекше түрі: ту-
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ристік қызмет көрсету саласын жандандыру мақсатында мемлекет тарапынан қолдау көрсетуді
басымдылыққа алып отыр.
Қызмет нарығы - қазіргі уақытта экономикадағы қарқынды дамып отырған сектордың бірі,
қызмет көрсету бойынша атқарылатын қызмет
адамның әлеуметтік, тұрмыстық, рухани қажеттілігін қамтамасыз етуге тікелей бағытталады, жәнеде интернет көмегімен қанағаттандырылатын
ауқымды макроэкономикалық масштабты қамтып отыр деуге болады.
Қызмет адамдардың барлық іс-әрекеттерінің
саласын қамти отырып, бүгінгі таңда тұтынушылық құндылығын иемденуде. Қазіргі кезеңді
өтелмелі қызмет көрсету шартының көп түрлері қалыптастырылған уақыт деуге толық болады,
сондай-ақ келешекте өз алдына өмір сүре алатындығын көрсетеді.
Сонымен қатар, өтелмелі қызмет көрсету
қатынастарын құқықтық реттеудің ақтаңдақтары бар.Өйткені, азаматтық заңнамаларда, яғни
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде
қызмет түсінігі нақты берілмеген, тек Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексінің 115-бабында қызмет азаматтық құқықтың объектісі ретінде сипатталған, және де оның белгілері толық
ашып көрсетілмегендігін айта кеткен жөн.Заң
бойынша «қызмет көрсету» термині - белгілі бір
іс-әрекет жасау немесе белгілі бір қызметті жүзеге асыру ретінде түсіндірілген [2].
Айта кететін жайт, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 687-бабында былай
делінген: мердігерлік туралы жалпы ережелер
(осы Кодекстің 616-639 баптары) және тұрмыстық мердігерлік туралы ережелер (осы Кодекстің
640-650 баптары), егер осы Кодекстің 683-686
баптарына, сондай-ақ өтелмелі қызмет көрсету шарты нысанасының ерекшеліктеріне қайшы
келмесе, өтелмелі қызмет көрсету шартына қатысты қолданылады [2].
Міне, осы жерде қатынасты реттеу мүлдем
шатысып кеткен деуге болады. Себебі, мердігерлік міндеттемесін реттейтін қалыптардың санына
байланысты, екі қорытынды жасауға болады.
Бірінші қорытынды, осы әрекеттегі азаматтық
заңнамадағы мердігерлік және өтелмелі қызмет
көрсету шарттарына бір мезетте қолданылатын
қалыптар әмбебап сипатта қолданылады.
Екінші қорытынды, Қазақстан Республикасы
азаматтық кодексінде шарттық қатынастың объектісі ретінде қызмет пен мердігерлік шарты бойынша орындалған жұмыс арасындағы айырмашылықтары қарастырылмаған.Жалпы алғанда,
доктринада «қызмет» түсінігі көп мағынада қарастырылуда. Ғалымдар бірегей пікірге келе алмауда, заңнамада «қызмет» түсінігін бекіту үшін
үш негізгі концепция қалыптасқан:
- «дифференциалдық», қызмет көрсету аясын
жеке реттейтін арнайы заңды қабылдауды ұсынады;

130

- «Интегралдық», бір заңда «азамат-тұтынушы» құқықтарын қорғауды тоғыстыруды ұсынады [3];
- «орталықтандырылған негіз», бұл концепцияның өкілдері азаматтық заңнамалар Негізін
қалыптастыруды ұсынады [4].
Ал, бүгінгі таңда уақыт өте келе заң шығарушылармен «интегралдық концепция» қолдау
тапты, яғни «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» заңы [5] қабылданылды. Бұл заң тұтынушылар құқығын қорғаудың құқылық, экономикалық
және әлеуметтiк негiздерiн, сондай-ақ кепiлдiктерiн баянды етедi. Мемлекеттiк өкiмет пен басқару органдары тұтынушылардың өздерiн сапалы тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен қамтамасыз ету жөнiндегi жеке құқықтарын
қорғауға байланысты тиiмдi шараларды жүзеге
асыруға мiндеттi.
Қызмет нарығының қарқынды даму тенденциясын ескере отырып, өтелмелі қызмет көрсету шарты бүгінгі күні қажетті және келешекте де
дамуын тоқтатпайтын азаматтық-құқықтық институт болып табылады. Осыған орай, өтелмелі
қызмет көрсету міндеттемесінде тек ғана тараптардың құқықтарын қорғаумен қатар, тапсырыс
алушы мен тұтынушылар қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған жағдайлар жасаумыз қажет. Сондықтан, осы институтты реттейтін нормативті-құқықтық база осы қатынастың қатысушыларының құқықтары мен мүдделерін тиісінше
қорғай алмайды, осыған орай өтелмелі қызмет
көрсету шартын теориялық тұрғыда зерделеуді,
және де заңдарды жаңартуды қажет етеді. Жоғарыда айтылған жайттар зерттеу тақырыбының
өзектілігін, оның теориялық және тәжірибелік
маңыздылығын білдіреді. Цивилистика доктринасында қызмет түсінігі туралы пікірталас және
де қызметті құқықтық реттеу жиырмасыншы
ғасырдың 70 жылдары қалыптаса бастаған. Дегенмен, қызмет түсінігі туралы бүгінгі таңға дейін
жүйелі анықтама жоқтың қасы деуге болады[6].
Жалпы доктринада «қызмет» терминінің азаматтық-құқықтық түсінігі туралы үш көзқарас қалыптасқан:
- Бірінші көзқарас бойынша, қызмет азаматтардың қажеттілігін қамтамасыз ететін қызмет
ретінде қарастырылды [7].
- Екінші көзқарас, «қызмет» - азаматтар және
заңды тұлғалар да қатысатын мүліктік қатынас [8,
29 б].
- Үшінші көзқарас, қызмет дегеніміз қызмет
көрсету міндеттемесінің пәні ретінде ұғындырылады [8, 45 б].
Атақты орыс ғалымы Ю.Х.Калмыков қызмет
түсінігін кеңінен талдады: «қызмет дегеніміз міндеттемелік құқықтық қатынас бойынша контрагентке жағдай немесе жеңілдік жасауға бағытталған іс-әрекет» [9, 33 б].
Сөзсіз, қызмет көрсету міндеттемесіне тапсырыс берушіге жағдай жасау мақсатында жа-

нің және тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңымен реттелінеді.
Өтелмелі қызмет көрсету шарты жекеленген заң актілерімен де реттеледі. Мысалы, байланыс саласындағы қызмет көрсету «Байланыс
туралы» заңымен, аудиторлық қызмет көрсету
«Аудиторлық қызмет туралы» заңымен, туристік
қызмет көрсету «Туристік қызмет туралы» заңымен, ақылы білім беру қызметі «Білім туралы»
заңымен, заңды және жеке түлғалардың күзет
қызметiн көрсету «Күзет қызметі туралы» заңымен, медициналық қызмет көрсету «Қазақстан
Республикасында азаматтар денсаулығын қорғау туралы» заңымен, мүлiктi бағалау жөнiндегi
қызмет Қазақстан Республикасының «бағалау
туралы» заңымен, кредиттiк бюроның қызметi
Қазақстан Республикасының банк және банктік
қызмет туралы заңымен, нотариустық қызметтер
Қазақстан Республикасының нотариус туралы
заңымен реттелінеді. Міне, қарап отырсақ өтелмелі қызмет көрсету шартының құқықтық реттелу ерекшелігі осындай деуге толық негіз бар.
Өтелмелі қызмет көрсету шарты тікелей
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің және тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңымен реттелінеді.
Өтелмелі қызмет көрсету шарты жекеленген заң актілерімен де реттеледі. Мысалы, байланыс саласындағы қызмет көрсету «Байланыс
туралы» заңымен, аудиторлық қызмет көрсету
«Аудиторлық қызмет туралы» заңымен, туристік
қызмет көрсету «Туристік қызмет туралы» заңымен, ақылы білім беру қызметі «Білім туралы»
заңымен, заңды және жеке түлғалардың күзет
қызметiн көрсету «Күзет қызметі туралы» заңымен, медициналық қызмет көрсету «Қазақстан
Республикасында азаматтар денсаулығын қорғау туралы» заңымен, мүлiктi бағалау жөнiндегi
қызмет Қазақстан Республикасының «бағалау
туралы» заңымен, кредиттiк бюроның қызметi
Қазақстан Республикасының банк және банктік
қызмет туралы заңымен, нотариустық қызметтер
Қазақстан Республикасының нотариус туралы
заңымен реттелінеді. Міне, қарап отырсақ өтелмелі қызмет көрсету шартының құқықтық реттелу ерекшелігі осындай деуге толық негіз бар.
Әсіресе өтемелі қызмет көрсетудің еркше
түрі: экотуризм мен этнотуризмді дамытуда экономиканы көтеруге, маңызды кіріс көзі ретінде
танылады. Өтемелі қызмет көрсету шартының
құқықтық мәртебесін «қарқынды дамыған және
инклюзивті экономикада» қызмет көрсетудің
түрлері жеке -жеке институт ретінде, дамыту қажеттілігі туындап отырғаны нақты көрініс тауып
тұр.Өтелмелі қызмет көрсетудің мазмұнын толық
ашып көрсетілді, үздіксіз уақыт талабына сай жетілдіріп отыру қажеттілігі нақтыланды алға қарқынды ілгерілеу міндетті түрде қажет.
Кейбір қызмет көрсету түрлерінің атауы бар
алайда қызмет көрсету белгілері дамымаған
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салынған шарттардың құқықтық табиғаты сай
келетін: тұрмыстық мердігерлік шартын, несиеге
бөлшектеп сату-сатып алу шартын, прокат шартын жатқызады. Бірақ, қызмет көрсету міндеттемесі ұғымы міндеттемелердің көп шегін қамтиды.
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес, өтелмелі қызмет көрсету шарты, басқада заңнамалармен реттелетін азаматтық айналымда жиі қолданысқа түсетін шарт
болып табылады. Қызмет көрсетудің түрлері ретінде табиғатына сәйкес: байланыс қызметiн, медициналық, мал дәрiгерлiк, аудиторлық, консультациялық, ақпараттық қызмет көрсетуге, оқыту бойынша көрсетiлген қызметтерге, туристiк
қызмет көрсетуге өзгеде қызмет көрсетулерге
қолданылады.Жалпы ережелерге сәйкес, қызмет
көрсетудің түрлері арнайы табиғатына сәйкес
заңнамалармен реттеліп отырады.
Сондықтанда, азаматтық айналымда жиі түсетін қызмет көрсетудің жекелеген түрлері өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өтелмелі
қызмет көрсету шартымен аралас шарттарда бар,
табиғатына сәйкес ажыратылуын отандық және
дамыған елдердің ғалымдары зерттеп ара- жігін
ажыратып берген. Кейбір мемлекеттер өтелмелі
қызмет көрсету шартының қолдану аясына жағдай жасап заңнамаларына жете назар аударған
өйткені, қызмет көрсетудің жекелеген түрлерін
дамытуға экономиканың маңызды саласы басты
назар аударған. Яғни өтелмелі қызмет көрсетудің
шартын атқарылуында негізгі бағытында, мемлекеттің экономикасын, қорландыратын ерекше
түрлері бар.
Өтелмелі қызмет көрсету шарты тікелей
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің және тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңымен реттелінеді.
Өтелмелі қызмет көрсету шарты жекеленген заң актілерімен де реттеледі. Мысалы, байланыс саласындағы қызмет көрсету «Байланыс
туралы» заңымен, аудиторлық қызмет көрсету
«Аудиторлық қызмет туралы» заңымен, туристік
қызмет көрсету «Туристік қызмет туралы» заңымен, ақылы білім беру қызметі «Білім туралы»
заңымен, заңды және жеке түлғалардың күзет
қызметiн көрсету «Күзет қызметі туралы» заңымен, медициналық қызмет көрсету «Қазақстан
Республикасында азаматтар денсаулығын қорғау туралы» заңымен, мүлiктi бағалау жөнiндегi
қызмет Қазақстан Республикасының «бағалау
туралы» заңымен,кредиттiк бюроның қызметi
Қазақстан Республикасының банк және банктік
қызмет туралы заңымен, нотариустық қызметтер
Қазақстан Республикасының нотариус туралы
заңымен реттелінеді. Міне, қарап отырсақ өтелмелі қызмет көрсету шартының құқықтық реттелу ерекшелігі осындай деуге толық негіз бар.
Өтелмелі қызмет көрсету шарты тікелей
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі-
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жоқтың қасы, ал уақыт талабына сәйкес келмей
жатқан жайы бар. Сондықтан қызмет көрсету
шартының дамуы мен уақыт талабына сай даму

үшін азаматтың заңнамаларды жетілдіру қажеттілігі туындап отырған жайы бар.
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АҚШАБАЙ МАЙРА БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ
оқытушы
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

Түйін: Мақалада қылмыстық құқық бұзушылық жасаған мигранттардың жеке басының криминологиялық сипаттамасы қарастырылған. Қазақстан аумағында қылмыс жасаған ТМД елдерінен келген
көшіп-қонушы адамдардың сипаттамаларын талдау қылмыстық қол сұғушылықты негіздейтін осы
қылмыскерлер тобына тән факторларды анықтауға және бағалауға, алдын алу қызметінің бағыттарын айқындауға мүмкіндік береді. Бұл үш түйінді криминологиялық проблемалардың тығыз бірлігін
көрсетеді: қылмыскердің тұлғасы, қылмыстық мінез-құлықтың себептері мен механизмі, қылмыстың
алдын-алу. Қазақстан аумағында қылмыс жасаған ТМД елдерінен келген көшіп-қонушы адамдарды
зерттеу нәтижелері қылмыскерлердің осы түрінің өзіндік ерекшеліктері бар екенін көрсетеді.
Кілттік сөздер: мигрант, қылмыскердің жеке басы, қылмыстық құқық бұзушылық, көші-қон, пайдакүнемдік қылмыс.
Аннотация: В статье рассматривается криминологическая характеристика личности мигрантов,
совершивших уголовное правонарушение. Анализ характеристики лиц — мигрантов из стран СНГ,
совершивших преступления на территории Казахстана, позволит выявить и оценить типичные для
данной группы преступников факторы, обусловливающие преступные посягательства и на основе
этого, определить направления предупредительной деятельности. В этом и проявляется теснейшее
единство трех узловых криминологических проблем: личности преступника, причин и механизма
преступного поведения, профилактики преступлений. Результаты исследования лиц - мигрантов из
стран СНГ, совершивших преступления на территории Казахстана, указывают на то, что данный тип
преступников имеет собственные специфичные характеристики.
Ключевые слова: мигрант, личность преступника, уголовное правонарушение, миграция, корыстное преступление.
Abstract: The article deals with the criminological characteristics of the personality of migrants who
have committed a criminal offense. The analysis of the characteristics of migrants from the CIS countries
who have committed crimes on the territory of Kazakhstan will allow to identify and assess the factors
typical for this group of criminals that cause criminal attacks and, on the basis of this, to determine the
directions of preventive activities. This is the closest unity of the three key criminological problems: the
identity of the criminal, the causes and mechanism of criminal behavior, and the prevention of crime.
The results of the study of migrants from the CIS countries who committed crimes on the territory of
Kazakhstan indicate that this type of criminals has its own specific characteristics.
Keywords: migrant, criminal identity, criminal offense, migration, self-serving crime.
Қылмыс жасаған адамның (қылмыскердің
жеке басының) сипаттамаларын зерттеу әрқашан криминологияның басты міндеттерінің
бірі болды. Қылмыстарға сәтті қарсы тұру, егер
қылмыскердің жеке басын зерттеуге ерекше назар аударылса ғана мүмкін болады, өйткені бұл
олардың жасалу себептерінің тасымалдаушысы
болып табылатын адам.
Криминологияда қылмыскердің жеке басы
деп адамның жеке басының басқа адамдармен
әр түрлі және жүйелі өзара әрекеттесу процесінде қалыптасқан әлеуметтік маңызды жағымсыз
қасиеттерінің жиынтығы түсініледі [Кудрявцев
В.Н., Эминов В.Е., 2007, 124 б.].
Теориялық және практикалық маңызы бар

аз зерттелген және өзекті проблемалардың қатарына қылмыс жасаған мигрант туралы ілім
жатады. Бұл субъектілердің қылмыстық әрекеті
үнемі өзгеріп отыратын жағдайлар мен өздігінен
пайда болатын өмірлік жағдайлардың жиынтығымен анықталады. Сонымен бірге, мигранттар
жасаған заңсыз әрекеттер проблемалық жағдайларды қылмыстық әдістермен, әдістермен және
құралдармен дәлелді түрде шешу процесі болып
табылады.
Біздің зерттеуімізге қатысты, қылмыскердің
жеке басын криминологиялық зерттеу мақсатында Қазақстан аумағында қылмыс жасаған
ТМД елдерінен келген көшіп — қонушы адамдардың сипаттамаларын талдау қылмыстық қол
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сұғушылыққа себепші болатын осы топқа тән
факторларды анықтауға және бағалауға және
соның негізінде алдын алу қызметінің бағыттарын айқындауға мүмкіндік беруі тиіс екенін атап
өткен жөн. Бұл үш түйінді криминологиялық
проблемалардың тығыз бірлігін көрсетеді: қылмыскердің тұлғасы, қылмыстық мінез-құлықтың
себептері мен механизмі, қылмыстың алдын-алу.
Қылмыспен күрестің тиімділігі тұрғысынан,
М. М. Бабаевтың пікірінше, келушілер қылмысы проблемасына жүгіну қылмыстар мен келушілердің (уақытша мигранттардың) жеке басы
өзіндік ерекшеліктің айқын дәлелі болып табылады, оны түсінбестен тек себептерді ғана емес,
сонымен бірге бізді қызықтыратын құбылыстың
ауқымын да білу мүмкін емес [Бабаев М.М., Пудовочкин Ю. Е., Андрианов В. К., 2018, 76 б.].
Криминологиялық тұрғыдан ТМД елдерінің
мигранттарының келесі түрлері үлкен қызығушылық тудырады:
1. ТМД елдерінен заңды көші-қон субъектілері: келудің жарияланған мақсаты олардың ниеттеріне сәйкес келетін шетелдіктер; басқа мемлекеттің аумағында пана іздеген адамдар, оның
ішінде бұрынғы КСРО-ның құрамына кіретін басқа мемлекеттің азаматтығын алмаған бұрынғы
КСРО азаматтары; бұрынғы КСРО-ның Республика-мемлекеттерінің азаматтары; азаматтығы жоқ
адамдар; қос азаматтығы бар адамдар.
2. ТМД елдерінен заңсыз көші-қон субъектілері: кірудің жарияланған мақсаты олардың
ниеттеріне сәйкес келмейтін шетелдіктер; жалған
құжаттар бойынша келетін шетелдіктер; Қазақстанға заңсыз келген, криминалдық қызметті жүзеге асыратын шетелдіктер.
Мигранттарды жіктеу қажет болып көрінеді,
өйткені бұл қылмыстық көріністердің әртүрлі көлеміне, мигранттардың белгілі бір топтарының
қылмысының даму тенденцияларына және осы
қылмысқа қарсы сараланған шаралар әзірлеудің
маңыздылығына байланысты.
Көші-қон, табиғаты бойынша адамдардың
шекарадан өтетін әртүрлі қозғалыстарының
жиынтығы ретінде, мигрант мәртебесінде қылмыс жасай алатын және жасай алатын субъектілердің белгілі бір тізімін береді. Қолданыстағы
заңнамаға сәйкес аталған мигранттардың барлық санаттары «шетелдік азаматтарға» немесе
«азаматтығы жоқ адамдарға»жатады.
Қазақстан аумағында қылмыс жасаған ТМД
елдерінен келген көшіп-қонушы адамдарды
зерттеу нәтижелері қылмыскерлердің осы түрінің өзіндік ерекшеліктері бар екенін көрсетеді.
Мигранттардың қылмыстарының барлық
жиынтығын қылмыс жасауды ынталандыру бойынша құрылымдау, оларды үш топқа бөлу
орынды болып көрінеді: кәсіби қылмыстық қоғамдастыққа кіретіндер және қоғамға қарсы мінез-құлық өмір салты; сотталған және қайта қылмыс жасаған, бірақ қылмыстық әлеммен байла-
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нысы жоқ адамдар; және алғаш рет қылмыс жасаған адамдар.
Көші-қон қылмысының мазмұны мигранттардың белгілі бір бөлігінің тұрақты қылмыстық мінез-құлқының болуын көрсетеді:
1) қасақана (ұйымдасқан, кәсіби және т. б.)
және өзекті-анықтау (ситуациялық-қылмыстық
мінез-құлық);
2) мінез-құлықтың қылмыстық-ситуациялық
түрі, виктимдік-ситуациялық және кездейсоқ-ситуациялық.
Мигранттардың қылмыстық мінез-құлқының
мотивациясын анықтау өте қиын, өйткені тіркелген және ашылған қылмыстарда олардың белгілі
бір бөлігі ғана анықталған. Егер біз қылмыстық
көріністердің мотивациялық компонентін қарастыратын болсақ, онда ол келесідей көрінеді.
Мигранттардың әрбір екінші қылмысы өзімшілдікке негізделген. Жеке (отбасылық) мотивтер, олардың пайда болуы жаңа өмірлік ортада
кездесетін айыруларға байланысты, сонымен
қатар олар қылмыс жасаған кезде негізгі мотив
ретінде әрекет етеді. Қылмыстық көріністердің
арасындағы айырмашылықтар өткен қылмыстық тәжірибенің болуымен немесе болмауымен
және нақты өмірлік жағдайлармен, әлеуметтікэкономикалық шектеулер мен айырулардың өлшемімен де анықталады. Мигранттар неғұрлым
аз жабдықталған және интеграцияланған болса,
соғұрлым олар заңға қайшы келетін табыс алу
әдістеріне жүгінуі мүмкін. Болашақта кейбір мигранттар үшін мұндай әдістерді қолдану өмір сүру
нормасына айналуы мүмкін, содан кейін олар
кәсіби қылмыскерлер тобына ауысады, ал басқалары экономикалық және әлеуметтік жағдайының тұрақтануына, жергілікті әлеуметтік-мәдени
ортаға тығыз енуіне байланысты толығымен тоқтап қалуы мүмкін.
Бұл зерттеудің маңызды компоненттерінің
бірі мигранттардың азаматтық тиесілігіне байланысты сипаттамаларын зерттеу болып табылады.
Мұндай талдау алдын-алу шараларының тиімділігін бағалауға мұқият қарауға мүмкіндік береді.
Қылмыстардың ең көп саны, жоғарыда атап
өткеніміздей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан
азаматтарының үлесіне келеді.
Әлемдік еңбек нарықтарында мигранттар
негізінен жергілікті жұмысшылар арасында сұранысқа ие емес жұмыс орындарын алады. Бұл
келесі әрекеттер:
- жоғары қарқынды еңбекті қоса алғанда, біліктілікті талап етпейтін лас, ауыр және/немесе
қауіпті жұмыс;
- демалыс және ойын-сауық саласын қоса
алғанда, қоғамдық қызмет көрсету саласында біліктілігі төмен немесе орташа жұмыс;
- жеке салада күтім жасау және қызмет көрсету бойынша жұмыс;
- экономиканың көлеңкелі және қылмыстық
секторларындағы жұмыспен қамту [Тюруканова

даушы қоғамға әдейі жылжытумен анықтауға
болмайды деп атап өтті [Собольников В.В., 2004,
167-180б.].
Есірткі құралдарының заңсыз айналымындағы Тәжікстан мен Өзбекстан азаматтарының
қылмыстық белсенділігінің артуы этно-мәдени
бейімділікке байланысты емес, есірткі айналымы
қылмыстық пайда алу тұрғысынан өте тиімді болып табылады. Біздің ойымызша, есірткі сатқаны
үшін ұсталған мигранттардың көпшілігі қабылдаушы елде есірткіні жылжыту туралы емес, қарапайым пайда табу туралы ой қозғады.
Республика экономикасында болып жатқан
жаһандану процестері еңбек ресурстарының ұтқырлығының артуына және жұмыс күшінің сыртқы ағынына қажеттіліктің туындауына ықпал етеді. Экономикалық дағдарыстың салдарын ескере
отырып, импорт пен халықаралық білім алмасуға
деген қажеттілік артады деп айтуға болады.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) елдері КСРО ыдырағаннан кейін қалыптасқан бірыңғай көші-қон жүйесін білдіреді. Бұл көші-қон
жүйесінде елдер әлі де жалпы инфрақұрылыммен, коммуникациямен, экономикалық, қаржылық, әлеуметтік-мәдени және гуманитарлық байланыстармен байланысты.
Соңғы жылдары Қазақстан еңбек мигранттарын тартудың өңірлік орталығына айналды, бұл
бірінші кезекте экономиканың тұрақты дамуының оң үрдістеріне, республика халқының өмір
сүру деңгейінің салыстырмалы түрде жоғары
болуына байланысты [Досмагамбетова А., www.
analitika.org].
Қазақстан Республикасы ОАР елдерінен келген мигранттар үшін қабылдаушы болып табылады, мигранттардың негізгі бөлігі көрші Қырғызстан мен Өзбекстаннан келеді. Бұл фактіні
сыртқы еңбек мигранттарымен жұмыс істеуге
жауапты инфрақұрылымды құра отырып, аймақ
елдері республикаларының басшылығы түсінеді
және жақсы біледі.
Осылайша, 2006 жылы Қырғызстанда сыртқы
еңбек көші-қоны туралы заң қабылданды, онда
Қырғыз Республикасының сыртқы көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары белгіленген. Оның негізгі мақсаттары:
- сыртқы еңбек көші-қоны процестерін реттеу;
- Қырғыз Республикасының Еңбек нарығының қажетті жұмыс күшіне қажеттілігін қанағаттандыру, экономиканың тиімділігін арттыру мақсатында оның ұтымды және теңгерімді құрылымын қалыптастыру;
- Қырғыз Республикасы азаматтарының ұлттық еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарына
орналасуға басым құқығын қамтамасыз ету;
- заңсыз сыртқы еңбек көші-қонының алдын
алу және болдырмау;
- еңбекші-мигранттарды құқықтық және
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету;
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Е., 2007, 56-70 б.].
Сауда саласы, әсіресе қалалық нарықтар форматында, Орталық Азия мемлекеттерінен келген
мигранттармен (заңды да, заңсыз да) қарқынды
түрде толықтырылып отырғаны тән. Бұл, біздің
ойымызша, тарихи қалыптасқан «еңбек бөлінісі»
мен осындай нарықтарда этникалық диаспоралардың дәстүрлі болуымен байланысты. Алайда,
қалалық базарлардың жұмысы да, сатылатын
контрафактілік өнімдер өндірісі де ақша айналымы жылдам жүретін салалар болып табылады. Бұл жағдай мигранттарды тартады, олардың
мүліктік цензурасы көп жағдайда өте төмен. Бірқатар демографтар жүргізген зерттеулер әртүрлі
ұлт өкілдерінің көші-қон мінез-құлқы халықтардың өмір салты мен өмір салтының ерекшеліктеріне, этностардың білім деңгейіне, дәстүрлеріне, әртүрлі жинақталған көші-қон тәжірибесінің
әсеріне байланысты екенін көрсетеді. Қылмыстық көші-қонға қатысты әртүрлі әлеуметтік топтардың, оның ішінде этностардың мінез-құлық
белсенділігінің өзгеруі мигранттарды қабылдайтын қалалар үшін криминогендік аспектіде бірқатар қосымша проблемалар туғызды.
Көптеген сенімділікпен әртүрлі елдердің
қылмыстық топтары өздерінің заңға бағынатын
отандастарының қауымдастықтарын қылмыстық
әрекетті дамыту үшін өзіндік база ретінде пайдаланады деп ұсынуға болады. Бұл тек экономикалық бағыттағы қылмыстарға ғана емес, сондай-ақ есірткі құралдарының заңсыз айналымына
байланысты қылмыстарға да қатысты. Бұл жерде
мигранттардың жеке сипаттамалары, көбінесе
этникалық ортадағы мінез-құлық стандарттарына байланысты, Орталық Азия мемлекеттерінен
келген мигранттарды осы түрдегі қылмыстарға
«қосу» тетіктеріне әсер ететін сияқты. Мәселен,
Тәжікстан азаматтары, қылмыстық қоғамдастықтардың қатысушылары бүгінде есірткі құралдары
мен психотроптық заттардың заңсыз айналымы
нарығындағы жетекші орындардың бірін иеленді. Тәжік қылмыстық топтары апиын, героин,
гашиштің жетекші экспорттаушылары болып
табылады. Сонымен бірге, зерттеу көрсеткендей, Қылмыстық секторда, атап айтқанда есірткі
бизнесінде «жұмыс» іздеу Тәжікстаннан келген
мигранттардың басым бөлігі үшін білім деңгейі
төмен және кәсіби деңгейде алдын-ала анықталған.
В. В. Соболников мигранттардың жекелеген
топтары шынымен де есірткінің елге енуін жеңілдететін ортаны құратынын айтады. Бұған мигранттардың өздері үшін жаңа өмір жағдайларына бейімделу дәстүрлері мен тетіктері ықпал
етеді - мысалы, бейімделудің бастапқы кезеңінде
жиі қажет болатын берік қоғамішілік ынтымақтастық. Автор мигранттардың белгілі бір тобының құрамында есірткі бар заттарға қандай да
бір мәдени және институционалдық бейімділігін
атап өтіп, мұндай бейімділікті есірткіні қабыл-
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- Қырғыз Республикасының азаматтарын шет
елдерге тарту және жұмысқа орналастыру бойынша басқа мемлекеттердің квоталарын белгілеуге жәрдемдесу;
- Еңбек көші-қоны саласындағы халықаралық
актілерге қосылу кезінде Қырғыз Республикасы
азаматтарының мүдделерін қорғау;
- еңбек нарығындағы бос орындар туралы
дерекқорды қалыптастыру, Қырғыз Республикасы азаматтарының шетелде еңбек қызметін
ұйымдастыру мүмкіндігі және Қырғыз Республикасының халқын мемлекеттік бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы үнемі хабардар ету.
1. Заңда Қырғыз Республикасының 18 жасқа
толған азаматтары шет елдерде еңбек қызметімен айналыса алатын жағдайлар белгіленген.
Қырғыз Республикасының азаматтары оның шегінен тыс жерлерде жөнелтушілердің делдалдығы арқылы не жеке жолмен жұмысқа орналаса
алады. Көші-қон саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган Қырғыз Республикасының азаматтарын одан тыс жерлерде жұмысқа орналастыруды ұйымдастырады [http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/1792].
Қырғызстанға ұқсас, Өзбекстанда Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жанындағы сыртқы еңбек көші-қоны мәселелері жөніндегі агенттік бар. Жаңа агенттікті құрудың
алғышарты сыртқы еңбек көші-қоны процестерін басқаруды қажетті орталықтандыру, сондай-

-ақ республикада жұмыс күшінің экспорты мен
импортының қолданыстағы тетігін жаңғырту
қажеттілігі болды [http: // genesis. uz / portfolio/
migration. html].
Қырғызстаннан Қазақстанға мигранттар негізінен ауыл шаруашылығы саласында жұмысқа
орналасу мақсатында барады. Онда ең алдымен
ауылдық жерлерден, әсіресе Қырғызстанның оңтүстік облыстарынан келген иммигранттар жұмыс істейді, олардың білім деңгейі көп жағдайда
орташа деңгейден жоғары емес.
Жұмысқа орналастыру салалары бойынша
Қырғызстаннан Қазақстанға келетін мигранттардың жұмысқа орналастыру салалары бойынша:
құрылыс — 34%, сауда — 26%, қызмет көрсету
саласы — 24%, қоғамдық тамақтану саласы —
11%, ауыл шаруашылығы — 5% бөлінеді.
Астанада мигранттар түрлі қызмет түрлерімен
айналысады. Олардың ішінде ең көп тарағандары-жұмысшы мамандықтары, содан кейін мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда қызметші ретінде жұмыс істеу. Олардың оннан бір
бөлігі оқиды [Татибеков Б.Л., 2005, 124б.].
Өзбекстаннан келген еңбек мигранттары Жұмыспен қамтудың түрлі салаларында жұмыс табуда. Зерттеушілер Чулик пен Алимова Өзбекстан азаматтарының Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы еңбек көші-қоны бойынша зерттеу жүргізіп, мигранттар кәсіптерінің келесі шегін
атап өтті [Чулик В. В., Алимова К. З., 2005, 22б.].

Мигранттардың кәсіби құрылымы
Кәсіп түрі
Құрылысы
Базардағы саудагерлер
Ауыл шаруашылығы
Наубайшылар
Аспазшылар
Басқа (арнайы дайындықты қажет етпейтін жұмыс)
Қырғызстаннан келген мигранттардың көпшілігі орта немесе орта арнаулы білімі бар. Респонденттердің 46% Қазақстанға кеткенге дейін
тұрақты жұмыс орны және тұрақты табысы болмаған [https://erazamat.ucoz.kz/publ/10-1-0-176].
Қырғызстаннан келген мигранттардың білім
деңгейі келесідей бағаланады: Бішкектен келген
мигранттар арасында жоғары білімі бар — 40%,
аяқталмаған жоғары — 2%, орта — 58%; Шу облысынан келген мигранттар арасында жоғары
білімі бар — 11%, аяқталмаған жоғары-23%,
орта-49%, аяқталмаған орта-17%. Ресейге және
алыс шетелге кететіндердің білім деңгейі Қазақстанға кететіндердің білім деңгейінен асып түседі.
Астанаға келгендердің жартысына жуығы
жоғары білімді, 41,4%, ал ғылыми дәрежесі бар
адамдар саны 5,3%. Мигранттардың оннан бір
бөлігі (9,6%) аяқталмаған жоғары білімге ие. Бұл
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жұмыспен қамтылған еңбек
мигранттарының % - ы
31,0
31,9
8,9
6,9
8,5
5,2

негізінен ЖОО студенттері, бірінші кезекте ЕҰУ.
Л.Н. Гумилев. Сұралғандардың 16, 9% – ы арнайы
орта немесе техникалық, 17, 2%-ы жалпы орта,
4,0% – ы кәсіптік – техникалық, 4,9% - ы бастауыш
білім алады.
Еңбек көші – қонына қатысатын әйелдер арасындағы білім деңгейі тиісінше ерлерге қарағанда - 2,38, - 2,51 жастағыларға жоғары екенін атап
өткен жөн. Ресеймен салыстырғанда Қазақстан
білікті емес мигранттардың көп санын тартады.
Қазақстанда Өзбекстаннан келген мигранттардың орташа деңгейі 2 жылды құрайды (орта мектеп). Мұның түсіндірмесі Қазақстанда ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне жоғары сұраныс
болуы мүмкін. Қазақстанда ауыл шаруашылығы
саласында жұмыс істейтін Өзбекстаннан келген
еңбек мигранттарының 85,7% - ында тек Орта
білім бар. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде

көшіп-қонушылар арасында білім берудің ең
төмен деңгейі (2,16 жас) Мақтаарал ауданында
байқалды, ал еңбек көшіп-қонушылары үшін
негізгі қызмет түрі ауыл шаруашылығы болып

табылатын басқа облыстарда орташа көрсеткіш
2,42 жылды құрады. Алматы облысында ең жоғары (2,91) білім деңгейі [Чулик В. В., Алимова К.
З., 2005, 20б.].
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АЛАЯҚТЫҚ ТУРАЛЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЗАҢНАМАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Аңдатпа: Бұл мақалада біз 19 ғасырдан бүгінгі күнге дейін алаяқтық ұғымының тарихи пайда
болуы туралы зерттеу жүргіздік. Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің Ресеймен қосылғанға дейінгі және одан кейінгі даму кезеңіне арналған әдебиетті зерттеу қазақтар арасындағы қатынастарды
реттеген әдеттегі құқық нормалары ежелден қылмыстық және азаматтық құқыққа бөлінуді білмеген,
барлығы әдеттегі құқық, шариғат заңдары негізінде шешілген деген қорытынды жасауға мүмкіндік
береді. Қазақтың әдеттегі құқығында «қылмыс» деген арнайы термин болған жоқ. Бұл орын алды –
«жаман іс». «Алаяқтық» ұғымы ұрлық санатына жатқанға ұқсайды.
Кілт сөздер: алаяқтық, құқық, қылмыс, ұрлық, алдау.
Аннотация: В данной статье мы провели исследование об историческом зарождении понятия
мошенничества, начиная с 19 века по сегодняшнее время. Проведенное исследование литературы,
посвященное периоду развития государственности на территории Казахстана до соединения с Россией и после, позволяет сделать вывод о том, что нормы обычного права, которыми регулировались
отношения среди казахов издревле, не знал разделения на уголовное и гражданское право, все
решалось на основе обычного права, законов шариата. В казахском обычном праве не было специального термина «преступление». Имело место – «дурной поступок». Понятие «мошенничество»,
по всей видимости, подпадало под категорию воровства.
Ключевые слова: мошенничество, право, преступление, хищение, обман.
Abstract: In this article, we conducted a study on the historical origin of the concept of fraud, starting
from the 19th century to the present time. The study of literature, devoted to the period of development of
statehood on the territory of Kazakhstan to the junction with Russia and after, leads to the conclusion that
customary laws that have governed relations among the Kazakhs, didn't know the separation of criminal
and civil law, everything was decided on the basis of customary law, Sharia law. In Kazakh customary law,
there was no special term «crime». There was a place – «a bad act». The concept of «fraud», apparently,
fell under the category of theft.
Keywords: fraud, law, crime, embezzlement, deception.
Алаяқтықтың заңнамалық анықтамасы алғаш рет Екатерина II-нің 1871 жылғы 3 сәуірдегі
«әр түрлі руларды ұрлағаны үшін сот және жаза
туралы және барлық провинцияларда жұмыс
үйлерін құру туралы»Жарлығында тұжырымдалған. Осы Жарлықтың 5 – ші тармағына сәйкес «ұрлық-алаяқтық, егер біреу сауда-саттықта
немесе басқа адамдар көп болса, қалтасынан не
алып кетсе, не алдау, немесе ақша төлемей сатып
алады, жасырады, алдау немесе жалған береді,
немесе салмағы бар, немесе өлшемі алдау келісімінсіз иемденеді».
Бұл анықтаманың сөзсіз мәні, ол балама ретінде айтылғанмен, алдау сияқты алаяқтықтың
маңызды белгісі болып табылады [Сунчалиева
Л.Э., 2004, 17 б.].
Бірақ бұл конструкциясы алаяқтықты қылмыс
ретінде анықтауда айтарлықтай көмек болғанына қарамастан, бұл анықтама әлі де идеалдан
алыс болды.
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Аталған Жарлықта тонау, ұрлық, алаяқтық
бір-біріне өтті. Егер ұрлық пен тонаудың құрамы
қатаң түрде бөлінсе, онда алаяқтықтың құрамы
толық тұжырымдалмады. Жарлық нормаларына
сәйкес алаяқтық ұрлыққа (жасырын ұрлық ретінде) және тонауға (физикалық немесе психикалық
зорлық-зомбылықты қолдана отырып, ашық ұстау ретінде) қарсы болды. Алаяқтыққа келесі
әрекеттер кірді: тез, кенеттен, ашық түрде жасалған, бірақ кінәлінің зорлық-зомбылықты мүлікті
иемдену құралы ретінде қолдануға құлықсыздығы туралы куәландырады; жәбірленуші кінәлінің
мінез-құлқының заңсыздығын түсінбеген кезде
алдау; мүлік иесі оның заттарын ұрлауды байқамауға бағытталған ақылды, күрделі.
Тарихи-құқықтық тұрғыдан алғанда, мүліктік қатынастар дамыған сайын, экономикалық
емес фактордан және экономика саласындағы
кездейсоқ, кездейсоқ құбылыстан алмасу экономикалық жүйенің қажетті құрамдас бөлігіне ай-

8) үш реттен артық жасалған алаяқтық [Уголовное уложение 1903 г., 120 б.].
Революцияға дейінгі заңнамадағы «алаяқтық» заңды тұжырымдамасын жасаудағы маңызды қадам 1903 жылғы Қылмыстық кодекстің
қабылдануы болды, алаяқтық туралы ережелер
«алаяқтық»деп аталатын 33-тарауда келтірілген. Бұл тарауда 8 мақала бар (591-598 баптар).
Алаяқтықтың басты белгісі ретінде алдау мойындалды, бұл шындықты басқаны адастыру, оны
азғыру үшін саналы және қасақана бұрмалау деп
түсінілді. Алаяқтық алдаудың белгілері ретінде:
фактілерді, яғни қазіргі немесе өткен құбылыстарды әдейі бұрмалау; алаяқтық алдау алданған
адамға белгілі бір мүлікті кінәліге беру міндеттілігі немесе пайдалылығы туралы түсінік беру
үшін соншалықты маңызды фактілерге қатысты
болуы керек еді.
Сонымен қатар, мұндай әрекеттердің шеңбері едәуір кеңейтіліп, алаяқтықтың келесі түрлері
ерекшеленді:
1) борышты толық төлеген кезде кредитордың қарызды қамтамасыз ету үшін алған кепілін
қайтармауы;
2) сауда алданып қалуы, яғни, тауар санындағы, төлемді есептеудегі, ақшаны ұсақтау кезіндегі
алдау;
3) сақтауға немесе жеткізуге сеніп тапсырылған заттарды ауыстыру;
4) бөтен адамдардың ақшасын немесе заттарын жалған хабарлар беру арқылы немесе пайдалы кәсіпорындар, іс бойынша жалған шығыстар немесе қайырымдылық құрбандықтар жасау
түрінде алдауға жол берілмейді;
5) борышты толық төлеген кезде кредитордың борыштық жазбаша міндеттемені қайтармауы;
6) жалға алғаннан кейінгі ақшаны беру немесе заңға қайшы өзге де мүліктік пайда алу ниетімен бөтеннің жылжымалы мүлкін жалға немесе
өтеусіз пайдалануға өз бетінше беру;
7) Егер көрінеу нұқсан келтірілмесе, зақымданудан сақтандырылған мүлік үшін сақтандыру
сомасын алуға;
8) сақтандырылған мүлікті өртеу, жару немесе
топан су басу;
9) қызметші немесе қызметшінің тапсырмасын орындайтын адам үшін жалған өзін көрсету
[Познышев C.B., 1909, 233 б.].
Мемлекет пен Қазақстан құқығына арналған және Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің Ресеймен қосылғанға дейінгі және одан кейінгі даму кезеңін баяндайтын әдебиетті талдау
қазақтар арасындағы қатынастарды реттеген
әдеттегі құқық нормалары ежелден қылмыстық
және азаматтық құқыққа бөлінуді білмеген, барлығы әдеттегі құқық, шариғат заңдары негізінде
шешілген деген қорытынды жасауға мүмкіндік
береді. Осындай күмбездердің әдеттегі құқық,
дошедшего бізге дейін болып табылады «Жеті -
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налады, ал экономикалық айналымның күшеюі,
экономикалық тауарлар қозғалысының жеделдеуі және олардың шарттық қатынастардың дамуы алдаумен байланысты қылмыстардың өсуімен бірге жүреді.алаяқтықтың жеке неғұрлым
нақты және біркелкі тұжырымдамасының пайда
болуының, сондай-ақ оның жеке сипаттамаларын егжей-тегжейлі көрсетудің үлкен алғышарттары пайда болады.
Айта кету керек, 1845 жылғы қылмыстық және
қылмыстық жазалар туралы Кодексте алаяқтық
шабуылдар тек жылжымалы мүлікке қатысты болады. Жылжымайтын мүлік ұзақ уақытқа созылмаса да, басқа қылмыстардың тақырыбы ретінде
әрекет етеді.
Алайда, сол кездегі қылмыстық-құқықтық
доктрина заң шығарушының бұл ұстанымына
қарсы. И. Я. Фойницкий деп санайды»... алаяқтықтың нысаны тек жылжымалы мүлік қана емес,
жылжымайтын мүлік, мүліктің нақты объектілері
ғана емес, сонымен қатар мүлік құқығы да болуы
мүмкін» [Фойницкий И.Я., 1901, 246-247 б.].
Дәл осындай көзқарасты C. B. Познышев ұстанады, ол алаяқтық деп «қасақана заңсыз сатып
алу, алдау, біреудің мүлкі, мүлік құқығы немесе
міндеттеме бойынша мүліктік пайда...». Н. В. Боженов алаяқтық тақырыбы ретінде де осындай
пікірде «... кез-келген жылжымайтын мүлік, ол
жерде, үйлерде, зауытта, дүкендерде немесе басқа ғимараттарда бола ма» [Боженов Н.В., 1879,
95-96 б.].
1885 жылы қабылданған Қылмыстық және
түзеу жазалары туралы Кодекс, 1845 жылғы Кодекстің жақсартылған нұсқасы бола отырып,
сонымен бірге ұрлықтың түріне жатады, бұл
1626-баптың ережелерімен расталады. Сонымен
қатар, бұл заңнамалық акт алаяқтықтың басқа
түрлерін де атайды:
I. кінәлі өзін басқа дәрежедегі адам ретінде
көрсеткен кезде алаяқтық;
II. Кінәлі адам Үкіметтің тапсырмасы бойынша
әрекет ететін адам ретінде әрекет етсе, алаяқтық;
III. Құмар ойындарды алдау;
IV. Тыйым салынған заттарды сату.
1885 жылғы Қылмыстық кодексті қабылдаған
кезде заң шығарушы алаяқтықтың келесі білікті
түрлерін қамтыды:
1) ұрлық немесе алаяқтық үшін екі рет сотталған адам жасаған алаяқтық.
2) адамдар тобы сендіру арқылы жасаған
алаяқтық.
3) арнайы дайындықтармен жасалған алаяқтық.
4) кінәлі өзіне ерекше сенім артқан кезде
алаяқтық.
5) қарттарды, соқырларды немесе саңырауларды алдауға байланысты алаяқтық.
6) ырым-жырымдарды қолдану арқылы жасалған алаяқтық.
7) үшінші рет жасалған алаяқтық.
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Жарғы», называющийся сондай-ақ «атап өтті Тәуке
хан» [История Казахстана с древнейших времен
до наших дней. 1997, 425 б.].
Өкінішке орай, бұл ескерткіштің қазақ әдеттегі
құқығының жазбаша нұсқалары жоқ, оның үстіне
оның нормаларын қолдану статистикасы туралы
мәліметтер жоқ. Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, қазақтың әдеттегі құқығында «қылмыс» деген
арнайы термин болмаған, ол жаман әрекет ұғымымен ұштасқан. Алаяқтық ұрлық санатына жатқанға ұқсайды.
Ресеймен біріккеннен кейін патша үкіметі қазақтардың әдеттегі құқығының нормаларын Ресей
империясында қолданылып жүрген заңдарға сәйкес келтіру мақсатында оларды зерделеу жөнінде
іс-қимыл жасады.
Алаяқтық, сөзсіз, қазақтар арасындағы қарымқатынаста болған. Мәселен, алаяқтық туралы аталған шығарылымда былай делінген: «қырғыздар
алаяқтық пен алдауды өте жиі қолданады, әсіресе
қалаларда. Далада «чунчи» (сыйлық) алу үшін және
пайдалану үшін жылқыны немесе басқа малды алдап алу үшін жалған сөздер басым дамыған. Қырғыздар алаяқтық пен алдау үшін жазаны білмейді.
Бұл қылмыстар сот ісін жүргізуге себеп болады, ал
кінәлі билердің пайдасына шығын төлеп, талап құнының 10% төлейді» [Культелеев Т.М., 2004, 368 б.].
Билердің пайдасына 10% көрсету сол кездегі сот
жүйесін сипаттайды. Сот төрелігін жүзеге асыру
билерге жүктелді, іс бойынша дәлелдер тараптар
мен ант қабылдаған куәгерлердің айғақтары болды.
Осыдан біраз уақыт бұрын, 1846 жылдың шілдесінде, Орынбор әскери губернаторы генерал
Обручевтің шешімімен қазақ даласына ерекше
тапсырмалар жөніндегі шенеунік Д.Андре жіберілді, онымен аудармашы Григорьев те шықты. Қазақтардың әдеттегі құқығы туралы деректерді жинау
мынадай түрде жүргізілді. Д.Андреден Қазақ әдетғұрып құқығының білгірлері, билер, ақсақалдар
сұралды. Алынған мәліметтерді оған аудармашы
аударғаннан кейін, Д. Андре оларды орыс тілінде
құқықтық норма түрінде тұжырымдады, содан кейін Григорьев респонденттерге аталған норманы
аударды, егер олар тұжырымның дұрыстығын растаса, содан кейін оны мөрлерімен бекітті. Д. Андренің материалдары билердің, ақсақалдардың 128
қолымен және мөрлерімен расталған және Кіші
жүздің орта және батыс бөлігінің Сұлтан-билеушілерімен расталған. Атқарылған жұмыс туралы
есеп Д. Андре қазақ өмірінің әртүрлі салаларына
арналған тарауларға бөлінген баянат түрінде ұсынды, жоғарыда айтылғандай, бұл әдет-ғұрыптар деп
аталатын және нөмірленген құқықтық нормалар
түрінде тұжырымдалған.
Осылайша, көрсетілген мәлімдеменің № 27 параграфында «жалпы ұрлық туралы. Мал ұрлау мен
ұрлауды қырғыздар арасындағы өте қарапайым
қылмыс деп атауға болады. Ұрлық-алаяқтық және
ұрлық-ұрлық қылмыстың бірдей деңгейіне ие».
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№ 32 параграфта былай делінген: «қандай
да бір құжатқа жалған жазылу немесе басқаның
мөрін қолдану үшін кінәлі адам билердің немесе
қызмет көрсетуші адамның қалауы бойынша, жалғандық жасалған мақсатты ескере отырып жазаланады» [Юшков С.В., 1984, 245 б.].
Кейіннен д. Андренің зерттеулері Орынбор
қырғыздарын басқару туралы Ереженің негізіне
алынды. Осы Ереженің 57-бабында ұрлық, ұрлық,
ұрлық-20 рубльден асатын алаяқтық үшін жауапкершілік қарастырылған.
Алаяқтықтың қазіргі Қазақстан аумағында болғаны туралы мәліметті Алдар Көсе есімді алаяқ туралы қазақ халық ертегілерінен табамыз.
Ресеймен байланысқанға дейін қылмыстық
істермен билер соты айналысты, оның құрамына 4-тен 8-ге дейін билер кірді. Дәлел ретінде 2-3
куәгердің айғақтары ескерілді, сондай-ақ алаяқтық
әрекеттер кезінде, мысалы, зиянды малды сату кезінде, жануарларды емдеумен айналысатын емшілер сарапшы ретінде тартылуы мүмкін.
Құқықтанушы ғалымдардың пікірінше, Қазақстан аумағындағы алаяқтықтың негізгі түрлері Ресеймен байланысқанға дейін үй жануарларын, қазақтардың негізгі мүлкін иемденуге қатысты алдау
әрекеттері болған. Алдаудың қандай да бір түрлері
туралы жазбаша нысанда мәліметтер анықталған
жоқ.
Болашақта жазуды енгізу және сауаттылықты
дамыту қазақ әдеттегі құқығының нормаларын
ежелгі адат заң жүйесінен мүлдем өзгеше болатын
белгілі жүйеге келтіруге ықпал етті, өйткені бір жағынан көптеген қылмыстар билер сотының соттылығынан алынып, Ресей империясының соттарының қарауына берілді, ал екінші жағынан, көптеген
әрекеттер қылмыс ретінде таныла бастады.
1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейінгі алаяқтық ұғымының дамуында түбегейлі өзгерістер болды. Бұл ретте, қандай да бір»...революцияға дейінгі
құқықты қабылдау, құқықтың қандай да бір сабақтастығы туралы сөз болуы мүмкін емес». Ауқымды
қайта құрулар, ең алдымен, экономикалық салада
және меншік қатынастарында жүзеге асырылды,
экономиканы жоспарлы мемлекеттік реттеу енгізілді, еңбек пен тұтыну мөлшерін бақылау, жұмыс
істеудің жалпы міндеті белгіленді.
1922 жылғы ҚазКСР Қылмыстық кодексінде
аталған нормативтік актінің 187 - бабында: «алаяқтық, яғни сенімге қиянат жасау немесе алдау арқылы пайдакүнемдік мақсатта мүлік немесе мүлік
құқығын алу-алты айға дейінгі мерзімге мәжбүрлеу жұмыстарымен немесе алты айға бас бостандығынан айырумен жазаланады»деп айқындалған.
Бұл ретте заң шығарушы жалған мәліметтерді хабарлауды немесе хабарлау міндетті болып табылатын мән-жайларды көрінеу жасыруды түсінетін
алдаудың анықтамасын береді, осылайша белсенді және пассивті алдауды бөліп көрсетеді [Шаргородский М., 1927, 29 б.].
1922 жылғы ҚазКСР Қылмыстық кодексінің кем-

рістерге байланысты азаматтық және қылмыстық
заңнамаға жаңа жағдайларға сәйкес өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады.
1997 жылғы 16 шілдеде Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі қабылданды. «Меншікке қарсы қылмыстар» 6-тарауында алаяқтық үшін
қылмыстық жауапкершілік көзделген (ҚР ҚК 177б.). 1997 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі алаяқтықтың мәніне қатысты негізгі идеяны қолдай отырып, осы қылмыс ұғымының
анықтамасын өзгертті, алаяқтық дегеніміз - бөтен
мүлікті ұрлау (1960 жылғы Қаз КСР Қылмыстық кодексінде белгіленгендей, иемдену емес) немесе алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен бөтен
мүлікке құқықты иемдену екенін ерекше атап өтті
[http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167].
2014 жылғы 3 шілдеде қабылданған Қазақстан
Республикасының қолданыстағы Қылмыстық кодексінде заң шығарушы алаяқтықтың анықтамасын өзгеріссіз қалдырды [http://adilet.zan.kz/rus/
docs/K1400000226].
Алайда, қолданыстағы заңнама қарастырылып
отырған қылмыстың құрамын салыстырмалы түрде түсіндіру және саралау проблемаларынан құтыла алмады. Олардың бірі мүлік құқығына ие болу
түсінігін анықтау мәселесі болды. Әдебиеттерді
талдау сонымен қатар мүлікке құқық қылмыстың
мәні болып табылатындығы туралы консенсус жоқ
екенін көрсетті.
Жалпы алғанда, алаяқтық үшін қылмыстық
жауапкершіліктің бүкіл кезеңінде теріс салдарлар
мен бұрынғы қателіктердің алдын алу үшін қазіргі қылмыстық заңнаманы жетілдіруде қолданылуы
керек үлкен тарихи тәжірибе жинақталған деп санаймыз.
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шілігі онда саралау белгілері болмағандығы болып
табылады. Екінші жағынан, бұл нормативтік акт
алғаш рет жеке және мемлекеттік меншікке қол
сұғушылықтар арасында тән айырмашылықтарды
жасады. ҚазКСР Қылмыстық кодексінде алаяқтыққа арналған тағы бір бап бар екенін атап өткен жөн
(188-б.). Алаяқтық немесе мемлекеттік меншікке
деген сенімді теріс пайдалану арқылы ұрлау), ол
үшін қатаң жаза қолданылды.
Одан әрі ҚазКСР Қылмыстық кодексінің 1926
ж.қабылдануымен алаяқтықты анықтау кейбір өзгерістерге ұшырады. Мәселен, 1926 жылғы ҚазКСР
Қылмыстық кодексінің 169-бабы «мүлікті немесе
мүлікке құқықты немесе өзге де жеке пайданы алу
мақсатында сенімді теріс пайдалану немесе алдау» ретінде алаяқтықты анықтаған. Алаяқтықтың
қылмыстық-құқықтық түсінігін дамытудағы келесі
маңызды кезең 1960 жылғы ҚазКСР Қылмыстық
кодексінің қабылдануы болды. 1926 жылғы Қылмыстық кодекске қарағанда, 1960 жылғы ҚазКСР
Қылмыстық кодексі ол алаяқтықтың екі түрін анықтады: Социалистік меншікке қарсы алаяқтық және
азаматтардың жеке меншігіне қарсы қылмыс ретінде алаяқтық. Г.Н. Борзенковтың әділ мәлімдемесіне сәйкес, алаяқтықтың мұндай бөлінуі оны түсіндіруде әртүрлі пікірталастар тудырды [Борзенков
Г.Н., 1971, 6 б.].
Сонымен, Социалистік меншікке қарсы алаяқтық ұрлықтың бір түрі ретінде түсінілді. Сонымен
қатар, ұрлық объектісі тек мемлекеттік және қоғамдық меншік бола алады. Жеке меншікке қол
сұғатын алаяқтық деп мүлікті иелену немесе мүлік
құқығын сатып алу деп түсініледі.
Бұдан әрі, 1991 жылы басталған егеменді Қазақстанда болған саяси және экономикалық өзге-

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

УДК 341
САРТАЕВА КАЛИЯ РЫСБЕКОВНА
з.ғ. к., қауымдастырылған профессор
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
САБИРОВ АУЕЛХАН ИЛЬЯСХАНОВИЧ
з.ғ.к., аға оқытушы
Қарағанды экономикалық университеті Казпотрепсоюз

ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНДЕ АЛАЯҚТЫҚ ЖАСАУ ЖАҒДАЙЫ
Аңдатпа: Бұл мақалада Интернет желісінде алаяқтық жасау жағдайы қарастырылады. Интернеталаяқтық жасау жағдайы қылмыскерлер мен олардың құрбандары арасында өзара іс-қимыл жасайтын кеңістік және уақыт шекарасында өзара келісілген және өзара байланысты элементтер жүйесі,
сондай-ақ тергеу кезінде орын алған және құқық бұзушылықтың іздерін қалыптастыруға, оны анықтау мен тергеуге ықпал еткен объективті орта мән-жайлары болып табылады.
Кілт сөздер: алаяқтық, құқық, қылмыстық құқық бұзушылық, ұрлық, алдау.
Аннотация: В данной статье мы провели исследование обстановки совершения мошенничества
в сети Интернет. Обстановкой совершения интернет-мошенничества является система взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, в пространственных и временных границах которых
происходит взаимодействие между преступниками и их жертвами, а также тех обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент расследования и оказывали влияние на формирование следов правонарушения, его выявление и расследование.
Ключевые слова: мошенничество, право, уголовное правонарушение, хищение, обман.
Abstract: This article discusses the situation of fraud on the Internet. The situation of Internet fraud is
a system of interdependent and interrelated elements, in the spatial and temporal boundaries of which
there is interaction between criminals and their victims, as well as those circumstances of the objective
environment that took place at the time of the investigation and had an impact on the formation of traces
of the offense, its detection and investigation.
Keywords: fraud, law, criminal offense, embezzlement, deception.
Бүгінгі таңда қылмыстық құқық бұзушылық
жағдайының элементтерін қарастыру ғылымның
әртүрлі салаларындағы көптеген жұмыстарға арналған: қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминалистика және қылмыстық құқық. Осы тақырыпты
зерттеушілердің ішінде Н.П. Яблоков, В.К. Гавло,
B.C. Ишигеев, Т.А. Анненкова, И.Н. Букаева және
басқа да көптеген авторларды атап өтуге болады
[Гавло В.К., 1985. 176 б.].
Қылмыстық құқық бұзушылық жасау жағдайын криминалистика тұрғысынан, атап айтқанда,
Интернет желісінде алаяқтық жасау ахуалын қарауға кіріспес бұрын, қылмыстық құқықтағы осы
ұғымды анықтау тәсілдерін талдау қажет сияқты,
өйткені оның заңнама саласы ретіндегі нормалары және ғылым саласы ретіндегі ережелері криминалистика үшін негіз болып табылады.
Қазіргі уақытта қылмыстық құқық ғылымында «қылмыстық құқық бұзушылықтың мән-жайы» ұғымына қатысты көптеген көзқарастар бар.
Ұсынылады, негізгі оның ішінде жинақталады
мынадай.
А.Г. Василиадидің ұстанымы неғұрлым толық
және дәл болып көрінеді, ол құқық бұзушылық
жасау жағдайын «жасалған қылмыстың кеңістік-уақыттық шеңберімен шектелген, адамның,
материалдық заттардың, климаттық және басқа
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факторлардың өзара әрекеттесуі, жасалған әрекеттің қоғамдық қауіптілік дәрежесіне әсер етеді
және осыған байланысты қылмыстық құқықтық
мәнге ие болады» деп қарастырады [Василиади
А.Г., 1998. 14 б.].
Жағдайдың негізгі нақты қасиеті оның қылмыстық әрекетті жасау процесіне әсер ету қабілетінде жатыр: оның негізінде осы белгінің
қылмыстық-құқықтық мәні де анықталады, ол
жағдайдың өз жағдайында жасалған әрекеттің
әлеуметтік қауіптілігін өзгерту қабілетінен тұрады [Василиади А.Г., 1998., 8-12б.].
А. Г. Василиади жағдайдың элементтеріне:
қылмыстың орны, уақыты, адам, материалдық
заттар, климаттық және басқа да факторлар жатады. Алайда, біз қылмыстық құқық бұзушылық
жасау жағдайына адамды жатқызуға болатындығымен келіспейміз. Адамның материалдық
және идеалды әлемнің әртүрлі нысандарында
жазылған объектілермен өзара әрекеттесуінің
нәтижесі үшін элемент ретінде көрсету ең қолайлы болады. Интернеттегі алаяқтыққа қатысты
виртуалды әлемдерді материалдық әлемнің кіші
түрі ретінде де көрсетуге болады.
Осылайша, қылмыстық құқық бұзушылық жасау жағдайын ол орын алатын объективті жағдайлар құрайды.

1983., 81б.].
Криминалистикада қылмыстық құқық бұзушылық жасау жағдайы тұжырымдамасының
мазмұнына қатысты консенсус әлі жоқ деп айтуға болады.
Осы зерттеудің мақсаттары үшін Т. с. Анненкова берген құқық бұзушылық жағдайын анықтау ең қолайлы болып табылады: «кеңістіктік
шекараларда қылмысқа қатысушылардың өзара
әрекеттесуі болатын өзара тәуелді элементтер
жүйесі, сондай-ақ белгілі бір тергеу сәтінде қалыптасқан және қылмыстың іздерін қалыптастыруға, қылмысты ашуға және тергеуге әсер ететін
объективті ортаның әртүрлі басқа жағдайлары»
[Анненкова Т.С., 2007. 55б.].
Бұл анықтама ыңғайлы, өйткені онда: біріншіден, жағдай дәл жүйе ретінде қарастырылады;
екіншіден, жағдайдың құрамдас элементтерінің
құқық бұзушылыққа қатысушылардың әрекеттерімен қажетті байланысы көрсетіледі; үшіншіден, автор тұжырымдамаға басқа элементтер
де енгізілуі мүмкін екенін көрсетеді (объективті
орта жағдайлары), осылайша кез-келген құқық
бұзушылық құрамын зерттеу немесе құқық бұзушылықты тергеу кезінде құқық бұзушылық жасау
жағдайы ұғымының мазмұны туралы мәселені
дербес шешуді ұсынады.
Осылайша, интернет-алаяқтықтың жағдайы
өзара тәуелді және өзара байланысты элементтер жүйесі болып табылады, олардың кеңістіктік
және уақыттық шекараларында қылмыскерлер
мен олардың құрбандары арасында өзара іс-қимыл жүреді, сондай-ақ тергеу кезінде орын алған
және объективті ортаның жағдайлары.құқық бұзушылық іздерінің қалыптасуына әсер етті, оны
анықтау және тергеу.
Интернет желісінде алаяқтық жасау уақыты
қоғамдық қауіпті салдар туындаған сәтке қарамастан, қоғамдық қауіпті әрекеттің аяқталу уақыты болып табылады (ҚР ҚК 25-бабына сәйкес) [Уголовный кодекс Республики Казахстан].
Бұл құқық бұзушылықтың нақты уақыты, басқа компьютерлік құқық бұзушылықтар сияқты,
ұзақтығы жәбірленушілердің қызметіне байланысты әртүрлі факторларға байланысты уақыт
кезеңдерімен есептеледі (мысалы, жәбірленушінің компьютердегі жұмыс кестесі).
Интернеттегі алаяқтықтың орнын сипаттай
отырып, алаяқтықтың дәстүрлі түрлерінен айырмашылығы, бұл жағдайда қылмыскер мен ықтимал жәбірленуші қылмыстық құқық бұзушылық
басталған сәттен бастап әлеуметтік қауіпті салдардың басталу сәтіне дейін бір-бірінен едәуір
қашықтықта болуы мүмкін екенін атап өткен
жөн.
В.Б. Вехов атап өткендей, «компьютерлік ақпарат саласында жаңа телекоммуникациялық
технологиялар мен электр байланысы құралдарын пайдалана отырып қылмыс жасаған кезде
қоғамдық қауіпті іс-әрекеттің жасалған орны,
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Кейбір зерттеушілер қылмыстық құқық бұзушылықтың уақыты мен орнын құқық бұзушылық
құрамының объективті жағының жағдайдан бөлек тәуелсіз элементтері ретінде сипаттайды. Бұл
тәсіл толығымен негізделген және қисынды, өйткені диалектиканың жалпы ережелеріне сүйене
отырып, орын мен уақыт материяның атрибуттары болып табылатын кеңістік. Осылайша, кеңістіктік-уақыттық сипаттамалары жоқ материалдық объект жоқ.
Алайда, біздің ойымызша, криминалистика
тұрғысынан қылмыстық құқық бұзушылықтың
жасалу уақыты мен орнын құқық бұзушылық
жасау жағдайының құрамдас бөлігі ретінде қарау қажет. Мұндай тәсіл құқық бұзушылық жасау
жағдайын да, тұтастай алғанда объективті жағын
да неғұрлым толық және тұтас түсінуді қамтамасыз ететін сияқты.
Криминалистикада қылмыстық құқық бұзушылық жасау жағдайы өзара байланысты элементтер жүйесі ретінде қарастырылады. Мысалы, С. И. Винокуров оны «объективті шындық
фактілерінің орны мен уақытының белгілі бір
жағдайында өзара әрекеттесетін, қылмыс оқиғасындағы адамдардың мінез-құлқының бағыты
мен бағытын анықтайтын, сондай-ақ болып жатқан процестер мен құбылыстарды материалдық
бейнелеудің сипатын, механизмі мен шарттарын
анықтайтын» жүйе ретінде ұсынады., салыстырмалы түрде тұрақты (бір типтегі қылмыстар үшін)
іздердің жиынтығы, оларды зерттеу оқиғаның
мәнін бағалауға мүмкіндік береді» [Винокуров
С.И., 1967. c.46]. Алайда, біз бұл анықтама даулы
сәттерден аулақ емес деп санаймыз. Атап айтқанда, автор көрсеткен элементтердің өзара әрекеттесуі қалай және нақты анықталатыны белгісіз.
Ұқсас ұстанымды Н.П. Яблоков ұстанады, ол,
атап айтқанда, құқық бұзушылық жасау жағдайын «орын мен уақыттың өзара әрекеттесетін әр
түрлі жағдайларының жүйесі, материалдық және
физикалық-химиялық, метеорологиялық жағдайлар, өндірістік факторлар, оқиғаға қатысушылардың мінез-құлқының ерекшеліктері және
объективті шындықтың басқа да жағдайлары,
қылмыс болған кезде қалыптасқан және жиынтығында оның жасалу тәсілі мен механизміне
әсер етеді. осы жүйенің ерекшеліктерін бағалауға мүмкіндік беретін әртүрлі іздерде» [Яблоков
Н.П., 1980., 39б.].
В.И. Куликов берген анықтама неғұрлым толық және егжей-тегжейлі болып табылады, оған
сәйкес құқық бұзушылықтың жағдайы «қылмыстың белгілі бір оқиғасының кеңістік-уақыт шеңберімен шектелген жүйе, оның ішінде қылмыскердің материалдық, әлеуметтік-психологиялық
элементтері және қылмыстық әрекет жасалатын
арнайы таңдалған орта, кейде оның кейбір қатысушылары. Қабілетті ... оған қатысатын адамдардың мінез-құлқының сипатын анықтаңыз,
оны тергеу әдістемесін анықтаңыз» [Куликов В.И.,
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әдетте, қоғамдық қауіпті зардаптардың нақты
басталған орнымен сәйкес келмейді. Мұндай
орындар бірнеше болуы мүмкін. Олар бір-бірінен едәуір қашықтықта, көлік құралдарында,
әртүрлі мекемелерде, жер учаскелерінде, соның
ішінде әртүрлі елдер мен континенттерде болуы
мүмкін. ...Сондықтан қылмыс орны... целесообразнее барлығы санауға болса ...көлік құралы,
қылмыстық салдарлар туындаған жерге қарамастан, қоғамға қауіпті іс-әрекеттер жасалған
жердің учаскесі немесе сол мекеменің, ұйымның, мемлекеттің аумағы» [Вехов В.Б., Попова
В.В., Илюшин Д.А., 2004. 28б.].
Егер компьютерлік құқық бұзушылықтар туралы, атап айтқанда, интернет-алаяқтық туралы
айтатын болсақ, қылмыстық құқық бұзушылықтың орнын түсінуге мұндай тәсіл ең қолайлы
болып көрінеді. Қазіргі уақытта Интернетке қол
жетімділікті кез-келген жерде алуға болатындығын ескере отырып, біздің ойымызша, әлеуметтік
қауіпті салдарлар туындаған орынды құқық бұзушылық орны деп санау негізсіз болады. Әйтпесе,
бұл абсурдтық жағдайға әкелуі мүмкін, мысалы,
қоғамдық қауіпті зардаптар қалалық саябақта орын алады, онда жәбірленуші ноутбукпен
орындықта отырғанда Интернетте жұмыс істеді.
Кейде құқық бұзушылықтың орны әлеуметтік
қауіпті салдардың басталу орны болуы мүмкін

жағдайлар туындайтын сияқты. Алайда, мұндай
жағдайларда қылмыскер мен жәбірленуші бірбірінен аздап алынып тасталуы мүмкін.
Қорытындылай келе қарау жағдайды, алаяқтық жасау, Интернет желісінде көрсетуге болады
мынадай.
1. Интернет-алаяқтықтың жағдайы-бұл өзара
тәуелді және өзара байланысты элементтер жүйесі, олардың кеңістіктік және уақыттық шекараларында қылмыскерлер мен олардың құрбандары арасында өзара іс-қимыл жүреді, сондай-ақ
тергеу кезінде орын алған және құқық бұзушылық іздерінің қалыптасуына әсер еткен объективті орта жағдайлары.оны анықтау және тергеу.
2. Интернет желісінде алаяқтық жасау уақыты қоғамдық қауіпті зардаптар туындаған сәтке
қарамастан, қоғамдық қауіпті әрекеттің аяқталу
уақыты болып табылады (ҚР ҚК 25-бабына сәйкес). Осы құқық бұзушылықты жасаудың нақты
уақыты ұзақтығы жәбірленушілердің қызметіне
қатысы бар түрлі факторларға байланысты болатын уақыт кезеңдерімен есептеледі.
3. Алаяқтықтың дәстүрлі түрлерінен айырмашылығы, интернет-алаяқтық жағдайында қылмыскер мен ықтимал жәбірленуші құқық бұзушылық басталған сәттен бастап әлеуметтік қауіпті зардаптардың басталу сәтіне дейін бір-бірінен
едәуір қашықтықта болуы мүмкін.
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Аннотация. Выборочные исследования, посвященные проблеме женской преступности, на протяжении всей истории мировой криминологической науки неизменно подчеркивали ее специфику,
количественные и качественные характеристики, отличные от преступности мужчин, что в итоге
позволило выделить ее в структуре всей преступности и рассматривать в качестве самостоятельного
элемента. Преступность среди женщин как криминологическая проблема требует своего разрешения прежде всего в исследовании ее природы, факторов возникновения и механизма проявления,
соотношения с другими социальными явлениями. Особенности криминологической характеристики женской преступности в значительной мере определяются спецификой образа жизни женщин,
своеобразием их деятельности, социальных позиций и ролей. В то же время эта преступность, разумеется, отражает общие закономерности преступности и ее изменений. Она выступает в качестве
подсистемы общей преступности и органически с ней взаимосвязана.
Ключевые слова: женская преступность, криминологические факторы, уголовная политика,
преступления, принцип, проблема, цели, наказание.

ӘЙЕЛДЕР ҚЫЛМЫСЫНА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Түйің. Әлемдік криминологиялық ғылымның бүкіл тарихында әйелдер қылмысы мәселесіне арналған таңдамалы зерттеулер оның ер адамдардан ерекшеленетін ерекшелігін, сандық және сапалық сипаттамаларын үнемі атап өтті, нәтижесінде оны бүкіл қылмыс құрылымында бөліп көрсетуге
және тәуелсіз элемент ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Әйелдер арасындағы қылмыс криминологиялық проблема ретінде, ең алдымен, оның табиғатын, пайда болу факторлары мен көріну
механизмін, басқа әлеуметтік құбылыстармен байланысын зерттеуде шешуді талап етеді. Әйелдер
қылмысының криминологиялық сипаттамаларының ерекшеліктері көбінесе әйелдердің өмір салтының ерекшелігімен, олардың қызметінің, әлеуметтік ұстанымдары мен рөлдерінің ерекшелігімен
анықталады. Сонымен бірге, бұл қылмыс, әрине, қылмыстың жалпы заңдылықтарын және оның өзгеруін көрсетеді. Ол жалпы қылмыстың ішкі жүйесі ретінде әрекет етеді және онымен органикалық
түрде өзара байланысты.
Түйін сөздер:әйелдер қылмысы, криминологиялық факторлар, қылмыстық саясат, қылмыстар,
қағидат, проблема, мақсаттар, жаза.

FEATURES OF THE FIGHT AGAINST WOMEN'S CRIME
Annotation. Sample studies devoted to the problem of women's crime throughout the history of
world criminological science have consistently emphasized its specificity, quantitative and qualitative
characteristics that differ from men's crime, which ultimately allowed us to distinguish it in the structure of
all cr me and consider it as an independent element.
Crime among women as a criminological problem requires its solution primarily in the study of its
nature, the factors of occurrence and the mechanism of manif station, the relationship with other social
phenomena.
The peculiarities of the criminological characteristics of women's crime are largely determined by the
specifics of the way of life of women, the uniqueness of their activities, social positions and roles. At the
same time, this criminality, of course, reflects the general patterns of crime and its changes. It acts as a
subsystem of general crime and is organically interconnected with it.
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ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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Keywords: women's crime, criminological factors, criminal policy, crimes, principle, problem, goals,
punishment.
Проблема предупреждения женской преступности - это часть предупреждения преступности в целом, но она имеет и определенную
специфику, целый комплекс специальных мер,
направленных на защиту прав женщин.
В качестве стратегической цели в докладе IV
Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 4—15 сентября 1995 г.) предусмотрено: изменение структуры и целенаправленное
распределение государственных ассигнований в
целях поощрения экономических возможностей
женщины и равного доступа к производственным ресурсам и удовлетворения специальных
образовательных и медицинских потребностей
женщин, особенно живущих в условиях нищеты
[Пекинская декларация 1995. с. 32].
Применение общепредупредительных мер
рассчитано на воздействие на большие социальные группы, материальное положение которых
достаточно однообразно. Но далеко не полно
учитываются при выдаче пособий на содержание детей уровень доходов в семье и ряд других
факторов. Поэтому оказание профилактической
материальной помощи часто бывает неэффективным.
В условиях расслоения населения важен учет
дифференцирующих факторов, их влияние на
формирование различных типов поведения
женщин в зависимости от принадлежности их
к определенной социальной группе. В конечном итоге именно принадлежность женщины
к той или иной социальной группе определяет
степень неудовлетворенности материальных
потребностей, противоречия между матери
альными и духовными потребностями. Ныне существующие нормативные акты, направленные
на улучшение условий быта семьи, женщины,
воспитания детей, жилья, учитывают в основном число детей или степень обеспеченности
жильем. Кроме того, исходят из положений, что
именно родители являются защитниками детей.
Но опыт проведения приватизации жилья показал, что интересы детей при продаже, обме
не приватизированных квартир родителями с
антиобщественным поведением не учитывались
[Корзун И.В.1998. с. 79].
Число преступниц без постоянного места жительства значительно меньше, чем число мужчин. Однако тенденция неблагоприятна: число
таких преступниц увеличилось в 2017—2020
годах в 2,3 раза. Несовершенство жилищного
законодательства, противоречивость отдельных
его норм, позволяющих свободно распоряжаться приватизированным жильем, ослабление или
полное отсутствие контроля со стороны общественности и властных структур за их использованием, способствуют тому, что в конечном итоге
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не только одна женщина, но и целые семьи оказываются без жилья.
Характер преступлений, совершаемых женщинами, а. также опросы преступниц дают основания для вывода о том, что если бы профилактическая работа была проведена в момент
зарождения конфликтной ситуации, то многие
преступления не были бы совершены. Это положение относится к вопросам предотвращения
преступлений у женщин, возникающих на семейно-бытовой почве, а также в производственных коллективах. По материалам опросов, только 30— 35% преступниц считают, что в семейной
жизни и в быту невозможно избежать серьезных
конфликтов, скандалов [Стат.сборник,2018. с.54].
Ослабление или почти полное исчезновение
контроля за поведением, конфликтными ситуациями со стороны коллектива, общественности
в современных условиях было обусловлено существовавшим ранее тотальным контролем со
стороны партийных органов и привело к негативным последствиям.
В настоящее время начинают на иной основе и в другой форме создаваться различные
общественные женские организации по всей
стране по различным основаниям: профессиональным, по работе среди женщин, детей, в защиту семьи и т. п. Таких организаций в целом
по Казахстану создано уже более одной тысячи.
Набирают силу и комиссии при исполнительных
органах по вопросам семьи и детства. Их актив
ность также становится все более заметной, и
они пытаются разработать такие мероприятия,
которые помогли бы лучшей адаптации женщин
к современным условиям.
Как показывают криминологические исследования, большой резерв для пополнения преступниц представляют женщины, ведущие аморальный образ жизни, совершающие различные
антиобщественные проступки. К сожалению,
нравственным, духовным вопросам в последние
годы в обществе уделяется весьма мало внимания. А между тем аморальность в обществе настолько велика, что настало время принять закон
о защите нравственности и предусмотреть в нем
меры борьбы с этим опаснейшим злом: экономические, идеологические, воспитательные, медицинские, правовые.
В современных условиях важное профилактическое значение приобретает система подготовки и переподготовки кадров. При этом необходимо учитывать особенности жизнедеятельности женщин разного контингента, в том числе
матерей, вернувшихся после отпуска по уходу за
малолетними детьми, женщин, отбывающих наказание, и т. п.
Республиканская служба занятости работает

разработка системы воспитательных мероприятий с учетом особенностей формирования
поведения женщины;
анализ обстановки на производстве, в семье,
быту с целью выявления факторов, провоцирующих женщин на совершение преступлений;
повышение социального контроля за выполнением женщиной семейных ролей;
меры, направленные на предотвращение
конкретных преступлений, совершаемых женщинами. В этом случае применяется общая методика предупредительных мер, однако с учетом
особенностей совершения преступлений женщинами;
меры, направленные на предотвращение
различных правонарушений, приводящих к совершению преступлений, таких, как, например,
пьянство, наркотики и т. п.;
предотвращение и оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни;
оказание помощи женщинам, отбывающим
срок лишения свободы в ИТУ;
оказание помощи женщинам, отбывшим
срок наказания, в адаптации к жизни на свободе
[Антонян Ю.М. 1992. с.84].
На Всемирной конференции по правам человека (Вена, 1993 г.) вопросы о правовом положении женщин впервые были вынесены на обсуждение в качестве самостоятельных пунктов
повестки дня.
Говоря об определении основных ударов в
процессе профилактики преступности вообще, и
женской в частности, хотелось бы остановиться
на таком аспекте этой проблемы, как изучение
факторов, влияющих на женскую преступность,
в процессе ее криминологического прогнозирования. Думается, что в условиях переходного периода долгосрочность и достоверность любых
прогнозов естественно уменьшается. Хотя бы
потому, что значительно сужаются возможности
для научной и системной экстраполяции, которые, в свою очередь, вызваны нестабильной общественно-экономической ситуацией, отсутст
вием четко сформированной правовой идеологии, концепции уголовной политики, резкими
перепадами политического курса, неустоявшейся законодательной и правоприменительной
практикой. Но вместе с тем это ничуть не должно
снижать необходимости их разработки.
Первоочередной задачей криминологического прогнозирования является определение
факторов, влияющих на преступность. Затем
предполагается перенос факторов в будущее
и рассмотрение их уже с новых позиций. Этот
подход помогает выделить в общей системе разнообразных факторов решающие, имеющие в
рамках прогностического исследования доминирующее значение. Данная методология, как
нетрудно заметить, в определенной мере служит
основой для большинства научных изысканий,
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над подготовкой программы профессионального обучения женщин, испытывающих особые
затруднения при трудоустройстве на работу, но
при этом необходим тонкий, дифференцированный подход к разным группам женщин.
В числе специальных мер должны найти отражение не только декларация о равных правах,
но и решение вопроса о том, каковы функции
женщины в обществе. Эта проблема сложна,
дискуссионна, но выбор основного направления для современного развития общества необходим. Только тогда специальные меры, защищающие права женщин, могут быть эффективны. Необходимо также учитывать, что у женщин
всякая деятельность всегда в большей мере, чем
у мужчин, опосредуется субъективными обстоятельствами. Это отчетливо проявляется при
исследовании преступниц. Как показывают криминологические исследования, в жизни преступниц значительно больше криминогенных
обстоятельств, чем у законопослушных женщин.
Действительно, по данным криминологических исследований, около 70% неблагополучных
семей основным источником неблагополучия
имели родительскую семью с асоциальной и антиобщественной ориентацией.
Исследования показывают, что совершенные преступления на женщину оказывают более
сильное влияние, чем на мужчину. Она значительно медленнее преодолевает инерцию преступной деятельности, значительно труднее и
сложнее включается в процесс ресоциализации.
Поэтому важно определить судьбы преступниц, отбывших наказание. Большинству из них
некуда возвращаться, семьи распались, связи
с детьми нарушены, навыки работы потеряны.
Необходимы специальные меры по их реабилитации и возвращению в жизнь общества. Решение и защита трудовых и бытовых прав женщин,
отбывших наказание, не имеющих постоянного места жительства, не имеющих постоянного
источника дохода, должна стать проблемой не
только общества, но и государства. Эти обстоятельства требуют разработки конкретных мер в
каждом конкретном случае.
Меры по предупреждению и предотвращению преступлений, совершаемых женщинами,
можно разделить на несколько групп:
долговременные, связанные с необходимостью разработки национальной программы
по положению женщин, направленные на общее
улучшение всех сфер жизнедеятельности Жен
щин и совершенствование морального климата в
обществе. Особое внимание должно быть обращено на степень удовлетворения потребностей;
разработку системы мероприятий, направленных
на повышение законности в обществе, включая
не только оценку существующих мер, но и систему контроля за их выполнением, систему защиты
прав женщин на производстве, в семье;
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и не только в области криминологии. Использована она в системе настоящего исследования.
Вот почему в условиях предлагаемой работы
предпринята попытка рассмотреть некоторое
определяющие факторы женской преступности.
При этом ставилась цель с их помощью объяснить механизм преступного поведения, а также
заранее принималось во внимание то обстоятельство, что они могут и должны послужить в
дальнейшем основой для научного криминологического прогноза [Агыбаев А.Н. 1997. с. 277].
Например, выше была отмечена имеющаяся в последние годы тенденция к снижению
продолжительности жизни населения, особенно у мужчин трудоспособного возраста. Также
приводилась и статистика числа судимостей у
мужчин и женщин, из которой очевидно, что
с увеличением возраста женщины догоняют и
даже обгоняют мужчин по количеству судимостей. Последнее обстоятельство в данном случае
является, отчасти, следствием так называемого постарения населения, которое происходит
в основном за счет увеличения численности и
удельного веса среди людей старших возрастов
именно женщин. Подобные закономерности (в
данном случае демографического характера),
несомненно, должны учитываться в процессе
прогнозирования преступности и ее отдельных
проявлений.
Не менее актуальным мы считаем подход к
разработке мер профилактики женской преступности с учетом региональных ее особенностей,
а следовательно, и прогноза ее с учетом этих
условий. В качестве факторов негативного ряда,
обуславливающих подобное состояние, прежде
всего выступали: высокий уровень естественной
миграции населения, в том числе иностранных
граждан (в основном из Китая и Вьетнама); рост
безработицы; возросший спрос на наркосырье,
обильно произрастающее в регионе; усиление
влияния уголовно-воровских группировок преступного мира. В этом же исследовании высказывается мнение о существенной роли миграционных процессов в динамике женской преступности в данном регионе.
В свою очередь, миграция, как нами уже отмечалось, может быть и самостоятельным фактором, негативно влияющим на преступность. В
связи с этим автор считает, что изучение зако
номерностей подобного взаимовлияния может
безусловно приблизить к максимальной объективности в процессе криминологического прогнозирования преступности женщин, в том числе
и на региональном уровне.
Региональный аспект криминологического
прогнозирования представляется исключительно важным и для Казахстана. Например, по нашим оценкам, в связи с переносом столицы в
г.Нур-Султан, притоком в нее значительного количества людских и финансовых ресурсов, раз-
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витием инфраструктуры по обслуживанию населения, возрастет спрос на женскую проституцию
и различные формы ее эксплуатации.
Естественно, что раскрыть и показать возможности криминологического прогнозирования как одного из направлений профилактики
женской преступности в масштабах настоящего
исследования не представляется возможным.
Прежде всего потому, что комплекс этих факторов: во-первых, весьма многообразен; во-вторых, каждый из факторов социального, демографического, экономического, правового порядка
имеет свои особенности на различных уровнях
профилактической деятельности; в-третьих,
само прогнозирование женской преступности
неразрывно связано с общими прогностическими подходами в предупреждении преступности
вообще.
Именно на одном из таких общих подходов
совершенствования борьбы с преступностью
хотелось бы остановиться. Здесь имеется в виду
такая актуальная, по мнению автора, проблема,
как необходимость криминологической экспертной оценки готовящихся и имеющих место
правовых актов. Подобная деятельность необходима прежде всего на уровне законодательных
решений. При этом криминологическая экспертиза не должна подменять или выполнять функции, например, Конституционного совета или
прокуратуры. Ее решения должны носить скорее
рекомендательный характер и включать в себя
как раз элементы прогнозирования негативного
влияния тех или иных факторов, к обострению
которого может привести (или уже привело)
принятие соответствующих правовых норм. В
процессе этой деятельности необходимо будет
уделять внимание и проблемам, связанным с
женской преступностью.
Относительно недавно в современной юридической науке стало выделяться в качестве самостоятельного направления так называемое
уголовно-правовое прогнозирование, определяемое как разновидность научного предвидения в сфере борьбы с преступностью. Признавая
его междисциплинарный характер, находясь в
равной степени как в области криминологической, так и уголовно-правовой науки, необходимо подчеркнуть, что прогностический аспект в
криминологической экспертной оценке применительно к специфике настоящей работы должен основываться на элементах социально-ролевых функций женщин, в том числе в процессе
трудовой занятости. Ранее мы уже вели речь о
так называемой отраслевой преступности женщин. Подобная противоправная деятельность
женщин как объекта профилактической работы
также может стать предметом криминологического прогнозирования. В категории таких лиц,
как показала практика, значительной была доля
женщин, занимающихся частной нотариальной

усилия специалистов, ученых и практиков привели сначала к включению этой нормы в модельное уголовное законодательство стран СНГ,
а затем были воплощены уже в нормах национального законодательства. В Казахстане это ст.
229 УК РК, предусматривающая ответственность
за злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами.
В области криминологического прогнозирования женской преступности исключительно
важна роль государственных усилий, направленных на совершенствование статистической
отчетности, в том числе о преступлениях, совершаемых женщинами и в отношении их, с целью
получения полной и объективной информации
о всех формах преступных проявлений и насилия в отношении женщин. Эта информация
представляет собой непременную основу для
построения любых прогнозов и экстраполяции.
Кроме того, необходимо внимание к поощрению разного рода научных исследований в
части криминологического прогнозирования
преступности вообще. Данная отрасль криминологической науки в Казахстане практически
не развита, и усилия по ее развитию имеют, по
мнению автора, прямой позитивный потенциал,
в том числе в плане борьбы с преступностью, и
в частности — среди женщин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1 Пекинская декларация 1995. С. 32
2 Корзун И.В. Преступность среди женщин в Казахстане, Жети жаргы 1998г. С.79
3 Женщины и мужчины Казахстана. Стат.сборник, Астана 2018. С.54
4 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 84.
5 Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. Алматы, 1997. С.
277.
6 Бейсенов Ж.С. Классификация жертв рэкета и виктимологический аспект их профилактики.
Борьба с организованной преступностью и коррупцией. Алматы, 1999г. С. 105
Авторлар туралы ақпарат
Сартаева Ш.Ш. - м.ю.н., ст. преподаватель, Южно-Казахстанский Университет им. М.Ауезова,
г.Шымкент, Казахстан, тел: +7 702 4777021
Жаксыбаева А. - м.ю.н., ст. преподаватель, Южно-Казахстанский Университет им. М.Ауезова,
г.Шымкент, Казахстан, тел: +77474727005
Сведения об авторах
Сартаева Ш.Ш. -М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, заң ғылымдарының магистры, аға оқытушы, тел: +7 702 4777021
Жаксыбаева А.-М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, заң ғылымдарының магистры, аға оқытушы, тел: +77474727005
Information about the authors
Sartaeva Sh. Sh. - M. Auezov South Kazakhstan University, Master of Law, teacher, tel: +7 7024777021
Zhaksybaeva A. - M. Auezov South Kazakhstan University, Master of Law, teacher, tel: +77474727005

149

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

практикой, что само по себе весьма закономерно: большинство из них до принятия указанного
Закона трудились в государственных нотариаль
ных конторах. Однако именно этот аспект имеет
определенную криминологическую специфику. Дело в том, что, по нашим наблюдениям,
масштабы преступной деятельности, связанной
с использованием фиктивных нотариально заверенных документов, имеют неуклонную тенденцию к росту. Это очевидно, особенно в случаях
оформления приватизации и купли-продажи
недвижимости, а также банковских Документов
на открытие счетов и безналичных переводов
денежных сумм. Махинации подобного рода
зачастую становятся возможными только бла
годаря использованию фиктивных нотариально
заверенных документов [Бейсенов Ж.С. с. 105].
Автор настоящей работы был одним из тех
ученых-криминологов, которые предлагали
провести в свое время соответствующий экономико-правовой анализ общественной опасности подобных действий, и обосновывал наряду
с этим необходимость разработки и принятия
норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за заведомое нарушение
оформления нотариальных документов со стороны соответствующих субъектов. В определенной мере отрадно, что известные в этой области
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Балалар мен жасөспірімдердің заң сыйлаушылық мінез-құлқын қалыптастыру және құқықтық
сауаттылығын арттыру мақсатында ІІМнің бастамасымен жедел-профилактикалық іс-шаралар және
ақциялар өткізуді ұлғайту және әртүрлі ұлт жастарының арасында болып жатқан және әлеуметтік
қақтығыстардың катализаторы болуы мүмкін криминалдық оқиғаларды алдын алуды және қатаң
қадағалауды жұмылдыруы қажет. Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың және
балалардың қадағалаусыз, атаанасының қарауынсыз қалуының алдын алу жөніндегі мемлекеттік
саясаттың келесі бір бағыты білім беру саласындағы заңнаманы жетілдіру, оның дәл және біркелкі
қолданылуына тиісті бақылау және қадағалау жасауды қамтамасыз ету болып табылады.
Кілт сөздер: құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік, әрекет құқықтық тәртіп.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЕГО ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ
Аннотация. В статье рассматриваются причины и запрещающие действия, способствующие совершению правонарушений в обществе.
В целях формирования законопослушного поведения и повышения правовой грамотности детей
и подростков необходимо увеличить проведение оперативно-профилактических мероприятий и
акций по инициативе ІІМ и мобилизовать жесткий надзор и предупреждение криминальных происшествий, которые могут стать катализатором социальных конфликтов и происходящих между молодежью разных национальностей. Следующим направлением государственной политики по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и детской безнадзорности, безнадзорности
является совершенствование законодательства в области образования, обеспечение надлежащего
контроля и надзора за точным и единообразным его применением.
Ключевые слова: правонарушение, юридическая ответственность, попытка , правовая дисциплина.

THE OFFENSE AND ITS PROHIBITING ACTIONS IN ACCORDANCE
WITH THE CRIMINAL LAW
Annotation. The article discusses the reasons and prohibiting actions that contribute to the commission
of offenses in society.
To promote law-abiding behavior and increasing legal literacy of children and adolescents is necessary to
increase the carrying out preventive activities and actions at the initiative M and mobilize rigid supervision
and prevention of criminal incidents that can be a catalyst for social conflict takes place between the
young people of different nationalities. The next direction of the state policy on the prevention of juvenile
delinquency and child neglect, neglect is to improve the legislation in the field of education, ensuring
proper control and supervision of its accurate and uniform application.
Keywords: offense, legal responsibility, attempt, legal discipline
Құқық бұзушылық - қоғам өміріне тән дерт.
Адам баласы өмір сүрген ортада ол да әрқашан
орын алады. Бұл объективтік құбылыс. Құқық
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бұзушылық заңды, оның қағидаларын құқықтық
нормалар жүктеген міндеттерді бұзу, тыйым салынған әрекеттерді жасау [Дулатбеков Н., Аман-

болып табылады. Мұндағы объективті деп отырғанымыз, кез келген құқық бұзушылық құқықтың
қорғайтын әлеуметтік игіліктері: жалпы мүдде, қоғамдық тәртіпке қауіп төндіреді. Дәл осы
мағынада құқық бұзушылық қоғамға қауіптілік
және зияндылық мәнге ие болады [В.С. Нер.,
2000, б. 44].
Құқық бұзушылықтың мәні - оны басқа жүрістұрыс ережелерін бөліп көрсететін, басты өзіне ғана тән ерекшеліктерінен тұрады. Алдымен
барлық құқық бұзушылықтың мәні қоғамдық құрылыстың, қоғамдық қатынастар жүйесіне келтіретін қауіптілігі, зияндылығы. Яғни, тек бір ғана
әрекеттің қоғамға қауіптілігі мен зияндылығы
емес, оның таралуы қоғамдық қатынастарға айтарлықтай залал келтіретін адам әрекетінің белгілі бір түрі ескеріледі. Ал жекелеген әрекет пен
әрекетсіздік қоғамдық өмірдің бекітілген тәртібін, олар қоғамда кең таралған жағдайда ғана
қоғамдық тәртіптің қаупіне айналады. Тиісінше,
жекелеген әрекет-әрекетсіздік қоғамға қауіпті деп бағалануы мүмкін. Құқық бұзушылықтың
қоғамға зияндылығы, оның қашанда адам қоғамының құндылығы, жеке және мүддеге нұқсан
келтіруінен көрінеді. Яғни, қоғамның маңызды
құндылықтары, оның өмір сүру жағдайына қауіп
төндіреді. Құқық бұзушылықтың қоғамға қауіптілігінің деңгейі түрлі дәрежеде болуы мүмкін. Мәселен, адамның өміріне қастандық жасау - өте
қауіпті қылмыс. Ал біреудің үйіне түсіп, мүлкін
ұрлау оған карағанда жеңілірек дәрежеленеді.
Егер де құқықпен тыйым салынбаса, құқық
бұзушылық болмайды. Адамның өзінің тұлғалық
құқықтарын қолданбауы, оның жеке қалауына
байланысты болғандықтан, құқық бұзушылыққа
жатпайды. Керісінше, адамның қоғамға, мемлекет және азаматтардың мүддесіне залал келтіре
отырып, құқықтар мен бостандықтарды пайдалануы, құқыққа кайшы әрекет деп саналады
[Баймаханов М.Т., 2005, б. 77].
Құқық бұзушылық - қоғам өміріне тән дерт.
Адам баласы өмір сүрген ортада ол да әрқашан
орын алады. Бұл объективтік құбылыс. Құқық
бұзушылық заңды, оның қағидаларын құқықтық нормалар жүктеген міндеттерді бұзу, тыйым
салынған әрекеттерді жасау. Ол адамдардың ісәрекеті, қылығы, мінезі немесе әрекетсіздігімен
сипатталады. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу – қоғамдағы
қылмыстың алдын алудың аса маңызды шарттарының бірі.
Заңды, әлеуметтік пайдасы бар қызметке
және қоғамға шынайы көзқарасын қалыптастырып, жас ұрпақты қылмыстық әрекетке жол
бермейтін қағидаларға тәрбиелеу заман талабы. Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың
алдын алу мақсатында қоғамда балалардың
қадағалаусыз және қараусыз жүруінің алдын
алу жөніндегі құқықтық актілерді қалыптастыру
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дыкова С., Турлаев А., 2001, б. 36].
Ол адамдардың іс-әрекеті, қылығы, мінезі
немесе әрекетсіздігімен сипатталады. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу – қоғамдағы қылмыстың алдын
алудың аса маңызды шарттарының бірі. Заңды,
әлеуметтік пайдасы бар қызметке және қоғамға
шынайы көзқарасын қалыптастырып, жас ұрпақты қылмыстық әрекетке жол бермейтін қағидаларға тәрбиелеу заман талабы.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев болашақ тізгінінің
қазіргі жасөспірімдермен тікелей байланысты
екенін айтып қана қоймай, олардың білімді де
парасатты, жігерлі де қайратты, көпшіл де ойшыл болуы жолында істелген істер мен істелер
істердің толассыз жүзеге асып жатқандығын айтудан жалықпай, оны үнемі нақты дәлелдер арқылы көрсетіп жүргені белгілі. Шынында да, жас
болса да, болашағын тікелей елімен, жерімен
байланыстыратын талантты, білімді жастар баршылық. Десек те, күнделікті өмірде қоғамға жат
ірекеттерімен көрініп, келеңсіз жағдайға өзін де,
сенім артқан ата-ансын да қалдыратын кәмелетке жасы толмағандардың да кездесуі жасырын
жайт емес.
Құқық бұзушылықтың күннен күнге көбеюі
құқықтық білімнің жоқтығын дәлелдей түсіп,
оны болдырмау шараларын тереңірек зерттеуді қажет етеді. «Қоғамға жат кейбір жеңіл-желпі құқық бұзушылықтан басталған әрекеттерден
қылмыстың туындауы құқықтық танымның жоқтығын, құқықтық білімнің төмендігін» дәлелдей
түскендей. Кәмелетке жасы толмағандардың
құқықтық білімін жетілдірудің болашақта құқық
бұзушылық пен қылмыстылыққа тосқауыл болары сөзсіз. Кәмелетке жасы толмағандардың
құқықтық білімін жетілдіру жөнінде ой қозғап,
жасөспірімдердің құқық бұзуына себепкер болатын осы құқықтық білімнің таяздығы екендігін баса айтқан белгілі криминолог-ғалым Е.І.
Қайыржановтың пікірін қолдаған ғалымдар Ө.С.
Жекебаев, М.С. Нәрікбаев, Е.О. Алауханов, Е.Б.
Абдрасуловтар оның алдын алу жолдарын қарастырып, нақты шаралармен әсер етуді ұсынды.
Құқық бұзушылықтың тигізер зиянын жан
жақты бала бойына сіңіре білдірудің өмірде білудің өз пайдасын берері сөзсіз. Десек те, құқықтық тәртіпті бұзған көптеген балалар құқықтық
білімнің жеткіліксіздігінен құлмыстық жауапкершілікке неше жастан бастап тартылатынын,
қоғамға жат әрекеттерінің салдары қандай зардаптарға әкеп соғатынын біле бермейді. Құқық
бұзушылықтың екі зияны бар:
1. Құқық бұзушылық - қоғамға зиянды әрекеттің объективтік нысандағы бейнесі, сыртқы көрінісі болып табылады. Бұл қоғамға зиянды, қауіпті
әрекет, әрекетсіздік заңда құқыққа қайшы сипатта ресми түрде бекітілуі керек деген мағынаны
білдіреді.
2. Құқық бұзушылық - объективтік процесс

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

және жандандыру жұмысы үнемі жаңартылып
тұрады. Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алуды тікелей, не жанама көздейтін құқықтық актілердің көп болуы қоғамдық
қатынастардың кез келген саласында кәмелетке
толмағандар тұлғасының дамуын қамтамасыз
ететін қолдау жүйесінің даму бағытын айқындайды. Әсіресе бұл қауіпті жағдайда тұрған және
ерекше қорғау мен қолдауға мұқтаж жасөспірімдерге қажет. Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың ең маңызды алғышарты болып табылатын, отбасындағы берекені
сақтаудың негізінде, субъективтік себептерден
басқа, өтпелі кезеңнің әлеуметтік-экономикалық
жағымсыз құбылыстары әсер етеді. Ата-анасының материалдық жағдайының нашар болуына
байланысты балабақша мен мектептерге бара
алмай қараусыз қалған, тастанды, үй-жайы жоқ,
сөйтіп, құқық бұзушылық жасауға баратын балалар санының өсуі осы жағдайдың бір себеп-салдары ғана.
Демек, балалар мен жасөспірімдер арасындағы қылмыстылық деңгейінің артуына ықпал
ететін факторлардың бірі атааналардың төлем
қабілеттілігінің төмендеуі және бос уақытты өткізудің барлық түрлерінің коммерциялануы болып
табылады. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты – ең
алдымен, жұмыс орындарын көбейтуге, баланы
оқытуға, жағдайы келмеген кезде кәмелетке толмағандарға мемлекеттің есебінен жоғары және
арнайы орта білім алу мүмкіндігін қамтамасыз
етуге, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын
өсіруге бағытталып отыр. Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат құралдарының маңызы зор екендігін жоғарыда келтірілген.
Демек, бұл шараларда айтарлықтай бір қатар
кемшіліктер бар екендігі баршаға белгілі. Мысалы, теледидар арқылы адам өлтіру, қатыгездік,
қанқұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық
мағынадағы журналдар, фотосуреттер, жарнамалар шектеусіз көрсетіледі. Мұның өзі келешек ұрпақтың мінезқұлқының қалыптасуы мен
даму процестеріне зиян келтіруі мүмкін. Себебі
жасөспірім ақпараттана отырып құқық бұзу әрекеттерінің жазаға тартылмау жолдарын қарастыруы немесе ішкі істер органдарының қызметіне
қарсы әрекеттер жасау пікірі қалыптасады. Осы
жағдайға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда жастарға арналған тиісті қызметтер мен мүмкіндіктерді ашып көрсету қажеттігі туындайды. Осыған байланысты жасөспірімдер арасындағы заңға қайшы мінез-құлықтың
алдын алудың неғұрлым тиімді шарасы девиантты мінез-құлқымен ерекшеленетін кәмелетке
толмағандарды, әсіресе қоғамға қарсы бағдарланған жасөспірімдер топтарының басшыларын
дер кезінде анықтауға және олардың айналадағы адамдарға теріс ықпал жасауына жол бермеу
амалдарын қолдану болып табылады.
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Елбасы Үкіметке құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу және кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстар санының өсуін тежеу,
қылмыстық істерді тергеу кезіндегі кемшіліктерді
жою, заңды тұлғалар мен азаматтардың арыздарын құқық қорғау органдарының кешіктірмей
және сапалы қарауын жолға қою мәселелеріне
баса назар аударуды тапсыра отырып: «Балалар
- қоғамымыздың ең әлсіз және қорғансыз бөлігі
және олар құқықсыз болуға тиіс емес.
Елбасы ретінде мен әрбір сәбидің құқығы
қорғалуын талап ететін боламын», - деп атап
өткен. Шетелдік тәжірибелерге келетін болсақ,
мысалы, Жапон елінде қазіргі уақытта профилактикалық бағыттағы әртүрлі қоғамдық қозғалыстардың тармақталған желілері жұмыс істейді.
Олардың ішінде ең белгілісі – Қылмысты ескерту
ассоциациясы. Барлық жерлерде полицияның
мектептермен және өнеркәсіп корпорацияларымен байланысы жөніндегі комитеттер жұмыс істейді. Батыс Еуропаның барлық оқу орындарында, бастауыш мектептерден бастап жоғары оқу
орындарына дейін, полицейлердің қатысуымен
қолданбалы виктимология бойынша дәрістер
өткізіледі, оның нәтижелері бойынша ниет білдірушілер өзін-өзі қорғау тәсілдерін игеру және
экстремальдық жағдайларда оңтайлы мінез-құлық дағдыларын үйрену мақсатында арнайы
тренингтерден өтуге мүмкіншілік алады [Якубов
А., 1995, б. 74-75].
Осындай бағдарламалар әртүрлі санаттағы
оқушылардың әлеуметке қарсы мінез-құлқының
тәуекел факторлары санын төмендетуге бағытталған. Бұл бағдарламаларда, ең бастысы, оқушылар, ата-аналар мен жергілікті органдар арасында өзара тығыз байланысты орнату.
Балалар мен жасөспірімдердің заң сыйлаушылық мінез-құлқын қалыптастыру және құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында ІІМнің
бастамасымен жедел-профилактикалық іс-шаралар және ақциялар өткізуді ұлғайту және әртүрлі ұлт жастарының арасында болып жатқан
және әлеуметтік қақтығыстардың катализаторы
болуы мүмкін криминалдық оқиғаларды алдын
алуды және қатаң қадағалауды жұмылдыруы қажет. Кәмелетке толмағандардың арасында құқық
бұзушылықтың және балалардың қадағалаусыз,
атаанасының қарауынсыз қалуының алдын алу
жөніндегі мемлекеттік саясаттың келесі бір бағыты білім беру саласындағы заңнаманы жетілдіру, оның дәл және біркелкі қолданылуына тиісті
бақылау және қадағалау жасауды қамтамасыз
ету болып табылады. Оқу орындары, кәмелетке толмағандарға медициналық, кеңестемелік
және басқа да көмек көрсететін, атап айтқанда
осындай жәрдемге мұқтаж немесе қатыгездік
құрбаны болған, ата-анасының мейірімін көрмеген және қудалау мен қанауға душар болған
жасөспірімдерге қол ұшын беретін базалық
және анықтама орталықтарына айналуы тиіс. Кә-

толмағандар істері жөніндегі комиссияның, прокурорлық қадағалау, полиция, сот-тергеу органдарының қызметін жетілдіру шаралары көзделіп,
кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының
алдын алудың тиімділігін арттыру үшін барлық
құқық қорғау, мемлекеттік басқару органдарының, балалар мен жасөспірімдер мәселелерімен
айналысатын жастар және қоғамдық ұйымдар
мен мекемелердің өзара ықпалдасуын, қызметтерін үйлестіру жөнінде кешенді шараларды
әзірлеу қажет. Осы мақсатта үйлестіруші орган,
балалар мен жасөспірімдер құқық бұзушылығының алдын алу іс шараларын жүзеге асыру
кезінде жинақталатын ақпарат, тәжірибе, білім
мен мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейде алмасуды жандандыруға тиіс. Осы орайда
айта кететін бір жағдай, кәмелетке толмағандар
істері жөніндегі комиссиялар, білім басқару мекемелері, ішкі істер органдары, балалар мен жасөспірімдердің жалпы әлеуметтік нормалар мен
құндылықтарға сай келмейтін мінез-құлқы, көп
жағдайда есею процесімен байланысты болатындығын және есейген сайын олардың мінезқұлқы өзгеретіндігін, ал жасөспірімдерді тәртіп,
құқық бұзушы немесе бастап келе жатқан құқық
бұзушы деп анықтау көп жағдайда жастардың
бойында тұрақты жағымсыз мінез-құлық қалыптасуына әкеліп соғатындығын да терең ескерілуі
қажет деген ойдамыз.
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мелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық
ақпарат құралдары зор рөл атқарады. Бірақ, бұл
істе айтарлықтай кемшіліктер бар екендігі барлығымызға белгілі.
Мысалы: теледидар арқылы адам өлтіру, қатыгездік, қанкұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық мағынадағы журналдар, фото суреттер,
жарнамалар мұнын өзі келешек ұрпақтың мінез
құлқының қалыптасуы мен даму процестеріне
зиян келтіретіндігі айтпаса да түсінікті. Осы жағдайға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары
туралы заңда, жастарға арналған тиісті қызметтер мен мүмкіндіктерді БАҚ-ы арқылы тарату қажеттігі туралы норма императивті түрде баяндалу керек. Заңда бұқаралық ақпарат құралдарын
есірткімен, зорлықпен байланысты материалдар
көрсетуді мейлінше азайтуға, сондай-ақ зорлық
пен қанауды жағымсыз жағынан көрсетуге мүдделі ететін, осыған ынталандыратын нормалар
көзделуі тиіс. БАҚ-ы өз бағдарламаларын дер
кезінде түзетуі аса қажет, олардағы ақпарат балалар мен жасөспірімдердің ақылын кемітпей,
қатыгез етпей, дұрыс бағдар беруі тиіс. Сонымен
қатар есірткі мен алкогольді пайдаланудың алдын
алудағы, бұл заттардың зияны туралы ақпаратты
барлық деңгейде таратудағы рөлі мен жауапкершілігі заң жүзінде анықталғаны жөн. Жоғарыда
айтылғандай, кәмелетке толмағандардың құқық
бұзушылық жасауының себептеріне кәмелетке
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ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕР
Аннотация. Бұл мақалада қоғамның саяси жүйесінің негізгі қызметтері қарастырылған. Қоғамның
саяси жүйесі қоғамда түрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін, элеуметтік топтар, таптар, ұлттар,
мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен мекемелердің жиынтығы болып табылады.
Бұлардың қызметі белгілі бір әлеуметтік топтардың саяси мүдделерін жүзеге асырумен байланысты. Қоғамның саяси жүйесінің бүкіл осы элементтері экономикалық қатынастардың негізінде пайда
болып, өмір сүретін қоғамның әлеуметтік - таптық құрылымын тікелей немесе жанама көрсетеді. Қоғамның саяси жүйесі өзіне тән әлеуметтік экономикалық және идеологиялық қатынастардың бүкіл
жиынтығының ықпалымен дамиды және ол аталған қатынастарға елеулі әсер етеді.
Кілт сөздер: қоғамның саяси жүйесі, мемлекет, мекеме, ұйым, партия, билік, қызмет.

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные функции политической системы общества. Политическая система общества представляет собой совокупность организаций и учреждений,
обеспечивающих стабильность и порядок в обществе, регулирующих политические взаимоотношения между социальными группами, классами, нациями, государствами.
Их деятельность связана с реализацией политических интересов определенных социальных
групп. Все эти элементы политической системы общества прямо или косвенно отражают социально
- классовую структуру общества, возникающего и существующего на основе экономических отношений. Политическая система общества развивается под влиянием всей совокупности присущих ей
социально-экономических и идеологических отношений, и она оказывает существенное влияние на
указанные отношения.
Ключевые слова: политическая система общества, государства, учреждения, организации, партии, власть, функция.

PROBLEMS IN THE ACTIVITY OF THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY
Annotation. This article discusses the main functions of the political system of society. The political
system of a society is a set of organizations and institutions that ensure stability and order in society,
regulate political relations between social groups, classes, nations, and states.
Their activities are connected with the realization of the political interests of certain social groups. All
these elements of the political system of society directly or indirectly reflect the social and class structure
of the society that arises and exists on the basis of economic relations. The political system of society
develops under the influence of the whole set of socio-economic and ideological relations inherent in it,
and it has a significant impact on these relations.
Keywords: political system of society, state, establishment, organization, party, power, function.
Саяси функцияларды тек «таза саяси» мекемелер мен ұйымдар ғана атқармайды. Оларды
көптеген қоғамдық ұйымдар, соның ішінде кәсіподақ, жастар, ардагерлер және т.б. ұйымдар,
сондай-ақ жазушыларды, суретшілерді, сазгерлерді, кинематографистерді, журналистерді
және сол сияқтыларды біріктіретін ұйымдар да
атқарады. Бұл ұйымдардың әрқайсысы қоғамда-
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ғы белгілі бір әлеуметтік топтардың және жіктердің мүдделерін білдіреді әрі қорғайды. Осымен
байланысты олар да қоғамдағы саяси жүйенің
белгілі бір буынын құрайды. Сайып келгенде, қоғамның саяси жүйесі мекемелер мен ұйымдардың жиынтығы болып табылады. Өйткені олардың кызметі саяси сипат алған, яғни олардың
қызметі белгілі бір таптардың, басқа да әлеу-

Мемлекеттің мәні мен негізгі қызметі оның
функцияларынан байқалады.
Бұл функцияларға мыналар жатады:
- қоғамда қайсыбір әлеуметтік - таптық күштердің үстемдігін қамтамасыз ету;
- сыртқы жаулардан елді қорғау;
- елдің экономикасының дамуына қандай да
болсын ықпал жасау;
- рухани мәдениет пен идеологияны дамыту;
- өзге елдермен сыртқы (елшілік, сауда, өнер,
т.б.) байланыстар орнату [Табанов С.А., 1996,
б. 23].
Аталмыш функциялардан басқа да мемлекеттің атқаратын міндеттері бар. Мемлекет ұлттық
интеграцияның маңызды құралы ретінде көрінетіндіктен ұлтты калыптастыру және ұлттық қатынастарды реттеуші функциясын, сонымен катар
қоғам өміріндегі әлеуметтік саланың және халықты әлеуметтік қорғаудың көптеген проблемаларын шешуге байланысты әлеуметтік функция
да атқарады. Әлбетте, мемлекеттің осы функцияларын тек қана таптық тұрғыдан түсіндіру дұрыс
болмас еді. Мемлекеттің кептеген әрекеті бүкіл
халықтың немесе қоғам мүшелерінің басым көпшілігінің мүддесі үшін жасалады. Бұл ең алдымен
елді қорғау, мемлекеттік деңгейде экологиялық
проблемаларды шешу, ұлттық салт-дәстүрлерді және мәдениетті дамыту, т.с.с қатысты болып
отыр. Сонымен бірге оның әрбір функциясының
шеңберінде мемлекеттің таптық және жалпы
әлеуметтік мәселелерінің өзара араласуы орын
алады. Мемлекеттің құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік тарихи типтерін
ерекше бөліп айтуға болады. Мұндай бөлуге қоғамның сипаты негіз болды, соның шеңберінде
мемлекет кызмет атқарады. Мемлекеттің әрбір
типі өзіне сай мемлекеттік басқару формалары
арқылы көрінеді. Ал мемлекетті басқару формалары мемлекеттік билікті жүзеге асырудың ерекше тәсілі болып саналады.
Заң шығарушы, атқарушы және сот биліктерінің өзара әрекеттерін жетілдіру қажет, сонымен катар бұдан басқа қоғамда төртінші билік
деп айтылып жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын демократияландыру деңгейін арттыру керек, сонымен бірге азаматтардың
өмірін, ар-ожданы мен абыройын, олардың мүліктік және саяси құқын қорғауға арналған құқық қорғау органдарының жұмысын жақсартқан
жөн, сондайақ мемлекеттік басқарудың өзге де
буындарының жұмысын дұрыс жолға қою қажет.
Елдің социалистік жолмен дамуын қолдайтын
қоғамдағы жіктер де әз партиялары мен қозғалыстарын кұрды. Қазіргі Қазақстан қоғамында
экономика мен әлеуметтік-саяси салада әр түрлі
бағыттардың күресі оның саяси жүйесінің тыныс-тіршілігіне сөзсіз әсер етеді. Қоғамның саяси
жүйесін демократияландыру мен құқықтық мемлекет үшін күрес жағдайында қоғамдағы жоғары билік заңға бағынады, барлық саяси күштер
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меттік топтардың, сондай-ақ ұлттық қауымдастықтардың саяси мүдделерін іс жүзіне асыруға
бағытталған. Бұл мекемелер мен ұйымдар аздыкөпті біртұтас саяси жүйе құрып, өзара байланысқан және өзара әрекет етеді. Аталмыш жүйенің негізгі функцияларына әлеуметтік топтардың
және ұлттық қауымдастықтардың арасындағы,
сондай-ақ мемлекеттер арасындағы кең көлемдегі саяси қатынастардың жиынтығын реттеу жатады. Осы қатынастардың шеңберінде барлық
әлеуметтік субъектілердің қызметі, олардың өз
саяси мүдделері үшін күресі, саяси қарсыластығы
мен ынтымақтастығы іске асады.
Қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементтеріне мыналар жатады:
- мемлекет органдары, оның заң шығарушы
және атқарушы бөліктері;
- әскер;
- құқық қорғау органдары, ен алдымен сот,
прокуратура, полиция;
- мемлекеттік арбитраж;
- саяси партиялар;
- саяси қозғалыстар;
- қоғамдық ұйымдар (кәсіподақтар, жастар,
шығармашылық, т.б. сол сияқты ұйымдар) [Подопригора Р.А., 1997, б. 45].
Бұлардың қызметі белгілі бір әлеуметтік топтардың саяси мүдделерін жүзеге асырумен байланысты болады. Сондықтан белгілі дәрежеде
саяси сипатқа ие болады. Қоғамның саяси жүйесінің бүкіл осы элементтері экономикалық қатынастардың негізінде пайда болып, өмір сүретін
қоғамның әлеуметтік - таптық құрылымын тікелей немесе жанама көрсетеді. Қоғамның саяси
жүйесі өзіне тән әлеуметтік экономикалық және
идеологиялық қатынастардың бүкіл жиынтығының ықпалымен дамиды және ол аталған қатынастарға елеулі әсер етеді.
Бірақ бұл жерде субъективті фактор да біршама рөл атқарады, соның ішінде саяси және
мемлекет қайраткерлерінің қоғам дамуындағы
объективтік жағдайлардың маңызын, әр түрлі
әлеуметтік күштердің шынайы мүдделерін түсінуі
мен санасу іскерлігін айтуға болады және бұдан
саяси жүйенің өмір сүруі мен дамуы, оның қоғам
өмірінің барлық жақтарына әсер ету тиімділігін
арттыру проблемаларын шешу келіп шығады.
Қоғамның мемлекеттік ұйымдары бастапқыда
қоғамның алғашқы мемлекеттік емес ұйымдарынан біраз мәнді белгілері бойынша ерекшеленді.
Олардың негізгілері:
- биліктің пайда болуы, ол өзін бүкіл қоғаммен теңестірмеді, яғни бір адам басқа адамдарға билік етті;
- халықтың аумақтық бөлінуі, бұдан кейін
қандастық байланыстар есептелмеді;
- сенімді еңбекпен айналыспайтын, басқаруды кәсіпке айналдырған адам топтары қалыптасты, яғни мемлекеттік аппарат пайда болды;
- әр түрлі салықтар шықты.
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өз бағдарламаларын жариялауға және оларды
жүзеге асыру үшін күресуге құқы бар. Осындай
жағдайда қоғамның прогрессивті саяси күштері
саяси жүйенің басты буындары қызметінің тиімділігін арттыру үшін күресуде. Сол буындар негізінде Қазақстанда көпшілік халықтың мүддесіне
сай келетін шынайы демократияланған саяси мемлекеттік құрылыс құруға қол жеткізуге болады. Қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементтері
ретінде мемлекетпен қатар саяси партиялар да
қоғам дамуында манызды роль атқарады. Кейбір
саяси партиялар әлеуметтік қозғалыстан тікелей
пайда болады. Дәл осындай жолмен жұмысшы
қозғалысынан жұмысшы партиялары, ұлтазаттық
қозғалыстан ұлттық - демократиялық, экологиялық қозғалыстан жасылдар партиялары және т.б.
партиялар өмірге келді. Ал келесі бір партиялар
қоғамдық ұйымдардың трансформациялануымен құрылды.
XX ғасырдың басында ағылшын тредюнионы
парламентке жұмысшыларды ұсынатын комитет
құрған еді, сол комитет кейін лейбористік партияға айналды [Алексеев С.С., 2008, б. 15].
Мемлекет пен қоғам арасында аралық рөлді
іске асырушы саяси партиялар, сайып келгенде,
саяси жүйенің маңызды да белсенді элементі
болып табылады. Олар әздерінің мәнісі жағынан мемлекеттік билікті қалыптастырудың, әр
түрлі әлеуметтік қауымдастықтардың мүдделерін мемлекеттің нақты саясатына айналдырудың
шешуші факторы болды. Саяси партиялар нақты
елдердің әр түрлі тарихи және әлеуметтік-мәдени жағдайларына орай әрекет етеді. Бұл жағдайлар олардың көп түрлі болуына ықпал жасады.
Партиялардың қалыптасу негіздері мен мүшелік
шарттарына сәйкес олар кадрлық, бұқаралық
және қатаң орталықтандырылған партиялар
типтеріне бөлінген. Кадрлық ұйымда партиялық
кұрам партия комитеті басшылығымен саясатшылар топтарының төңірегіне бірігеді. Мұнда
партияға еркін мүшелік орнатылған, құрамы тұрақсыз болып келеді. Олардың белсенділігі көбіне-көп сайлау кезінде көрінеді және бұл белсенділік сайлаушыларды қолдауды ұйымдастыруға
бағытталған.
Бұқаралық партиялар - әлдеқайда ұйымдасқан, тәртіпке негізделген, жарғы талабына сай
мүшелік орныққан, өз идеологиясын және көзқарастардың біртұтастығын сақтаған саяси ұйым.
Қатаң орталықтандырылған партияларда идеологияға шешуші маңыз берілген. Оларға қатаң
тәртіп, ұйымшылдық, көсемдерді құрмет тұту
іспетті сипаттар тән. Ал алға қойған мақсаттары
мен әлеуметтік ұстанымдарына орай қимыл әрекеттің практикалық жағына бағыт ұстағандарды
патронтажды партиялар, өзінің идеялық тазалығын сақтау үшін күресушілерді идеологиялық
партиялар деп топтастыру да ғылымда орын алған [Әбдікарімов О., 2000, б. 11].
Ұйымдасу және функциялық сипаттарына
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байланысты да саяси партиялар топтасқан. Ондай партиялар төртеу. Авангард типтегі партияларға, партия мүшелеріне жоғары талаптар қою,
партия ішкі әмірін толық тәртіппен белгілеу, қатаң тәртіпті сақтау және еңбекші бұқарамен күнделікті жұмыс жүргізуге бағыт ұстау тән. Алайда,
мұндай партия билікке келетін болса, онда ол тез
арада әкімшілік жүйенің құрамдас бөлігіне айналып кетеді. Сайлау науқанына арналып құрылған
партиялар қаражат жинау, кандидаттар ұсыну,
оларды қолдау үгітін жүргізумен сипатталады.
Әдетте мұндай партиялардың мүшелері, билеттері, жарна төлеу белгіленбейді. Олардың бюджеті ерікті жәрдем беруден және мемлекеттік
қаржыландырудан құралады.
Парламенттік партиялар алғашқыларға ұқсас.
Бірақ олардың атқаратын міндеттері парламенттік кызметті де қамтиды [Королев А.И., Явич А.С.,
2011, б. 150].
Осымен байланысты олардың тұтас құрылымы, тұрақты жұмыс істейтін басқару органдары
қалыптасқан. Партия - клубтар бұқаралық ұйым
болып саналады, оның қатары қайсыбір платформаны ұстанған адамдарды ғана біріктіріп
қоймайды, оларды біріктіруде көзқарастардың
ортақтығы, мүдделердің, мәдени сұраныстардың
бірдейлігі маңызды рөл атқарады. Бір партиялық
жүйе қоғам үшін қауіпті.
Өйткені, бір өзінін ғана болуы, бәсекеге түсетін өзге партиялардың болмауы оны сөзсіз мемлекетпен біріктіреді, бұқараға мемлекеттік ықпал
ету әдістерін қолданатын болады және осы жағдайлар оның партия ретіндегі сенімін жояды.
Көппартиялық жүйе қоғамда бірнеше партияның болуын қалайды. Қоғамда партиялардың
саны қанша болса да, заң шығаратын билікке
сайлауға катысу үшін оларға бірдей құқық болуы
шарт, сонымен катар партиялардың және мемлекеттің функциялары бір-бірінен бөлек болуы
керек. Көп партиялық қоғам үшін тиімді, өйткені
партиялар билікке келудің өркениетті механизмдерін меңгерген, ал олардың бәсекелестігі арқылы қоғам дамуының балама нұсқаларын ұсыну
қамтамасыз етіледі [Жоламан Қ.Д., Мұхтарова
А.Қ., Тәуекелев А.К., 1999, б. 160].
Сонымен катар, көп партиялық жүйе саяси
мәдениетті, қоғамның моральін манызды сынау
болып саналады. Сондықтан, бірнеше партияның өмір сүруі құқықтық мемлекет жағдайында
ғана іске асатын болады. Адамдардың әдеттегі
(қарапайым) саяси санасы - адамдардың болып
жатқан саяси құбылыстар мен процестер туралы
тұрмыстық түсінігі көбінесе ғылыми білімге негізделмеген таза ойша жорамалдаушылық пен
пайымдаушылыққа саяды. Олар адамдардың
күнделікті іс-тәжірибесінің ықпалымен қалыптасады. Ал олардың күнделікті іс-тәжірибесі адамдардың әр түрлі саяси оқиғаларға кезігуінен, осы
оқиғалардан алатын жеке әсерінен, адамдар
арасында өзара пікір алмасу барысында және

ең соңында, алуан түрлі насихаттың ықпалымен,
яғни саяси жарнамалардан бастап теледидар,
радио, баспасөз арқылы бұқараға ықпал жасаудан жиналады.
Адамдардың әдеттегі саяси санасы - көбіне-көп олардың ағымдағы саяси оқиғалар туралы көпшілігінде толық емес және таяз, осы
оқиғалардың себептері мен заңдылықтарының
байланыстарын қамтыған, олардың даму тенденцияларын елемеуден пайда болған түсінігі.
Әдеттегі саяси санада саяси шындықты дұрыс
көрсететін элементтердің болуына қарамастан,
бұл санаға біршама саяси алданышты елестер
сіңген, қайсыбір саяси құбылыстар жөнінде қате
түсініктер орныққан, соның ішінде қоғамдағы
әр түрлі саяси күштердің арасалмағы туралы, әр
түрлі саяси партиялардың қызметтерінің шын-

дыққа жақындығы, олардың көсемдерінің шын
мақсаттары туралы және сол сияқтылар жөнінде жалған ұғымдар қалыптасқан. Саяси өмірдің
тең даму заңдары туралы білімі болмағандықтан
қоғам мүшелерінің басым көпшілігі қарапайым
саяси сана деңгейінде ойлайды. Әлбетте, білім
және мәдени деңгейлері әр түрлі адамдардың
саяси саналарының даму деңгейі де әр түрлі.
Олардың кейбіреулері саяси ойлауда ауқымдылық пен икемділік танытса, басқалары мұндайға
қабілетсіз, яғни бұлардың саяси ойлары тар өрісті, жартыкеш келеді, сондықтан да көбіне өзгере
бермейтін қасаң көзқарастарды ұстанады. Қалай
десек те, саяси шындықтың даму заңдары біліміне сүйенбегендіктен бұл екі жағдай олардың
әдеттегі саяси санасын көрсетеді.
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ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В СФЕРЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к двустороннему сотрудничеству Республики Казахстан с Китайской Народной Республикой а также вопросы освоения, распределения и
использования водных ресурсов. Раскрываются вопросы регулирования международно-правового
режима трансграничных водотоков. Дается попытка рассмотрения основных проблем (положений)
двустороннего сотрудничества по вопросам регулирования трансграничных вод в контексте международных правовых документов.
Ключевые слова: Водные ресурсы, неравномерное распределение водных ресурсов, рациональное использования водных ресурсов, комплексное управление водными ресурсами, водоснабжение и охрана окружающей среды, двустороннее сотрудничество.
Аннотация: Мақалада Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен екіжақты ынтымақтастығының түрлі тәсілдері, сондай-ақ су ресурстарын игеру, бөлу және пайдалану мәселелері
қарастырылады. Трансшекаралық су ағындарының халықаралық-құқықтық режимін реттеу мәселелері ашылады. Халықаралық құқықтық құжаттар контексінде трансшекаралық суларды реттеу мәселелері бойынша екіжақты ынтымақтастықтың негізгі мәселелерін (ережелерін) қарастыруға әрекет
жасалған.
Түйіндеме сөздер: Су ресурстары, Су ресурстарының біркелкі бөлінбеуі, су ресурстарын ұтымды
пайдалану, су ресурстарын кешенді басқару, сумен жабдықтау және қоршаған ортаны қорғау, екі
жақты ынтымақтастық.
Abstract: The article discusses various approaches to bilateral cooperation between the Republic of
Kazakhstan and the People’s Republic of China and consideration of issues of development, distribution
and use of water resources. The issues of regulation of the international legal regime of transboundary
watercourses revealed. An attempt made to consider the main problems (provisions) of bilateral cooperation
on transboundary water regulation in the context of international legal documents.
Keywords: Water resources, uneven distribution of water resources, rational use of water resources,
integrated water resources management, water supply and environmental protection, bilateral cooperation.
Как известно, 12 сентября 2001 года в городе
Астане Правительством Республики Казахстан и
Правительством Китайской Народной Республики было подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере использования и
охраны трансграничных рек. Согласно данному
Соглашению, Стороны при использовании и охране трансграничных рек будут придерживаться
принципов справедливости и рациональности, а
также тесно сотрудничать с позиции искренности, добрососедства и дружбы; предпринимать
соответствующие меры и прилагать усилия по
предотвращению или смягчению возможного
серьезного ущерба, причиняемого в результате
паводковых бедствий и искусственных аварий
государству одной из Сторон; ни одна из Сторон
не ограничивает другую Сторону рационально
использовать и охранять водные ресурсы трансграничных рек с учетом взаимных интересов.
Согласно статье 1 Соглашения - «трансгра-
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ничными реками» признаются все реки и речные стоки, пересекающие линию государственной границы или расположенные по линии государственной границы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой [1].
Важно отметить, что заключению Соглашения о сотрудничестве в сфере использования
и охраны трансграничных рек предшествовал
длительный двусторонний процесс, который берет свой отчет с 1992 года.
В 1992 году Казахстанская сторона внесла
Китайской стороне предложения, касающиеся
юридического закрепления принципов совместного и рационального использования водных
ресурсов трансграничных рек. В 1994 году Китаю был передан казахстанский вариант проекта
межправительственного соглашения о сотрудничестве в этой сфере, включая открытие судоходства по трансграничным рекам.
В 1997 году Казахстан, Кыргызстан и Россия

ным природным комплексом одна половина
которого соленая, другая — пресная. Или-Балхашский бассейн богат природными ресурсами
и занимает довольно большую площадь. Так по
своей площади Или-Балхашский бассейн превышает территории Великобритании, Дании,
Швейцарии, Голландии и Бельгии вместе взятые.
Река Или берет свое начало в Восточном ТяньШане от двух истоков – Кегес и Кунгес (Китай)
впадает в озеро Балхаш. Общая длина 1430 км, в
пределах Казахстана 815 км. Площадь бассейна
140 тыс. км². Главные притоки: Каш, Коргас, Шарын, Шилик, Талгар, Каскелен, Курты. Или третья
река в Казахстане по водоносности после Ертиса
и Жайыка.
Учитывая, что река Или пересекает территории двух государств Республики Казахстан
и Китайской Народной Республики является
трансграничным водным объектом и управление данной рекой и трансграничными реками в
Или-Балхашском водном бассейне носит межгосударственный характер. В связи с этим в этом
регионе необходимо обеспечить такой режим,
который бы удовлетворял интересы водопользователей и Казахстана, и Китая.
Также отметим, что согласно Программе развития судоходства и обеспечения безопасности
на внутренних водных путях Республики Казахстан на 2007-2012 годы река Или отнесена к категории судоходных водных путей Казахстана. Русло реки сложено мелкими песками, подвержено
большим деформациям, очень изменчиво, поэтому производство землечерпательных работ
эффекта по увеличению глубин не дает.
Навигация начинается в конце марта начале
апреля при низких уровнях и малых глубинах
на реке, которые растут только при интенсивном таянии снега в горах. По вышеприведенным
причинам максимально возможные глубины
приходится поддерживать только перестановкой знаков навигационного ограждения.
Содержание судоходных водных путей на
реке Или осуществляется Республиканским государственным казенным Илийским предприятием водных путей на участке Калчагайского водохранилища до п. Дубунь протяженностью 330
км.
Другая транграничная река Иртыш, также
отнесена к категории судоходной от границы
Китайской Народной Республики до границы
России на расстоянии 1718 км. Река Черный Иртыш берет начало в КНР судоходна от Бургума
до озера Зайсан, глубины до 100 см. Озеро Зайсан соединяется с Бухтарминским водохранилищем, которое переходит в Усть-Каменогорское
водохранилище. На озере и водохранилище
габариты судовых ходов не лимитированы. От
Усть-Каменогорской ГЭС до Усть-Каменогорского порта 10 км, глубина судового хода 210 см.
От Усть-Каменогорского порта до зоны выкли-
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направили китайской стороне свои памятные записки по вопросам трансграничных рек, так как
и Российская и Кыргызская стороны не могли оставаться в стороне от проблемы потому, что Иртыш является одним из важных притоков реки
Обь, а на территории Кыргызстана формируются
воды реки Сарыжас, питающей на 75% Таримскую впадину в СУАР. Китайская сторона заявила
о намерении вести переговоры на первоначальном этапе в двустороннем формате [2].
В ноябре 1999 года во время визита Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в
Китайскую Народную Республику была подписана Совместная Декларация между КНР и РК о
дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества в двадцать первом веке [3]. В этой Декларации Стороны высоко оценили достигнутые
успехи в различных областях двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили высокую степень взаимопонимания между руководством двух государств. Они заявили о решимости укреплять стратегическое взаимодействие
двух государств во всех сферах. Стороны подчеркнули исторический характер решения пограничных вопросов между двумя государствами
и факт завершения полевых демаркационных
работ, а также исходя из этого подтвердили приверженность универсальным принципам нерушимости границ и территориальной целостности государств. Стороны приветствовали начало
переговорного процесса на уровне экспертов
по рациональному использованию водных ресурсов трансграничных рек и договорились
оказывать содействие переговорному процессу
в целях принятия соответствующего межправительственного соглашения.
Таким образом, в течение целого ряда лет казахстанская сторона призывала китайскую сторону начать переговорный процесс по данной
проблеме, учитывая планы Пекина по строительству канала от реки Черный Иртыш в сторону города Карамай – нефтегазового центра СУАР,
пуск которого привел бы к увеличению забора
воды на китайской стороне, следовательно, означал бы существенное изменение водного баланса Иртыша.
В связи с этим у Казахстана могут появиться
проблемы с эксплуатацией Усть-Каменогорской,
Бухтарминской и Шульбинской ГЭС, расположенных вдоль реки Иртыш и Капшагайской ГЭС
расположенной вдоль реки Или. За последние
годы можно пронаблюдать тенденцию сокращения естественных ресурсов поверхностных
вод Казахстана. Сокращение ресурсов поверхностных вод связано со следующими факторами: 1) с влиянием хозяйственной деятельности в
зоне формирования водных ресурсов и в зоне
преимущественного использования; 2) влияние
меняющихся климатических условий.
Или-Балхашский бассейн является уникаль-
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нивания Шульбинского водохранилища 124 км,
свободный участок реки Иртыш с крупным притоком реки Ульба. На этом участке реки Иртыш
глубины 105 см. Далее следует Шульбинское водохранилище длиной 50 км, в него впадает река
Уба. От Шульбинской ГЭС до Семипалатинска 75
км, глубины 105 см. Состояние глубин судового
хода ниже ГЭС определяется, в основном, размером попусков воды из водохранилищ в нижние
бьефы ГЭС, установленные правилами эксплуатации Бухтарминского, Усть-Каменогорского и
Шульбинского водохранилищ. Размеры попусков нередко нарушаются, что приводит к резкому ухудшению плавания судов и создает предпосылки к аварийным происшествиям с судами.
Положение осложняется тем, что ряд участков
имеют перекаты с каменистым дном (на участке
Семипалатинск-Майск 19 участков), которые не
могут быть углублены имеющимися техническими средствами. От Семипалатинска до Павлодара - 463 км, глубины 145 см. Характерный для
реки показатель - руслоформирующий расход
воды до зарегулирования, для плеса Семипалатинск-Павлодар 2950 м3/сек, после зарегулирования составляет всего 750 м3/сек, что резко
и значительно ухудшает условия судоходства, в
результате чего с 1992 года глубины на данном
участке более 90 дней в навигацию ниже гарантированных. От Павлодара до границы с Россией
381 км, глубины 190 см.
Содержание водных путей и поддержание
технического состояния гидротехнических сооружений (шлюзов) на реке Иртыш осуществляется тремя Республиканскими государственными казенными предприятиями водных путей:
Особо отметим, Соглашение о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек 2001 г. между Казахстаном и Китаем
вряд ли способно решить вопросы рационального использования Или-Балхашского водного
бассейна, поскольку не содержат эффективного
правового механизма, обеспечивающего выполнение совместных действий сторон.
Существенным недостатком Соглашения является отсутствие обязательных требований по
межгосударственному сотрудничеству по вопросам согласованного порядка и рационального
использования, и охраны водных ресурсов, которое к тому же не подкреплено ответственностью
за уклонение от соблюдения норм, взаимно согласованных в рамках такого сотрудничества.
Например, Статья 2 Соглашения гласит, что
при использовании и охране трансграничных
рек, Стороны будут придерживаться принципов справедливости и рациональности, а также тесно сотрудничать с позиции искренности,
добрососедства и дружбы. Нетрудно заметить,
что формулировка данной статьи является абстрактной и не несет в себе какой-либо правовой
нагрузки. В Конвенции же по охране и исполь-
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зованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992 года, хотя и являющейся рамочной по своему содержанию тем не
менее в ней более конкретнее рассматриваются
необходимые меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого трансграничного воздействия. В частности, согласно Конвенции Стороны принимают все соответствующие
меры:
1) для предотвращения, ограничения и сокращения загрязнения вод, которое оказывает
или может оказывать трансграничное воздействие;
2) для обеспечения использования трансграничных вод в целях экологически обоснованного и рационального управления водными ресурсами, их сохранения и охраны окружающей
среды;
3) для обеспечения использования трансграничных вод разумным и справедливым образом
с особым учетом их трансграничного характера
при осуществлении деятельности, которая оказывает или может оказывать трансграничное
воздействие;
4) для обеспечения сохранения и, когда это
необходимо, восстановления экосистем.
В свою очередь Стороны при принятии мер
по предотвращению, ограничению и сокращению любого трансграничного воздействия руководствуются следующими принципами:
1) принципом принятия мер предосторожности, в соответствии с которым меры по предупреждению возможного трансграничного
воздействия утечки опасных веществ не должно
откладываться на том основании, что научные
исследования не установили в полной мере причинно-следственной связи между этими веществами, с одной стороны, и возможным трансграничным воздействием - с другой;
2) принципом "загрязнитель платит", в соответствии с которым расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения покрываются загрязнителем;
3) управление водными ресурсами осуществляется таким образом, чтобы потребности нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности.
Отметим, что согласно Конвенции по охране
и использованию трансграничных водотоков и
международных озер от 17 марта 1992 года[4]
«Прибрежные Стороны на основе равенства и
взаимности заключают двусторонние и многосторонние соглашения или другие договоренности в тех случаях, когда, таковых еще не имеется…».
И что особенно важно, Соглашение о сотрудничестве в сфере использования и охраны
трансграничных рек 2001 г. между Казахстаном

ледствие этого, водопотоков.
При этом стороны Соглашения особо отметили совместную решительность в принятии конкретных мер в пользу Или - Балхашского бассейна
в целом, и, в частности, решать экономические,
экологические и прочие связанные с ними вопросы через политику интегрированного управления Или – Балхашским бассейном.
В Статье 2 Соглашения стороны определили
«Или – Балхашский бассейн», как участок земли,
с которого стекают поверхностные водопотоки
посредством ряда ручьев, рек и озер (взаимосвязанных гидрологических водопотоков), которые составляют единый объект в силу их территориальной взаимосвязи, а также ассоциированных подземных вод.
Международный план интегрированного управления - концептуальная основа, единодушно
одобренная Сторонами, заключившими Соглашение для того, чтобы добиться сбалансированного управления Или - Балхашским бассейном
на основе экологических, экономических и других релевантных факторов. План содержит конкретные меры, относящиеся к:
(a) защите и улучшению экологического состояния воды, водопотоков и экосистем бассейна;
(b) борьбе с паводками, скудными запасами
пресной воды и засухой;
(c) предупредительным мерам по дальнейшему опустыниванию и защите флоры и фауны;
(d) способствование экономическому благосостоянию проживающего на этой территории
населения.
Особое внимание согласно соглашению будет уделяться мерам, способствующим непрерывным инвестициям в экономику на основе
определенных экономических систем стимулирования.
В Статье 3 определены задачи Плана интегрированного управления, которые заключаются
в следующем:
(a) защита поверхностных и подземных вод,
а также водной экосистемы и экосистемы суши,
непосредственно зависящей от них, равно как и
добиваться сбалансированного качественного и
количественного использования водных ресурсов Или – Балхашского бассейна;
(b) способствование экономической жизнеспособности региона для повышения уровня
жизни населения.
Важным аспектом соглашения является то,
что Стороны используют водные ресурсы на основе долевого распределения, справедливого и
рачительного хозяйствования.
Кроме того:
(a) Стороны берут на себя обязательства уважать и применять существующие правила международного права, касающиеся совместного
использования и управления водными системами и, в частности, уважать и соблюдать принцип
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и Китаем не обладает приоритетом перед законодательством Республики Казахстан. Согласно
п.3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан
международные договоры, ратифицированные
Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме
случаев, когда из международного договора
следует, что для его применения требуется издание закона. Данное же Соглашение Утверждено,
постановлением Правительства РК от 10.09.02 г.
Это означает, что Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны
трансграничных рек (г. Астана, 12 сентября 2001
года),[5] которое было утверждено постановлением Правительства РК от 10.09.02 г. исключено
из сферы действия п.2 статьи 15 Водного Кодекса
РК, который призван регламентировать водные
отношения.
Так, согласно п 11 статьи 6 Водного Кодекса
одним из принципов водного законодательства
является использование трансграничных вод на
основе международных норм и международных
договоров, ратифицированных Республикой
Казахстан. Также статья 15 Водного Кодекса устанавливает порядок использования и охраны
трансграничных вод на основе настоящего Кодекса, законодательства Республики Казахстан
о Государственной границе и международными
договорами, опять же ратифицированными Республикой Казахстан. И таких примеров можно
привести много.
Безусловно, многие договоры, заключенные
Казахстаном не являются самоисполнимыми
и для их действия необходимо принимать специальные нормативные акты. Между тем на
доктринальном уровне не установлено четкого
разграничения самоисполнимых и так и несамоисполнимых норм. К тому же не вполне ясно,
на каком этапе и кто именно должен констатировать, что конкретная норма не является самоисполнимой (мы не берем в расчет вполне
очевидный случай). Можно представить ситуацию, когда одна и та же норма будет признана
одним правоприминительным органом самоисполнимой, а другим – нет[6]. Проблема осложняется тем, что действующее законодательство
Казахстана четко не регламентирует этот важный
аспект.
В 2006г. Республика Казахстан совместно с Китайской Народной Республикой и Республикой
Кыргызстан, разработали проект межгосударственного Соглашения, определяющего Политику
Интегрированного Управления Или – Балхашского бассейна.
В частности, Стороны в Преамбуле проекта
Соглашения подчеркнули общую обеспокоенность ухудшения окружающей среды Или - Балхашского бассейна и состоянием экосистем и вс-
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общности интересов в равноправном использовании этих систем и связанных с ними ресурсов;
(b) Стороны в рамках совместного использования водной системы поддерживают и развивают условия и механизмы привлечения инвестиций, включая инвестиции из частного сектора
в программы и проекты, способствующие защите экосистем и устойчивому развитию;
(c) Стороны в рамках совместного использования водной системы обмениваются имеющейся информацией и данными относительно
гидрогеологических, метеорологических и экологических условий, равно как касающиеся качества воды и количественных показателей этой
водной системы;
(d) Стороны защищают и сохраняют совместно используемые водные системы и относящиеся к ним сооружения, установки и прочие конструкции с целью предупреждения загрязнения
или ухудшения окружающей среды;
(e) Каждая Сторона принимает на себя обязательство немедленно уведомлять все другие
Стороны о серьезных авариях, оказывающих
вредное влияние на регион.
Для реализации вышеназванных задач Стороны примут решение в отношении Международного плана интегрированного управления
Или - Балхашским бассейном не позднее, чем
по прошествии двух лет после введения в силу
настоящего Соглашения без ущерба существующим международным обязательствам и действующим двусторонним соглашениям. Международный план интегрированного управления
будет пересматриваться и корректироваться два
раза в год.
Каждая из сторон не позднее, чем по прошествии одного года после принятия Международного плана интегрированного управления
утвердит Национальный план действий, который будет направлен на реализацию мер, соответствующих их территории согласно тому, как
это предусматривается в Международном плане
интегрированного управления. Национальный
план действий будут вноситься изменения один
раз в полгода на основе скорректированного
Международного Плана Интегрированного Управления .
Все меры принятые сторонами могут быть
в форме Решений или Рекомендаций. Решение
имеет обязательную юридическую силу во всей
полноте в отношении субъектов, которым оно
адресовано. Международный план интегрированного управления, равно как и система экономического стимулирования утверждаются на основе принятия Решения.Рекомендации не имеют
обязательную силу. Стороны будут прилагать все
старания для выполнения Рекомендаций. Стороны будут исполнять направленные им решения в
соответствии с их национальной правовой системой в течение срока, указанного в Решении.
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Неисполнение Стороной обязательств по настоящему Соглашению или невыполнение направленного ей Решения в течение установленных сроков может быть доведено до сведения
Министерской Комиссии путем предоставления
любой Стороной, Группой Высокого Уровня или
Секретариатом обоснованного требования. Сторона, о которой идет речь, может провести наблюдения для того, чтобы предоставить ответ на
требование или жалобу.
Отмечая позитивные аспекты вышеназванного проекта межгосударственного Соглашения
и его жизненную необходимость для спасения
уникального Или-Балхашского водного объекта
отметим, что до настоящего времени его реализация так и не осуществлена и главным образом
из-за нежелания китайской стороны.
Поэтому Казахстан, признавая уязвимость
своей позиции в переговорах по трансграничным рекам, стремиться урегулировать данную
проблему на трехсторонней основе, с участием
Российской стороны.
В этой связи, в Концепции развития водного
сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан поставлена задача
предпринять шаги по заключению трехстороннего (Казахстан, Китай, Россия) соглашения по
совместному использованию и охране трансграничных водных ресурсов. При этом китайская сторона выступает против трехстороннего
решения этой проблемы, предлагая вести переговоры поэтапно: отдельно с Казахстаном, с
Россией и главами областей. Следует отметить,
что Казахстанское руководство заинтересовано
в подключении России к переговорам с Китаем,
так как сходство интересов двух стран по данному вопросу может значительно укрепить казахстанские позиции в этом крайне важном и сложном процессе.
Учитывая все вышеперечисленные проблемы, считаем, что для принятия эффективных мер
в сфере рационального использования водных
ресурсов Или-Балхашского водного бассейна
необходимо на межгосударственном уровне
достичь сотрудничества в области интегрированного управления водными ресурсами с учетом международных подходов по вопросам сотрудничества для поддержания качества воды;
консультации в области управления водными
ресурсами и предотвращение негативных последствий.
Также следует отметить, что в первую очередь Стороны при осуществлении мер по предотвращению, ограничению и сокращению
любого трансграничного воздействия должны
руководствоваться основным принципом международного права, принципом сотрудничества
и опираться, прежде всего, на общепринятые
договоренности и рамочные соглашения. Одним из таких международных актов как уже от-

мечалось выше, является Конвенция по охране
и использованию трансграничных водотоков и
международных озер от 17 марта 1992 года.
Таким образом, основываясь на таких договоренностях, как Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992 года, Конвенция о
праве на несудоходные виды водопользования
международных водотоков от 1997 года и др.

международные акты, должен развиваться процесс двустороннего сотрудничества Казахстана и
Китая. Между тем, анализ существующего между
Казахстаном и Китаем двустороннего Соглашения по трансграничным водным ресурсам показал весьма низкий уровень эффективности при
решении уже имеющихся между двумя странами экологических, экономических и социальных
проблем.
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ТЕРГЕУ АМАЛДАРЫН ЖҮРГІЗУДІҢ ТАКТИКАЛАРЫН
ҚОЛДАНУДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЛОГИКАНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Аннотация. Бұл мақалада кейбір тергеу әрекеттерінің тактикасы және оны қолданудағы құқықтық логиканың рөлі мен маңызы қарастырылған.
Түйінді сөздер: кәмелетке толмаған, тергеу әрекеттері, логика, психолог.
Аннотация. В данной статье рассмотрены тактика проведения некоторых следственных действий
и роль и значение правовой логики в ее применении.
Ключевые слова: несовершеннолетний, следственные действия, логика, психолог.
Abctract. This article discusses the tactics of some investigative actions and the role and significance
of legal logic in its application.
Keywords: minor, investigative actions, logic, psychologist.
Қазіргі кезде практикалық логика көбірек
қолданылып жүр, ол классикалық логикалық
заңдарды оларды жағдаяттық кездерде қарастырады, оларға риторика, шешім қабылдау логикасы, қарым қатынас логикасы және шиеленістерді шешу кіреді. Адамның әркеттері ойлау
әрекетімен ғана шектелмейді, адам көбіне дұрыс
ойламайды, қателеседі, адасады, өзінде қарамақайшылықтар мен таным баламалығы, пікірлер
алшақтығын сезінеді. Міне, сондықтан да логика
заңгердің іс әрекетінің ортасында қашанда болуы тиіс дүние, ал логикалық жүйелер заңгерлік
пәндерде бұрыннан белглі ұғымдарға ыңғайлана
білуі тиіс, ой қорытулар, дәлеледемелер, т.б. Сондай ақ орынсыз жерде, іске қатысты емес затты
қарастырудың керегі жоқ екенін де білуге тиіспіз.
Заңгер үшін әрбір істі ойланып шешу өте маңызды, бастаған ісінің нәтижелі аяқталуының кепілі.
Мысалы оқиға болған жерді тексеруді алайық.
Заңгердің логикалық ойлау жүйесі өз деңгейінде жұмыс жасаған жағдайда ол біліктілік таныта
отырып, оқиға орнынан қажетті көптеген мәліметтерді алады: қылмыскерлердің саны, жасы,
бойы сияқты онан да басқа қажетті мәліметтерді
иемденеді; бұл қылмыскерлерді шұғыл іздестіру
жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндік алады
[1.Ломиворотов М.М. 2006г. с-21].
Оқиға орнын тексеру барысында ғимараттың
ішінде ғимаратқа қалай енгеніне назар аударылады, жасөспірімдерге тән нәрсе кез келген затты қажетсіз бүлдіре беру, шашып төгу, қабырғаларға жазу жазып қалдыру, кішкене қолдардың,
аяқтардың іздері, аяқ киімнің іздері, қалдырып
кеткен жеке заттарына қарап адамның жасын
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анықтауға болады.
Оқиға орнын тексеру барысында қылмыскерлердің жеке басы туралы мәлімет те алуға
болады. Темекінің қалдықтары, қолданылған
сұрғылт түсті заттың қалдығымен қалған шприцтер, босаған бөтелкелер, сигнализацияны өшіру
мен автомашинаны ұрлап мініп кету үшін есіктің
құлыбын бұзу сияқты әрекеттері де көп ойлануды қажет етпей-ақ ол адамның білімі, әдеттері,
бейімділіктеріне қарап, оның жасөспірім, яғни
кәмелет жасқа толмаған екенін анықтауға мүмкіндік береді.
Кәмелетке толмаған күдіктіні қолға түсіру
және оған қатысты тыю шараларын таңдау кезінде заң қызметкерінің логикалық ойлау жүйесі
көмекке келеді. Кәмелетке толмағандарды ұстау
және тыю шараларын қолдану барысында олардың жас ерекшелігі, психологиялық ахуалына қарай қарайластырылады.
Заңгерлік сипаттағы күрделі мәселелерді
шешу барысында (әлеуметтік және жағдаяттық)
негізі болашақ мамандыққа оқып жүрген кезінен қаланатын логикалық мәдениет мәселесі
бірден көтеріледі. Заң бойынша тергеуші тағылып отырған кінәнің ауырлығын, күдіктінің жеке
басының ерекшелігін, оның айналысатын жұмысын, жасын, денсаулық жағдайын, жанұялық
жағдайы тағы басқа жағдайларын ескеруі тиіс.
Соңғыларына жасаған ағаттығына өкініш білдіру,
қылмысын өзі мойындап келу, қылмысты ашуға
көмектесу, келтірілген шығынның орнын толтыру т.б. Кәмелетке толмаған жасқа қатысты жасалған тыю шараларының баланың мінез құлқында
әсер ететіндей тәрбиелік мәні болуы шарт.
Қылмысқа қатысты мәселені басқадай жол-

Жауап алуды тергеудің өндіріс орнында жүргізу–бұл криминалистикалық дәлелдерді пайдалану, жауап алуға қатысты немесе жауап алу
барысында алынған ақпараттармен шұғыл түрде
алмасу, басқа да бір әдісті қолдану мүмкіндігі.
Сонымен қатар, кейбір жағдайларда жауап алуды сол орынға барып жасау қажеттілік немесе
тактикада мақсатты түрде жүргізілетін нәрсе. Жас
балалар, яғни куәгерлер мен жәбірленушілер,
үйреншікті жерлерінде (үйде, мектепте, балалар бақшасында) өздерін еркін сезінеді. Жүрген
жерінде жауап алу кейбір жағдайларға да байланысты болады, мысалы дәлелімен бірге ұстау,
тінту барысында заттардың, нәрселердің табылуы. Жауап алудың тактикалық мақсаты мұндай
жағдайларда оның кенеттен болып кетуіне негізделген, сондай-ақ бұл жерге тексеруге қатысты,
немесе жауапты нақтылау үшін оқиға орнындағы жауап алуды жатқызуға болады. Тактическая
цель допроса в подобных ситуациях основана на
эффекте его внезапности.
Заңгерлік сипаттағы күрделі мәселелерді
(әлеуметтік және жағдаяттық ) шешу барысында
негізі болашақ мамандыққа оқып жүрген кезінен
қаланатын логикалық мәдениет мәселесі бірден
көтеріледі. Кәмелетке толмаған он төрт жасар
балалардан жауап алу педагог пен психологтың
қатысуымен жүзеге асырылады. Он төрт жас пен
он сегіз жас арасындағы балалардан жауап алу
кезінде педагог нақты жағдайларға байланысты
тергеушінің қалауымен шақырылады.
Егер тергеуші кәмелетке толмағандармен
жұмыс барысында тіл табыса алмай жатса, (өзіне сендіру, ашық түрде сөйлесу) педагог, жақын
туысы немесе тағы басқа заңды тұлға көптеген
жағдайларда кәмелетке толмаған баланың тұйықтығын ашып, оның шынайы жауаптар беруіне жағдай жасайды.
Жауап алу кезінде қатысатын адамдарды дұрыс анықтаудың да маңызы жоғары. Егерде жасөспірім спортпен шұғылданатын болса, жауап
алу кезінде педагог ретінде өзі тіркеуде тұратын
спорт мектептерінің, командасының жаттықтырушыларын қатыстыруға болады. Педагог тергеуші мен прокурордың қалауынша қатыса алады, сондай-ақ қорғаушының сұранысы бойынша
он алтыға толмаған кінәләнушіден жауап алған
кезде қатыса алады.
Жауап алудың әдістерін анықтау кезінде мүмкін болатын беттесулерді де алдын ала қарастырып қойған дұрыс.
Әсіресе үлкендермен болатын бетпе бетке
ерекше мән беру керек, олардың өтірігін шығару кәмелекте толмағандарға оңайға соқпайды.
Жасөспірімнің жауаптарын жазып алып, үлкен
адамға жауап алу барысында тек оны тыңдату
жеткілікті.
Тергеуші қызығушы тараптан жауап алуға
ерекше мән бергені дұрыс: қылмысқа тікелей қатысыб ар,бірақ қылмыстық істің пайдасын көр-
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мен шешуге болатын жағдайда тыю шараларын
қолданбаса да болады. Мұндай жағдайда кінәләнушыны, яғни қылмыскерді шақырған кезде
келіп тұру, мекен жайының ауысқаны жайлы хабардар етіп тұру міндеттері алынып тасталады.
Бұл міндеттеме кәмелетке толмаған баланың
ата-анасына немесе оның сол мінез-құлқына,
әрекетіне жауап беретін кісіге жүктеледі.
Кәмелетке толмағандардан жауап алу тергеу
әрекеттерінің ішіндегі тактикалық жағынан алғанда өте күрделісі болып келеді, ол заңгерден
кәсіби біліктілікті, жасөспірімдердің психологиясы мен педагогикасын жақсы білуді талап етеді.
Біз логиканы гуманитарлық циклдің басқа ғылымдардың барлығымен тығыз байланыстыруға болады және ерекше атап өтетін нәрсе, оның
заңдарын тек қана ойлау төңірегінде ғана қарастырып қоймаймыз, оның іс жүзіндегі әрекетіне
де мән беру керек.
Кәмелетке толмаған куәгер мен жәбірленушіден жауап алу ісі бойынша балалар мен жасөспірімдерден жауап алуға тура келеді. Бұлай
етуіміздің себебіғ олар кәмелетке толмаған құқықбұзушылардың табиғи ортасы, олардың ең
жақын араласатын адамдары және жасаған
қылмыстарының куәсі де болып жүреді. Өз қатарларының арасында олар (яғни жасөспірімдер) өздері жасаған заң бұзушылықтарын мақтанышпен айтып отырады, себебі олар құпияны
сақтауды білмейді, өздерін толғандырған мәселе
төңірегінде әңгіме өрбіткісі келіп, сол сәтте өзін
күшті етіп көрсеткісі келіп тұрады.
Кәмелетке толмаған куәгерлер мен жәбірленушілерден жауап алудың қиындықтарын ескере
отырып, сонымен қатар олардың құқықтарының
қорғалатынына кепілдік бере отырып, заң олардан жауап алудың басқа ережелерін енгізеді.
Он алты жасқа толмаған баланы куәгер ретінде шақыру заңды өкілдер арқылы жүзеге асырылады, немесе оның оқу орны немесе жұмыс
орны арқылы жүзеге асырылады. Жауап алу
орны ретінде, әдетте, заңда көрсетілгендей тергеу амалдары жүргізілетін орын, яғни тергеушінің кабинеті, немесе басқа қызметтік бөлме болады. Бірақ ол қажет деп тапса, жауап берушінің
жүрген жерінде де жауап алуға болады.
1.Заңгерлік теория мен практика логикалық
ойлаумен тығыз байланыста, себебі шынайылыққа баратын жол, оны белсенді ғылыми білім формасында көрсетуді құқықты зерттеу заты
арқылы жүзеге асырады. Заңгердің іс әрекетіне
төмендегілер кіреді: дайын білімді пайдалану,
оны белгілі бір ережелер бойынша өзгерту. Ол
шектеу операциялары, жалпылау, ұғымдарды
анықтау және бөлу. Осы тұрғыда нақты сақталуға
тиісті ұғымдар көлемі мен (мысалы: «қылмыс»,
«қылмыстық іс» бірдей көлемдегі; «қылмыс»
және «құқық бұзушылық» бағынышты ретінде,
ал «тонау» және «ұрлық» қарама қарсы ұғымдары болып саналады) [2.Волжанина О.А. с. 58].
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ген таныстарының жасына жетпеген болуына
байланысты қылмыстық жауакершілікке тартылмағанжеткіншектер. Мұндай куәгерлер қылмыстық әрекеттің нақты болған жерлерін, қылмыс
жасаған жеткіншектердің ара қатынасы туралы,
оларды үлкендерден кім басқаратыны жайлы
жақсы білуі мүмкін. Бірақ таныстарының көз алдында сатқын болып көрінгісі келмеуі себепті
олардан шынайы жауап алу мүмкіндігін қиындатады. Оларға қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтынын айтып, жауап алудың мақсатын
түсіндірген абзал.
Әдетте жәбірленуші қылмыстық оқиға болған
жағдайды есінде жақсы сақтап қалады, өйткені
ол оқиға онымен тікелей байланысты болады,
қатты уайымдайды, толқиды.
Бұл тұрғыдан алғанда маңыздысы құбылысты,
еңбекті кәсібилендірумен байланысты қарастыру. Зерттеу объектісі ретінде ойлау логикасын
бұл жердегі таным затының ішкі ойлау үрдісінің
қайталануы деп таниды. Осыған байланысты кәмелетке толмаған жәбірленушінің жауабын бөлшектеп, оны басқалардың жауаптарымен салыстыру қажет.
Кәмелетке толмаған жәбірленушінің жауабын оқиға орнында жауап алу арқылы нақтылауға болады. Егерде жәбірленуші шындықты әдейі
бұрмаласа, онда бұ балаға ата анасы тарапынан,
немесе қызығушы тараптан қысым жасалып жатпағанын анықтау қажет, ондай болған жағдайда
оны тоқтату шараларын жасау қажет. Ең маңызды деген жауаптарды таспаға жазып алған дұрыс
болады.
Кәмелетке толмаған күдіктіден жауап алу
біршама қиындықтар туғызады. Кәмелетке толмаған күдіктіні қамауға алу деген тыйым салынған болса, одан тез арада жауап алынуы керек.
Егерде күдікті ұсталса, тергеуші бұл туралы оның
ата- анасына немесе басқа жақын адамдарына,
заңды тұлғаларға тез арада хабар беріп, себебін түсіндіруі қажет. Кәмелетке толмаған баланы жауапқа тартар алдында, оның қаншалықты
мүмкін екенін анықтап алу керек. Заңды тұлғаға
оның не үшін жауап беруге қатысып отырғанының мақсаты мен формасын түсіндіру керек.
«Ізін суытпай» ұсталған күдікті жауап беруге
психологиялық тұрғыдан бірден дайын болмайды. Бірінші жауап алу көбіне негізгі және шешуші болады. Қылмыстық іс жасады деген күдікпен
ұсталған жеткіншектен неғұрлым ертерек жауап
алынса, соғұрлым оның жауаптары шынайы болады. Әшкере болып қалудан қорқу, сасқалақтап қалу, болған оқиғадан түңілу, алдында не
болатынын болжай алмау, ата-ананың қаһары
қатты болғандықтан қылмысты жасаған сәтте
шынайы жауап алуға болады. Болған жағдайды
күтпегендіктен ол басқаша нұсқаларды ойлануға мұршасы болмай қалады, тергеушінің қолындағы дәлеледеріне баға беріп те үлгермейді.
Психологиялық байланысқа түсу әдістері жауап
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алынып отырған жасөспірімнің ерекшелігіне қарай анықталады. Мұндай жағдайда тергеушінің
күдіктіге айтқан ең алғашқы сөзі маңызды. Егер
кәмелетке толмаған баланы полиция қызметкері
ұстаған болса, ал тергеушіні ол бірінші рет көріп
тұрса, тергеуші өзін таныстыруға міндетті. Егер
жеткіншек қорқып үркіп тұрған болса, ресми бөлімге өтпей тұрып, алдымен оған сергітетін бір
екі ауыз сөз айту қажет. Жауап алу кезінде негізгі
қолданылатын әдіс ол сенімге кіру болуы керек.
Тәрбиелік мақсатта эмоцияны да бірнеше рет
өзгертіп отыруға болады, кәмелетке толмаған
күдіктіге қатысты, талап қою, өтініш жасау, ескертулер айту, т,б. Бірақ, мұндай әдістерді кәмелетке
толмағандардан жауап алуда пайдалану кезінде
ол жеткіншектің психологиялық ерекшелігін ескере отырып, өте сақ болған жөн,
Заңгердің танымдық әрекетіне ерекше әдістер мен тәсілдер тән келеді: ұғымдардың қалыптасуының белгілі әдістері, бұрынғы алынған
білімнен жаңа білім алудың логикалық тәсілдері
– қорытындылау(ойқорыту) және дәлелдеу.
Тергеуші жауап алып отырған адаммен қақтығысқа түспеуге тырысуы қажет. Бұл тұрғыдан
алғанда оған сабырлы, нық сенімді, мінезі мен
ешқандай балағаттаусыз мейіріммен сөйлеген
сөздері көмектеседі. Ең бұзық, тәрбиесі төмен
жеткіншек те өзіне жақсы сөйлеп отырған тергеушіге қарсы шығудың ақымақтық екенін тез түсінеді. Сонымен қатар тергеуші табандылық пен
мықтылық танытуы керек, өйткені жауап беруші
істің қаншалықты күрделі екенін түсінуі керек.
Сабырсыздық, дөрекілік тергеушінің кәсіби
деңгейінің төмендігін көрсетеді. Кәмелетке толмаған баланың кез келген жауабына тергеуші
мән беруі тиіс, мәліметтің маңыздылығы төмен
болса да шынайы қызығушылықпен қарауы керек. Жауап алу барысында ризашылық немесе
ренішті білдіруге болмайды, ол жауапкерге кері
әсер етіп, жауаптың дұрыс айтылмауына әсер
етуі мүмкін.
Кәмелетке толмаған баланың оның жасаған
немесе оның қатысуымен жасалған қылмыстың
бірнеше эпизодтары жайлы еркін жауабын мұхият тыңдап, тергеуші алғашында оны тек басты
жағдайлар немесе әрекеттер ғана қызықтыратындай сыңай танытуы қажет. Нақты бір эпизодқа байланысты барлық жағдай түсінікті болған
соң, кәмелетке толмаған баламен тіл табысқан
соң, жаймен жалпы қылмысқа көшуге болады.
Егерде жеткіншек жасаған қылмысын мойындаса және бар жағдайды шын ықыласымен айтып
берсе, оқиғаға қатысқан адамдарды толығымен
анықтап, куәгерлерге қатысты, қылмыс орны,
қылмыс қаруы, куәгерлер, ұрланған заттарға
және басқаларына қатысты фактілерді егжейтегжейлі біліп алу қажет.
Егер қылмыстың болғаны анық болса, тергеуші табандылық танытуы тиіс, болмаған жағдайда
ол өзіне өте сақ болғаны абзал. Мұны былайша

қасиетті оның бойынан оятуға тырысу керек,
істеген ісінің қаншалықты қауіпті екенін түсіндіріп отыру қажет. Мұндай жағдайларда жауап алу
аяқталған кезде кінәлі ме жоқ па деген мәселеге қайта оралу қажет, егер оның ойы кішкене де
болса өзгерген болса, оны міндетті түрде тергеу
амалдарын жүргізу хаттамасына тіркеу қажет.
Жауап алу кезінде туындайтын қиындықтардың ішінде қылмысты мойындамау немесе бір
адам барлығы үшін мойнына алу, жалған жолдастық келісім бойынша немесе өлтіріп кету қаупін төндіру арқылы жасалатын нәрселер орын
алу мүмкін.
Жауап алу барысында орынсыз жерде іске қатысты емес затты қыстырудың керегі жоқ екенін
де білуге тиіспіз. Математика сияқты логикалық
формализмерді қолдануға болатын жерде қолдана салу емес, оларды қолданбаса болмайтын
жерде қолдану қажет.
Кәмелетке толмаған жасөспірімдер өздерінің жауаптарын жиі өзгертіп отырады, оның
ішінде шынайы жауапты өтірік жауапқа ауыстырады. Мұндайда тергеуші ашуланады, жауап
алып отырғандарды жек көріп кетеді. Бірақ егер
сезімге ерік берсең, өтірік жауаптардан шынайы
жауаптарға жету қиындау болып кетеді. Тек тергеушінің сабырлылығы мен шыдамының арқасында шындыққа қол жеткізуге жағдай жасайды.
Сот кезінде шынайы жауаптар өтірік жауаптарға ауыстырылып отыратын кездерде шын мәнінде қиындықтар туындайды. Бұл соттағы таныс
емес жағдайға байланысты болуы мүмкін, себебі жасөспірім жан жақтан қойылған сұрақтарға
жауап беруге міндетті болады. Бір жағынан тергеушінің ұстанымы да оған себеп болуы мүмкін.
Кейде жауапқа тартылушы жасөспірімнен шынайы жауапты алған соң тергеуші онымен кездесуді
қажет деп санамауы мүмкін, оған қамқорлықты
көрсетпеуі де, оның тағдырымен қызықпауы да
мүмкін. Алайда бұл менің пікірімше дұрыс емес.
Мұндай жағдайда сот психологиялық-психатриялық және кешенді психологиялық-психатриялық сараптамалардың маңызы зор, олардың көмегімен кәмелеке толмаған жасөспірімді
қылмыстық жауапкершіліктен босату, немесе
жазасын жеңілдету сияқты мәселелерді оңтайлы
шешу қажет деп санаймын. [раздел 6 УК РК «Уголовная ответственность несовершеннолетних» [3.Ешпанова Ж. стр.-19 ].
Психологиялық зерттеу нәтижесінде жасөспірімнің таным әрекеттерінің ерекшеліктері жайлы
(ойлау қабілеті жайлы, жады, зияткерлік дамуының жалпы жағдайы), оның мінез-құлқы, ерікжігері, психологиялық жағдайы жайлы мәлімет
алуға болады.
Сот-психологиялық сараптама сот-психиатриялық сараптамадан айырмашылығы сол, оны
психикасы сау айыпталушыларға да жасала береді.
Жасөспірімдер ісімен айналысатын сот-пси-
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түсіндіруге болады, ересектерге қарағанда психикасы өте нәзік жас жеткіншек өзіне жасалған
әділетсіздікті көтере алмай қатты уайымдайды,
тергеушіні жек көреді, ең бастысы ондайлар
көбінесе сөйлемей қояды. Кәмелетке толмаған
жеткіншектің кінәлі екеніне көз жеткізбей тұрғанда, бейтарап позицияны ұстанып, күте тұру
қажет. Егер күдіктінің қылмысты жасағаны анық
болып тұрса да, оны әшкерелеуге асықпаған
жөн, ең дұрысы сенім білдіріп, жауапкер жасаған
ісіне өкініп, шындықты өзі айтып бергенін күту
дұрыс шешім болады.
Күдіктіден жауап алу барысында оның даму
сатыларына сәйкестігін анықтаған жөн, ол өз
қатарларынан кенже қалып қоймаған ба, оның
психикасында жасаған қылмысының дұрыс емес
екенін білуге кедергі болатын ештеңе жоқ па
соны анықтау қажет.
Әрине, күдіктіден жауап алудың нәтижелілігі
оның қолда бар дәлеледерді дұрыс пайдалана
алуына байланысты болады. Кішкене де болса
бір дәлеледерді келтіре сөйлесең, кейде кәмелетке толмаған жасөспірімнің өзінің және сыбайластарының жасаған әрекеттері жайлы шынайы ақпараттар беруге итермелейді. Кәмелетке
толмаған күдіктіден және айыпталушыдан жауап
алу қорғаушының қатысуымен жүргізіледі. Заңда
көрсетілген жасы жетпеуіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босататын жағдайлар
бар жоғын анықтап алу қажет.
Айыпталушының жауаптары тек істі дәлелдеу
үшін емес, оны қорғау үшін де пайдаланылуы
мүмкін. Тергеуші бір іс бойынша айыпталушылар бір бірімен жолықпайтындай жағдай жасауы
қажет. Жауап алудың процессуалдық ережелері
жауап берушінің қорғалу құқығын сақтай отырып, толық және шынайы жауаптар алынуына
бағытталған.
Айыпталушының жауапқа тартар алдындағы
оның кінәлі ме жоқ па деген мәселені анықтап
алудың да маңызы зор, себебі жауап алу тактикасы айыпталушының ұстанымына байланысты
болады.Сондықтан көбіне тергеушілер осы мәселеге немқұрайдылық танытып, оған формалды дүние ретінде қарайды да кейінгі жауап алу
кезінде айыпталушының тағылып отырған айыпқа шынайы қаншалықты қатысты екені жайлы
маңыздырақ жауап алуға үміттенеді. Бұл дұрыс
емес, әсіресе кәмелетке толмағандардан жауап
алу кезінде. Кәмелетке толмаған баланы шындықты жасырмай айтуға үгіттей отырып, оған
мұның өз басы үшін қаншалықты маңызды екенін түсіндіру қажет, өйткені дұрыс жауаптар істі
дұрыс жүргізуге көмектеседі.
Айыпталушыдан жауап алу–оны тәрбиелеудің
ең бірінші қадамы, сондықтан одан кінәсі туралы
шынайы жауап алуға әрекет ету қажет. Жауап алу
кезінде істеген ісіне өкіну, өзінің кінәсін мойындау, сонымен қатар өз-өзін сынай білу жас жеткіншектерде жетпей жатады. Сол жетпей жатқан
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хологиялық сараптаманың құзіретіне келесі жағдайларды анықтау кіреді:
- психикалық ауруларға байланысты емес
ақыл есінің кеш дамуы, олар өз әрекетінің мәнін
терең түсінуге кедергі болады;
- жеке –психологиялық ерекшеліктер (например негативизм, агрессия, эмоционалды тұрақсыздық т.б. ), нақты жағдайларда әрекеттің
мазмұны мен бағытына едәуір әсер ететін ерекшеліктер;
Қылмыстық жауапкершіліктің жас шамасын
анықтай отырып, заң шығарушы мынаған тоқталады 14 – 16 жас арасында адамның писхологиялық жағдайы өзінің әрекеттерін реттеп отыруға
шамасы келеді. [4. В.И. Кириллов, А.А. Старченко. 74стр].
Сонымен қатар заң кейбір дені сау балалардың психологиялық дамуының кенжелеп келетінін де ескереді.
Ақыл есінің кеш дамуы психикалық жағынан
дені сау балаларда ойлау қабілеті дамымай қалған жағдайда көрінеді, басты мәселені ажырата
алмайды, білім қоры өте аз, талдау, синтездеу,
қорыту сияқты негізгі логикалық операцияларын
төмен деңгейде іске асырады.
Кәмелетке толмағандардың жасаған қылмыстары бойынша істі тергеу барысында мұндай
категорияға жататын істердің құқықтық, қыл-

мыстық-процессуалдық ерекшеліктерін міндетті
түрде ескеру қажет.
Жасөспірімнің кінәсін дәлелдеген кезде оның
қылмыстық іске не үшін барғанының себебін ескеру қажет , өйткені ол жастар да сан алуан болып келеді.
Топтық қылмысты тергеу кезінде ол топтың
ұйымдасқан топ, немесе керісінше екеніне көз
жеткізу қажет. Бұл мәселені шешу үшін ондай
топтардың белгілері бары жоғын анықтау қажет.
Кәмелетке толмағандардың ісін тергеу барысында учаскелік инспекторлармен бірлесіп
жұмыс жасаған тиімді болады, өйткені олар өз
аумақтарындағы жағдайды жақсы біледі және
ондағы тұрғындарды да жақсырақ таниды. Сондай-ақ тергеуші аудандық әкімшілік жанындағы
кәмелетке толмағандардың ісі бойынша комиссиямен де тығыз байланыста болуы керек.
Қорыта келе айтарымыз, кәмелетке толмаған
жасөспірімдердің қылмысын тергеудің бірденбір ерекшелігі жасына қарай әртүрлі сипаттарға
байланысты болады, сонымен қатар, психологикалық ұстанымдарына және тұлғааралық қарымқатынастары мен қылмысты жасаудың негізгі
себептеріне, жас және психологиялық ерекшеліктеріне байланысты болатынына ерекше мән
беруіміз қажет дүние.
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Анализ конституционного развития стран
СНГ показывает, что при формировании блока
социально-экономических прав казахстанский
законодатель максимально соотнёс их с возможностями государства. Набор прав почти соответствует международным документам, однако,

степень их конституционного гарантирования
разная. Особенно это касается задач государства,
которые возложены на него по реализации тех
или иных задач. Так, при осуществлении конституционного права на образование государство
гарантирует всем получение бесплатного сред-
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы гарантированности реализации прав
граждан на занятость. Рассматриваются состояние и пути решения некоторых проблем в сфере занятости населения.
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него образования, на тех же условиях далее могут обучаться в вузах только одарённые. Пункт 1
статьи 28 Конституции РК гарантирует социальное обеспечение и вспомоществование, однако
ничего не сказано о праве каждого на достойное существование. Поэтому государство может
устанавливать такой объем социальных выплат,
который возможен по состоянию экономики страны. Таким образом, перед казахстанским законодателем стояла двойная задача: не придать
правам статус конституционных - означало дать
пищу для радетелей за социальную справедливость, если же дать полный набор социально-экономических прав - поставить под угрозу
ростки конституционализма. Поэтому учеными
было высказано мнение, что в Конституции 1995
года найдена «золотая середина». Однако нужно
отметить, что на сегодняшний день в законодательстве не раскрыто понятие «достойного существования» или «достойного уровня жизни».
Серьезными препятствиями реализации
социально-экономических прав человека являются их нарушения. Под нарушением прав
понимается ограничение либо лишение лица
возможности пользоваться своими конституционными правами. Наиболее серьезными нарушениями, экономических прав человека в условиях глобализации, приводящими к массовой
бедности населения многих регионов земного
шара, следует признать: незаконные увольнения,
принудительный труд, безработицу, нарушения
права на вознаграждение за труд, незаконное
использование детского труда и дискриминацию
многих лиц в сфере труда и капитала по полу, по
возрасту, месту регистрации и жительства, этническим, имущественным и социальным мотивам, выражающихся, в частности, в Казахстане
в ограничении возможностей женщин, молодежи, иностранцев, мигрантов, представителей
мелкого бизнеса, профсоюзов, различные формы лишения собственности и возможности заниматься предпринимательской деятельностью.
Критериями деления вышеуказанных нарушений экономических прав на группы могут быть:
субъекты, посягающие на экономические права, и лица, права которых нарушаются, уровень
распространенности, время возникновения,
возможность устранения, степень тяжести нарушения и вид ответственности.
Особенностью причин нарушений экономических прав в Казахстане является их тесная
связь с изменением общественного и государственного строя, экономическими реформами
(90-е гг. XX века - начало XXI века), политикой
государства и правоприменительной деятельностью должностных лиц, которые часто выступают не гарантами, а нарушителями указанных
прав. К основным причинам нарушений экономических прав человека в Республике Казахстан
можно отнести следующее: противоречивость
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переходной экономической системы, трудности
в осуществлении экономических реформ, неэффективность деятельности судов и правоохранительных органов, низкий уровень профсоюзного
и правозащитного движения.
В зависимости от субъекта, нарушения бывают со стороны государства, которое само
должно выступать гарантом прав человека, или
со стороны третьих лиц (чаще всего частные
работодатели). В зависимости от субъекта, права которого не соблюдаются, можно разделить
нарушения на нарушения экономических прав
женщин, предпринимателей, работников отдельной сферы труда и т.д. В качестве отдельного вида нарушения экономических прав можно
отметить дискриминацию по различным признакам (полу, возрасту, гражданству, национальности, месту регистрации и т .д.) Дискриминации
чаще всего подвергаются женщины, инвалиды,
мигранты, пожилые люди.
Следует учитывать латентность данных нарушений, они не всегда фиксируются, так как люди
не верят в возможность защиты своих интересов
или не знают, что их права нарушены.
Наибольшее внимание в статистических источниках уделяется нарушениям в сфере труда. Такие нарушения чаще всего отражаются в
докладах Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан. Наиболее часто нарушаются конституционные права граждан на
вознаграждение за труд – это низкая заработная
плата, систематическая задержка или невыплата
заработной палаты, невыплаты отпускных, неоплата пособий по временной нетрудоспособности, полного расчета при увольнении и другие.
Распространенными видами нарушений
права на занятость являются незаконный отказ
в приеме на работу и незаконные увольнения.
Причины увольнений могут обуславливаться как
личными, политическими, экономическими мотивами, так и незнанием законодательства или
несоответствием его международным стандартам. Приведем только один пример.
Отдельным видом нарушений конституционных прав имеющихся в сфере занятости следует
отметить дискриминацию. Дискриминация может проявляться в оплате труда, в отказе в приеме на работу, незаконных увольнений лиц предпенсионного и пенсионного возраста и работников, являющихся активными членами профсоюза. С дискриминацией сталкиваются лица,
не имеющие опыта работы по специальности,
чем объясняется высокий уровень безработицы, который характерен для молодежи до 20 и
20-24 лет. Этот вид дискриминации существует
повсеместно, так как почти во всех рекламах о
наличии вакантных мест одним из требований
является наличие трудового стажа.
Особым видом дискриминации в сфере занятости является дискриминация в отношении

бочей силы за рубеж, т.к. не всегда есть условия
повышения жизненного уровня населения путем трудоустройства в пределах республики.
Необходимость во внешней трудовой миграции ощущают практически все страны СНГ,
что обусловлено, прежде всего, динамикой
роста населения. При этом часть этих стран, где
происходит значительное падение темпов роста
населения или его сокращение, выступают потенциальными «потребителями» иностранной
рабочей силы.
Внешняя трудовая миграция затрагивает не
только экономические, но и политические, национальные, демографические, социальные,
этнические и другие интересы государств. Миграция рабочей силы подвергается большим ограничениям, чем торговля товарами или движение капиталов. Поэтому вытекает потребность в
регулировании миграции рабочей силы во взаимосвязи с другими процессами экономической,
социальной и политической жизни. Одной из характерных особенностей международной миграции рабочей силы в современном мире стало
более активное вмешательство государства в эти
процессы.
Кроме того, нам нужно выработать механизмы привлечения в Казахстан высококвалифицированных и профессиональных работников,
которые могли бы работать в нашей республике
на постоянной основе. При этом мы не должны
забывать о воспитании и повышении квалификации и профессионализма наших отечественных работников [2].
Государственная политика в области внешней трудовой миграции является частью экономической политики государства и представляет
собой совокупность мер, направленных на то,
чтобы упорядочить процесс экспорта и импорта рабочей силы, оказать на него определенное
влияние или даже непосредственно предопределять протекание миграционных процессов.
Независимо от направления и сферы занятости, трудовые миграции носят в основном
временный и возвратный характер, преобладают сезонные трудовые миграции. Трудовые
миграции нередко приобретают характер незаконных миграций из-за отсутствия законодательной базы. Развитие единого рынка труда,
формирование единого правового поля в ЕАЭС,
это конкретная задача, которая стоит перед политиками и законодателями этих стран.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо на
государственном уровне осуществлять обмен
информацией, так как без этого невозможно управление миграционными процессами, которые
оказывают существенное влияние на вопросы
занятости населения.
Реализация и эффективность норм об общепризнанных правах человека в демократическом
правовом государстве и справедливом граж-
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женщин, которая нарушает принцип равенства,
закрепленный ч.1 ст. 14 Конституции Республики
Казахстан [1], Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 г., ч.2 ст.2, ст.3,7 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах.
Основным специальным документом в указанной области можно считать Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 года и ратифицированную уже 180 странами. Данный международный акт был принят в связи с тем, что, несмотря
на принятие различных документов, имеет место дискриминация в отношении женщин в сфере труда. К ним относятся случаи увольнения с
работы женщин в связи с беременностью, наличием малолетних детей либо отказов в принятии
на работу по тем же основаниям.
За некоторые вышеуказанные нарушения
экономических прав в сфере занятости может
наступить и уголовная ответственность. К преступлениям относятся необоснованный отказ в
заключении трудового договора с женщиной
или необоснованное прекращение с ней трудового договора по мотивам ее беременности или
необоснованный отказ в заключении трудового договора или необоснованное прекращение
трудового договора с женщиной, имеющей детей до трех лет, по этим мотивам (ч.2 ст.152 Уголовного кодекса РК) [2]. Ч. 3 ст. 148 УК РК квалифицирует как уголовное преступление неоднократную задержку лицом, выполняющим управленческие функции, выплаты заработной платы
в полном объеме и в установленные сроки.
Лица, виновные в других нарушениях трудовых прав, привлекаются к административной,
дисциплинарной, к гражданско-правовой ответственности.
Реализация конституционных прав граждан
на свободу труда, социальная защита их интересов предполагают обеспечение занятости экономически активного населения, в том числе и
за пределами страны, путем организации и регулирования процессов внешней трудовой миграции.
Международная Организация Труда придает
важное значение анализу новых тенденций: самозанятости, неполной и временной занятости и
других ее альтернативных форм, а также проблеме миграции.
Возросшие, в том числе и в Казахстане, потоки мигрантов ставят острейшие вопросы занятости как в странах, откуда они выезжают, так и
в тех, в которые они прибывают. Внешняя трудовая миграция диктуется необходимостью, прежде всего смягчения социальной напряженности, обусловленной незанятостью экономически
активного населения. Необходима дальнейшая
разработка и реализация политики экспорта ра-
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данском обществе зависит от наличия многих
условий и факторов. К их числу можно отнести:
состояние экономики, уровень развития законодательства, институтов демократии в системе
органов государственной власти, духовно-культурный потенциал общества и другие. Влияние
этих и других факторов на реализацию норм
об общепризнанных правах человека является предпосылкой их осуществления. Наряду с
этим на эволюцию и реализацию прав человека
оказывают влияние правозащитные механизмы,
функционирующие как на национальном, так и
на международном уровнях.
Среди разнообразных национальных механизмов и средств обеспечения прав и свобод
человека наиболее распространенной является
судебная защита. Поэтому считаем целесообразным предложение ученых о принятии Парламентом помимо существующих кодексов, также
и Трудового процессуального кодекса, в котором
должны быть закреплены процессуальные формы защиты прав работников с одной стороны,
работодателей – с другой, профсоюзов – с третьей.
Конституция Республики Казахстан, Декларация прав и свобод человека значительно
расширили возможности граждан по судебной
защите своих прав и свобод от неправомерных
действий (решений) государственных органов,
органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий и их объединений или должност-

ных лиц. Так как в Республике Казахстан существует приоритет судебной защиты прав граждан,
а также прямое действие Конституции Республики, можно обжаловать любое действие или решение должностного лица, нарушающее права
и свободы граждан.
Право граждан на обжалование решений
органов служб занятости и их должностных лиц
является непосредственной юридической (правовой) гарантией прав граждан в области занятости. Именно наличие данного права во многих
случаях позволяет обеспечить реальность исполнения (реализации) тех или иных субъективных прав в области занятости.
В заключение хотелось бы сказать, что говоря
о социальном государстве, отметим, что в настоящее время в Казахстане предпринимаются
конкретные шаги, которые должны будут разрешить назревшие проблемы. Но это только
начало большого пути, потому что проблем с
реализацией существующих задач очень много. Полностью поддерживаем слова Президента
Республики Казахстан Н. Назарбаева: «Утопические идеи как либеральной, так и социалистической направленности остаются в прошлом веке.
Практическим вектором становится социальный
реализм. Поэтому наша социальная политика
должна быть направлена на созидание конкурентоспособного и сильного ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА»[3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. //Информационная система «Параграф»
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года // https://adilet.zan.kz/rus/docs/
K1400000226
3. Назарбаев Н. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. //Информационная
система «Параграф»
4. Программная статья Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда»

172

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
PEDAGOGICAL SCIENCE
А.Н.АУТАЕВА1, Д.А.ЖОЛДАСБЕКОВА2*
КазНПУ имени Абая

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ
Аннотация. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», программой
модернизации образования в Казахстане совершенствование системы отечественного образования
характеризуется поиском путей повышения качества образовательных систем. В числе наиболее
важных социальных и педагогических проблем особую актуальность приобретает проблема помощи детям, испытывающим значительные трудности в обучении по различным причинам в их
развитии.
Актуальность проблемы становится очевидной при анализе статистических данных и многочисленных психолого-педагогических исследований об особенностях развития детей. Количество
учащихся, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы (по данным М.В.
Андроповой) растет. Напряженный режим школьной жизни приводит к резкому ухудшению соматического и психоневрологического здоровья ослабленного школьника, возникают дезаптационные
проблемы, осложняющие развитие и социализацию детей. Вполне очевидно, что успешное функционирование общеобразовательной школы становится немыслимым без квалифицированной
коррекционной работы.
Накопленный опыт работы в различных подразделениях образовательных учреждений позволяет с учетом современных научных достижений в области общей педагогики, дефектологии, психогенетики, дифференциальной психологии выстроить систему взглядов и практических действий в
организации психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении.
Ключевые слова: подготовка, будущие учителя, коррекционная работа, школа, специфика работы.

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ МЕКТЕПТЕГІ ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСТАРЫНА ДАЯРЛАУ
Аннотация. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңына, Қазақстандағы білім беруді жаңғырту бағдарламасына сәйкес отандық білім беру жүйесін жетілдіру білім беру жүйелерінің сапасын
арттыру жолдарын іздеумен сипатталады. Ең маңызды әлеуметтік және педагогикалық проблемалардың ішінде олардың дамуында әр түрлі себептер бойынша оқуда айтарлықтай қиындықтарға тап
болған балаларға көмек көрсету мәселесі ерекше өзекті болып отыр.
Мәселенің өзектілігі статистикалық мәліметтерді және балалардың даму ерекшеліктері туралы
көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулерді талдауда айқын болады. Стандартты мектеп
бағдарламасының талаптарына сәйкес келмейтін оқушылар саны өсуде (М.В. Андропованың айтуынша). Мектеп өмірінің шиеленіскен режимі әлсіреген оқушының соматикалық және нейропсихиатриялық денсаулығының күрт нашарлауына әкеледі, балалардың дамуы мен әлеуметтенуін қиындататын дезаптациялық проблемалар туындайды. Жалпы білім беретін мектептің сәтті жұмыс істеуі
білікті түзету жұмыстарынсыз мүмкін болмайтыны анық.
Оқу орындарының әр түрлі бөлімшелерінде жинақталған тәжірибе жалпы педагогика, дефектология, психогенетика, дифференциалды психология саласындағы заманауи ғылыми жетістіктерді
ескере отырып, оқуда қиындықтарға тап болған балаларға психологиялық-педагогикалық көмекті
ұйымдастыруда көзқарастар мен практикалық әрекеттер жүйесін құруға мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: дайындық, болашақ мұғалімдер, түзету жұмыстары, мектеп, жұмыс ерекшелігі.
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PREPARING FUTURE TEACHERS FOR CORRECTIONAL WORK AT SCHOOL
Abstract. In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Education", the program
of modernization of education in Kazakhstan, the improvement of the domestic education system is
characterized by the search for ways to improve the quality of educational systems. Among the most
important social and pedagogical problems, the problem of helping children who experience significant
learning difficulties for various reasons in their development is of particular relevance.
The relevance of the problem becomes evident in the analysis of statistical data and numerous
psychological and pedagogical studies on the peculiarities of children's development. The number
of students who fail to meet the requirements of the standard school curriculum (according to M. V.
Andropova) is growing. The intense mode of school life leads to a sharp deterioration in the somatic
and neuropsychiatric health of a weakened student, there are disaptational problems that complicate
the development and socialization of children. It is quite obvious that the successful functioning of a
comprehensive school becomes unthinkable without qualified correctional work.
The accumulated experience of working in various departments of educational institutions allows,
taking into account modern scientific achievements in the field of general pedagogy, defectology,
psychogenetics, differential psychology, to build a system of views and practical actions in the organization
of psychological and pedagogical assistance to children experiencing learning difficulties.
Key words: training, future teachers, correctional work, school, work specifics.
Введение
Наблюдения за деятельностью учителей, анкетирование, анализ педагогического опыта
свидетельствует о том, что педагоги испытывают
значительные трудности в организации коррекционно-развивающей работы с учащимися.
Необходима специальная теоретическая и практическая подготовка учителя, компетентного в
вопросах коррекционной педагогики и смежных
науках, владеющего специальными умениями в
сфере коррекционно- педагогической деятельности.
Таким образом, наблюдается противоречие
между потребностями педагогической практики
в учителях, готовых к решению задач коррекционной работы с детьми в условиях повышения качества образования и недостаточной теоретической и методической разработкой проблем подготовки таких специалистов.
Значительная часть учителей считает, что
ребенок с отклонениями в развитии должен
учиться в специальном классе выравнивания
или компенсирующего обучения (46%). 42% опрошенных указывает, что такой ребенок может
и должен учиться в обычном классе при совместных усилиях учителя, психолога, логопеда
и других специалистов в оказании ему коррекционной помощи. И только 8% учителей ориентированы на обучение таких детей во вспомогательных школах.
К числу затруднений в области коррекционной работы учителя относят: диагностирование
отклонений в развитии — 38%; организацию
дифференцированного обучения на уроке —
30%; оценивание такого учащегося — 53%.
Учителя оценивали уровень готовности к
коррекционно-педагогической деятельности по
5-ти балльной шкале в контексте педагогической
культуры по нескольким параметрам:
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— цели — осознание учителем значимости
коррекционно-педагогической
деятельности,
понимание необходимости в профилактической
и коррекционной работе с детьми, удовлетворенность выбором педагогической профессии;
— отношения —любовь к детям и педагогической профессии; уважение к личности ребенка и стремление понять его; справедливость и
объективность в оценке достижений детей;
— знания — высокий уровень эрудиции и общего развития учителя; хорошая психолого-педагогическая и методическая подготовка; знание
возрастных и индивидуальных особенностей в
развитии личности ребенка с отклоняющимся
поведением; знание способов самосовершенствования как в личностном, так и профессиональном плане;
— средства — владение современными коррекционно-педагогическими технологиями в
учебно-воспитательном процессе при работе с
детьми, испытывающими трудности в обучении
и развитии, профессиональное мастерство и педагогический такт;
— качества—наличие выдержки, доброжелательности, гуманизма и милосердия в работе с
детьми, настойчивости, общительности, ответственности и оптимизма в осуществлении коррекционной работы, терпения, сопереживания и
сочувствия, целеустремленности в коррекционно-реабилитационной работе.
У молодых специалистов уровень готовности
к коррекционной работе составил 2,75 балла, у
группы со стажем более 10 лет — 2,81, у учителей с двадцатилетним стажем он приблизился к
3,15 балла, что в целом свидетельствует о недостаточном уровне подготовки учителей к коррекционной работе.
Используя результаты анкетирования, бесед,
оценочных процедур, наблюдения, мы накапли-

мобилизовать свою волю в сложных педагогических ситуациях, способен к саморегуляции и
педагогическому творчеству.
Допустимый уровень: специалист понимает
важность и значимость коррекционной работы,
владеет необходимыми знаниями в области корреционной деятельности, но усвоенные знания
проявляются на репродуктивном уровне. Стремление активизировать коррекционное влияние
на детей зависит от ситуации и внешних побудителей. Эмоционально-позитивное отношение
к коррекционной деятельности ослабевает в ситуациях затруднений. Активность в данном виде
деятельности требует дополнительных подкреплений в виде положительной оценки, оказания
помощи со стороны специалистов.
Низкий уровень: специалист слабо осознает
важность коррекционной работы, сомневается
в ее результатах. Усвоенные знания реализуются
на репродуктивном уровне, самостоятельность в
выборе оптимальных форм и методов коррекционной работы отсутствует. Профессиональноценностные потребности побуждают коррекционную деятельность лишь в ситуациях сильнодействующих внешних влияний. Эмоциональное
отношение к коррекционной работе переходит
от позитивного к негативному, отсутствует уверенность в правильности профессионального
самоопределения. Умения в сфере коррекционной деятельности недостаточно сформированы. Активность носит эпизодический характер.
Проявляется индифферентность к педагогической работе в целом.
На данные характеристики мы опирались при
изучении готовности к коррекционной деятельности у студентов педагогических специальностей ЮКУ имени М.Ауезова.
Цель данного этапа исследования — выявить
у студентов отношение к коррекционной работе
как необходимому компоненту профессиональной деятельности учителя; определить степень
владения базовыми категориями коррекционной педагогики; выявить представления об умениях, необходимых специалисту для практической работы с детьми, имеющими проблемы в
развитии.
Осуществление данного этапа эксперимента
проходило через заполнение студентами диагностической карты, в которой представлены содержательные характеристики готовности к коррекционной деятельности.
При оценке уровня готовности к коррекционной деятельности мы использовали пятибалльную шкалу. Такая система оценки используется в исследованиях педагогической культуры
студентов педагогических специальностей. Балл
«5» — качество проявляется постоянно, устойчиво, типично для данной личности; балл «4»
— качество проявляется в большинстве случаев,
но не является типичным; балл «3» — качество
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вали данные, которые позволяют моделировать
процессы формирования готовности будущих
педагогов к коррекционной деятельности.
При характеристике готовности к коррекционной работе мы опирались на представление о психологической готовности, которая
рассматривается как сложная психологическая
структура, включающая интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны психики человека, в их соотношении с внешними условиями и предстоящими задачами. Готовность к педагогической деятельности понимается как сочетание психических особенностей
и нравственных черт личности, составляющих
основу установки будущего педагога на осознание профессиональных позиций, оптимальных
способов деятельности.
Материалы и методы
Методы исследования: теоретический анализ
научной литературы, наблюдение, анкетирование, анализ педагогического опыта,эксперимент.
Готовность к коррекционной деятельности
рассматривается в нашем исследовании в контексте педагогической культуры учителя, содержательные характеристики которой раскрываются через гуманистическую педагогическую
позицию учителя по отношению к учащимся и
его способность быть воспитателем; психолого-педагогическую компетентность и развитое
педагогическое мышление; образованность в
сфере преподаваемого предмета и владение педагогическими технологиями; опыт творческой
деятельности, культуру профессионального поведения, способы саморазвития, саморегуляции
собственной личности и деятельности.
Специфика готовности к коррекционной работе заключается в реализации на достаточном
профессионально-личностном уровне гуманистической позиции педагога по отношению
к детям с проблемами в развитии; потребности
в личном участии в коррекционной работе; во
владении современными коррекционно-развивающими технологиями; в способности к саморегуляции, мобилизации своих сил в сложных
педагогических ситуациях.
Условно выделены три уровня развития готовности специалиста к коррекционно-развивающей работе: достаточный, допустимый и
низкий. Критерии и показатели их выраженности отражают содержательные характеристики
каждого из компонентов готовности: ценностномотивационного, когнитивного, практико-деятельностного и эмоционально-волевого.
Достаточный уровень: специалист имеет систему педагогических убеждений и гуманистических взглядов на ребенка, имеющего проблемы
в развитии, оптимистичен в прогнозе коррекционной деятельности, проявляет чувство долга
и ответственности за конечный результат коррекционно-развивающей деятельности, умеет
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не выражено достаточно определенно, может
проявляться эпизодически; балл «2» — качество
проявляется очень редко; балл «1» — качество
практически отсутствует.
Обработка данных результатов предполагает
суммирование всех оценок и выведение среднего балла по каждому показателю готовности:
— достаточный уровень готовности — средний балл 5 — 4,5;
— допустимый уровень готовности — средний балл 4,5 — 3,5;
— низкий уровень готовности — средний
балл 3,5 — 1,5.
Обработка и обобщение полученных результатов показало следующее. О своей уверенности
к коррекционной работе заявило только - 15%
опрошенных студентов; еще 15% — высказали
некоторое сомнение в своей готовности («почти
уверен»), а остальные 70% — определенно считают себя на данном этапе обучения не готовыми к коррекционной работе в школе. Но даже
30% студентов, считающих себя готовыми к коррекционной деятельности, отмечают для себя
значительные трудности, связанные с недостаточным владением диагностическими методиками изучения детей с проблемами в развитии и
обучении и использованием современных развивающих технологий.
Для всех остальных студентов, считающих
себя не подготовленными к коррекционной работе, трудности связаны в большей степени с недостаточной теоретической и практической подготовкой в сфере коррекционной деятельности.
Существующая система профессиональной
подготовки будущих учителей в условиях педагогического вуза не обеспечивает формирования готовности к коррекционной деятельности
на достаточном уровне. Но более высокие показатели получил ценностно-мотивационный компонент готовности. Этот факт можно объяснить
тем, что у студентов старших курсов сформированы общие мотивы педагогической деятельности. Необходимо особо подчеркнуть, что в
обследовании участвовали студенты 3-4 курсов,
которые уже изучали цикл психолого-педагогических дисциплин, а также имели практику пробных уроков. Но они не обладают достаточным
уровнем готовности к коррекционной деятельности, т.е. без целенаправленного специального
обучения будущие учителя не могут продуктивно обеспечивать коррекционную деятельность.
К числу таких возможностей в контексте нашего исследования мы отнесли следующие:
обогащение содержания образования за счет
фундаментально систематических знаний, необходимых для личностно-профессионального
становления будущих учителей; личностно-ориентированный характер профессиональной
подготовки; увеличение числа образовательных
профессиональных программ; усиление прак-
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тической и исследовательской направленности
образовательного процесса, повышение доли
самостоятельной работы студентов.
Эти возможности мы стремились максимально реализовать в процессе организации опытно-экспериментальной работы в ЮКУ имени
М.Ауезова, направленной на подготовку будущих педагогов к коррекционной работе в школе.
Для реализации теоретической и практической готовности студентов к коррекционной работе нами была разработана программа элективного курса «Коррекционная педагогика». В
программе определены задачи, содержательные линии, система знаний и умений, которые
являются основой для профессионально-личностного развития будущих педагогов в области
коррекционной работы.
Предложенное нами содержание курса
представлено целостной системой знаний и
практических умений в области коррекционной
работы и продиктовано необходимостью раскрыть все возможные направления работы по
коррекции отклонений в развитии и обучении
учащихся начальных классов общеобразовательной школы.
Приведем название некоторых разделов курса:
— коррекционно-педагогическая деятельность как социальная и психолого-педагогическая проблема;
— дети с недостатками в развитии и поведении;
— дети с трудностями в обучении;
— классификация причин отклонений в развитии и обучении детей, их причины, характеристика пограничных состояний;
— методы диагностики детей с трудностями в
развитии и обучении;
— формы и технологии коррекционной работы в начальной школе;
— специфика работы с родителями детей,
имеющих отклонения в развитии.
Процесс преподавания коррекционной педагогики был основан на современных общедидактических принципах (фундаментализация. гуманитаризация, гуманизация, дифференциация,
личностный подход, индивидуально-творческий
подход, интеграция и др.)
Одним из наиболее важных концептуальных положений в изучении курса коррекционной педагогики является интегративный подход.
Сложность процесса диагностики и коррекции
предусматривает опору на знания и умения ряда
смежных наук, изучаемых в вузе (анатомия и физиология, психология, педагогика, частные методики). Довольно небольшой объем часов по
курсу коррекционной педагогики актуализирует
проблему интеграции, установления разного
рода межпредметных связей (на уровне фактов
из другой дисциплины, на уровне понятий, зако-

развитие профессионально-личностных качеств
будущих педагогов.
Качественная оценка результатов опытноэкспериментальной работы проводилась на основе таких принципов, как:
— многомерный подход к оценке развития
готовности к коррекционной работе во взаимосвязи ее компонентов;
— систематичность, корректность, объективность оценки результатов;
— положительная оценка достижений студентов в области коррекционной деятельности;
— периодическая корректировка и уточнение программы подготовки с учетом изменяющейся ситуации.
Результаты
Таким образом, опытно-экспериментальная
работа по подготовке студентов вуза к коррекционной работе показала, что готовность к коррекционной работе формируется достаточно
эффективно, если система подготовки направлена на развитие профессионально-личностной
позиции будущих педагогов в процессе освоения теории и практики коррекционного обучения, в ситуациях проявления эвристического
творчества, в условиях диагностики результатов
педагогической деятельности.
Об этом свидетельствуют изменения в уровне
готовности к коррекционной деятельности студентов опытно-экспериментальных групп(1-таблица ).

Таблица 1. Динамика развития готовности к коррекционной деятельности будущих учителей в условиях вуза
Уровни готовности
Этапы
Достаточный
Допустимый
Низкий
Всего
Студенты
Студенты
Студенты
ОЭР
80
Исходное состояние,
15%
15%
70%
2019-2020гг.
чел.
Конечное состояние,
2020-2021гг.

50%

Заключение
Таким образом, целостная система подготовки будущих педагогов к коррекционной работе, основанная на принципах непрерывности,
преемственности, фундаментализации, интегративности, дифференциации, обеспечивает
достаточно высокий уровень их готовности в
этой сфере деятельности, стимулирует развитие
профессионально-личностных качеств и индивидуальности будущих педагогов, способствует саморазвитию личности учащегося, помогает осуществить профессиональный выбор и
приобрести уверенность в профессии.
В числе важного условия развития профес-

45%

5%

80
чел.

сионально-личностной готовности будущих учителей к коррекционной деятельности выступает
активная позиция и самоопределение студентов
в освоении психолого-педагогических проблем
коррекционной педагогики.
Обсуждение
Проблемы подготовки учителя в современных условиях развития системы образования
исследованы достаточно глубоко и всесторонне
(В.А. Сластенин[1], Хмель Н.Д.[2], Сабыров Т.С.[3],Каргин С.Т[4].,Кертаева К.М.[5],Успанов К.С[6].,
Кенжебеков Б.Т.[7], Абибулаева А.Б.[8] и др.)
Но проблема формирования профессиональной готовности учителя к коррекционной работе

177

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

номерностей и законов). Это помогает студенту
понимать предмет, задачи и содержание коррекционной педагогики, исходя из общенаучных
положений, поднимаясь над частными фактами.
Процесс освоения студентами умений в области коррекционной деятельности продолжался в период педагогической практики. Студенты
включались в практическую деятельность по
изучению детей с трудностями в обучении, вели
дневники наблюдений за этими детьми, выстраивали программы педагогической поддержки
детям, отслеживали динамику изменений в их
обучении и развитии.
В процессе опытно-экспериментальной работы в системе подготовки будущих педагогов к
коррекционной работе большое внимание мы
уделяли организации научно-исследовательской
деятельности студентов. Содержание и формы
научно-исследовательской деятельности студентов в области коррекционной педагогики ориентировали будущих педагогов на осознание того,
что педагогическое творчество есть процесс самореализации индивидуальных, психологических, интеллектуальных возможностей педагога
в процессе создания педагогических ценностей
и технологий и является условием профессионального совершенствования.
Личностно-ориентированная система включения студентов в научно- исследовательскую
деятельность в области коррекционной педагогики имела целостный характер и стимулировала
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с учащимися школы исследована недостаточно
Достаточно четко определилась позиция
специалистов в том, что коррекционная работа с
учащимися, испытывающими трудности в обучении, должна решаться в рамках интеграции психодинамического, поведенческого, деятельностного и личностно-ориентированного подходов
(Г.В. Бурменская, 1990, В.Н. Цапкин, 1992,1997,
Глушко Е.Г.) или единого комплексного подхода,

обеспечивающего сочетание ранней дифференцированной диагностики ненормативного психического развития с индивидуализированной
коррекцией процессов, доступных компенсированию педагогическими средствами.
В связи с этим особенно актуальной становится проблема совершенствования профессиональной подготовки учителя к коррекционной
работе с учащимися.
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ӘЗІМБАЙ АБЫЛАЙХАН ИСАХАНҰЛЫ
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
М.Әуезов атындағы Оңтүстік қазақстан университетінің магистранты
ПЕРНЕБАЙ СӘНИЯ ӘБІЛБАЙҚЫЗЫ
магистрант
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫНА АЛМА СОРТАРЫН КІРІКТІРЕ
ОТЫРЫП МЕҢГЕРТУ ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Түйін: Мақалада Кіріктірілген білім бағдарламасының алға қойған мақсаты айқын, бағдары жүйелі. Зиялы азаматты – сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін,
рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеуге ұмтылады. Аталмыш білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болатыны баяндалған.
Кілт сөздер: Зияткерлік, өсімдік, алма ағашы, тыңайтқыш, әдіс, тәсіл, шеберлік, бағалау, топқа
бөлу, топ серуент, эксперимент.
Резюме: Цель Интегрированной образовательной программы в статье ясна и систематична. Он
стремится воспитать умного гражданина - человека с высоким уровнем сознания, критического и
новаторского мышления, сильным духом, способного использовать свои знания на благо общества.
В этой образовательной программе говорится, что образование и обучение неразрывно связаны
между собой.
Ключевые слова: интеллект, растение, яблоня, удобрение, метод, техника, умение, оценка, группировка, групповая прогулка, эксперимент.
Summary: the purpose of the Integrated educational program in the article is clear and systematic. It
aims to educate an intelligent citizen - a person with a high level of consciousness, critical and innovative
thinking, a strong spirit, and the ability to use their knowledge for the benefit of society. This educational
program States that education and training are inextricably linked.
Keywords: intelligence, plant, Apple tree, fertilizer, method, technique, skill, assessment, grouping,
group walk, experiment.
Кіріспе. Еліміз өркениетті елдер қатарына
қосыламыз деп қарыштап қадам басып жатқан
тұста, білім жүйесіне де тың өзгерістер енуде.
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы»
Заңында: «Білім беру жүйесінің басты мақсаты –
ұлттық және жалпыадамзаттық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына
қажетті жағдай жасау» делінген. Осы бағытта жұмыстану үшін білім сапасын арттыру ісіне ерекше мән беру қажеттілігі артады. Сапалы білім
беру педагогтардың шеберлігі мен іскерлігіне
байланысты. Ал педагогикалық шеберлік пен іскерлікті дамытуда жаңа технологияны қолданудың маңыздылығы зор.
Қазіргі таңда Зияткерлік мектептердің білім
беру бағдарламасы ұлттық және халықаралық
тәжірибелердің ең үздік үлгілерін кіріктіруді көздейді. Осы мақсатта Зияткерлік мектептердің үздік практик мұғалімдері мен стратегиялық әріптесіміз – Кембридждің Халықаралық емтихандық
кеңесінің кеңесшілері бірігіп, Кіріктірілген білім
беру бағдарламасын яғни жаңа бағдарлама жасап шығарды.
Кіріктірілген білім бағдарламасының алға
қойған мақсаты айқын, бағдары жүйелі. Зиялы
азаматты – сана әлеуеті жоғары дамыған, сын
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тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы
мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай
алатын адамды тәрбиелеуге ұмтылады. Аталмыш
білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту
ажырамас байланыста болады [A.A. Mautenbaev,
G.K. Atanbaeva, E.A. Kyrbassova, G.I.Issayev, M.Kh.
Parmanbekova, G.U. Baitasheva, Zh.B. Аshirova,
Sh.S. Shynybekova, Zh.Т. Аbdrassulova 2018. 32143215].
Қазіргі уақытта егіншіліктің агротехникалық
системасының аса бір жауапты бөлігі дақылдарды дұрыс тыңайту болып табылады. Тыңайтқыштарды қолданудың түрлері, мөлшері және
мерзімдері тіпті бір дақыл үшін де әр дақыл үшін
де әр түрлі болуы мүмкін, оған бұл дақылдың әр
түрлі сорттарының болуы әр түрлі топырақ-климат жағдайында өсірілуі, мұның алдында егілген
әр түрлі дақылдардың қасиеттері, т.б. жағдайлар
үлкен әсер етеді [Salih Tuna, Aktolkyn Boranbayeva,
Baktiyar Ortayev, Abdinabi Isaev, Gani Isaev, Gulnar
Mussabekova 2019, 385-402].
Тыңайтқыштарды әрбір дақыл үшін тиімді пайдалануда олардың әрқайсысының өзіне
тән агрохимиялық және басқа ерекшеліктерін,
олардың топыраққа әсерін, топырақтың ылғалдылығын, құрылымын, механикалық құрамын

ді: амиак селитрасы 60кг, 120кг, 180кг, 240кг; қос
суперфосфат 45кг, 60кг, 90кг, 120кг. Бақылау нұсқасына тыңайтқыш берілген жоқ.
Тыңайтқыштарды жеміс ағаштарына қолдану
мерзіміне байланысты екі нұсқада жүргізілді. Бірінші нұсқасы бойынша 100 % мөлшерде минералды тыңайтқыштар жеміс ағаштарына бүршік
атқанға дейін берілген болатын. Екінші нұсқасы
бойынша минералды тыңайтқыштар жеміс ағаштарына бүршік атқанға дейін 50 % мөлшер, ал
қалған 50 % мөлшер минералды тыңайтқыштар
жеміс ағаштарына бүршік атқаннан кейін берілді. Алма ағаштарына тыңайтқыштар мөлшерінің
ықпалын анықтау үшін олардың бір жылдық өркендерінің орташа ұзындығы мен жуандығы, бір
жылдық өркендердегі жапырақтардың орташа
саны мен оның орташа көлемі сарапталынады.
Минералды тыңайтқыштардың 100% мөлшерін алма ағашының бүршік атқанға дейінгі кезеңде қолданғанда, оның биологиялық көрсеткіштеріне әсері зерттелінді. Жеміс ағаштарындағы бір
жылдық өркендердің орташа ұзындығы : Мельба алма сортында 22,5-25,3мм; Боровинка алма
сортында 21,8-2401мм; Джонатан алма сортында
20,8-22,8мм; «Киргизский зимний» алма сортында 19,2-21,1мм аралығында болды (1 кесте).

Кесте 1 –Минералды тыңайтқыштардың 100% мөлшерін алма ағашының бүршік атқанға
дейінгі кезеңде қолданғанда, оның биологиялық көрсеткіштеріне әсері
Тәжірибе нұсқаБір жылдық өрБір жылдық өрБір жылдық өрБір жапырақтың
лары
кендердің орташа кендердің орташа кендерде жапы- орташа көлемі, см
ұзындығы, мм
жуандығы, мм
рақтардың орташа
саны, дана
Мельба сорты
Бақылау
22,5
4,5
26,9
30,4
1-нұсқа
23,6
5,5
36,8
33,0
N60P45K30
2-нұсқа
24,6
6,3
42,4
33,8
N120P60K45
3-нұсқа
25,3
6,7
44,8
35,7
N180P90K60
4-нұсқа
24,4
6,5
44,0
35,5
N240P120K75
Боровинка сорты
Бақылау
21,8
4,3
26,3
30,8
1-нұсқа
22,9
5,3
36,6
32,7
N60P45K30
2-нұсқа
23,4
6,2
41,8
33,3
N120P60K45
3-нұсқа
24,1
6,5
44,7
35,1
N180P90K60
4-нұсқа
23,5
6,2
43,4
34,5
N240P120K75
Алма сорттары бір жылдық өркендерінің орташа ұзындығының максималді көрсеткіші Мельба ағашында байқалды. Тәжірибеде ең ұзын өркен 25,3мм тәжірибенің 3 нұсқасында байқалды.
Минералды тыңайтқышты тәжірибенің 4-нұсқа
N240P120K75 қолданылғанда бір жылдық өр-

кендерінің орташа жуандығы зерттелінді. Оның
мөлшері Мельба алма сортында 4,5-6,2мм; Джонатан алма сортында 4,0-5,3мм; «Киргизский
зимний» алма сортында 3,6-5,1мм аралығнда
болды. Минералды тыңайтқыштардың мөлшерінің бір жылдық өркендерінің орташа жуандығы-
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жетік білу шарт. Сондықтан егіншілік мәдениетін
көтеріп, топырақ құнарлығын едәуір арттырып,
ауылшаруашылығы дақылдарды егісінен мол, әрі
сапалы өнім алуда толық, өсімдік және тыңайтқыш арасындағы өз ара байланысты жетік білуді
талап етеді.
Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ботаникалық бағында өскен жеміс
ағаштары – алма ағаштарына минералды тыңайтқыштарды енгізудің мөлшері мен мерзімі
Қ.Байжигитов, А.А.Убайлуллаева, Е.Байбеков, А.С.Алмастардың еңбектеріне қарастырылған.
Негізгі бөлім.
Тәжірибеде әр алма сортында – бақылау тобы
және тыңайтқыш қолдануға байланысты 4 вариантта болды. Алма ағаштарының жеке сортынан 3 түптен (3түп х 4 нұсқа) және бақылау тобын
қосып есептегенде барлығы 15 түп жеміс ағашы
алынды. Жалпы алғанда алма ағаштарының –
Мельба, Боровника, Джонотан, Киргизский зимний сорттары бойынша тәжірибеде барлығы 60
жеміс ағашы зерттелінді.
Алма ағаштарының Мельба, Боровника, Джонотан, Киргизский зимний сорттарына минералды тыңайтқыштарды 4 нұсқа мөлшерінде беріл-
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на ықпалы болатыны анықталды. Мұнда жылдық
өркендерінің орташа жуандығы максималды
көрсеткіші тәжірибенің 3 нұсқасында байқалды
– Мельба сортында -6,7 мм, Боровнтка сортында
-6,5 мм, Джонотан сортында -5,5мм және «Киргизский зимний» алма сортында -5,4мм құрады.
Минералды тыңайтқыш мөлшерінің одан кейінгі
артуы бір жылдық өркендерінің орташа жуандығына кері әсер ететіні байқалды [Щепетков Н.Г.,
Ысқақов М.А2011-536б].
Алма ағаштарына тыңайтқыштар мөлшерінің
ықпалын анықтауүшін бір жылдық өркендегі жапырақтардың орташа саны зерттелінді. Аталған
белгінің мөлшері: Мельба алма сортында 26,944,0 дана; Боровника алма сортында 26,3-43,4
дана; Джонотан алма сортында 22,4-40,4 дана;
Киргизский зимний алма сортында 19,1-38,4
дана аралығында болды. Кейін минералды тыңайтқыштардың мөлшерінің бір жылдық өркендердегі жапырақтардың орташа санының артуы
тәжірибенің 3 нұсқасында байқалды. Ол Мельба сортында -44,8 дана, Боровника сортында
-44,7 дана, Джонотан сортында -41,2 дана және
Киргтзский зимний алма сортында -39,6 дана
болды. Минералды тыңайтқыш мөлшерінің одан
кейінгі артуы бір жылдық өркендердегі жапырақтардың орташа санының кемитіні байқалды.
Сонымен бірге, тыңайтқыштар мөлшерінің
бір жапырақтың орташа көлеміне әсері зерттелінді. Бір жапырақтың орташа көлемі –Мельба
алма сортында 30,4-35,7 см2; Боровника алма
сортында 30,8-35,1 см2; Джонотан алма сортынҚысқа мерзімді сабақ жоспары
Сабақ: Биология
Күні: 21.02.2020ж
Сынып:8 В
Сабақтың тақырыбы:
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары(оқу бағдарламасына сілтеме)
Сабақтың мақсаты:

Жетістік критерийлері:
Ойлау дағдылар деңгейі
Құндылықтарды дарыту
АКТ қолдану және дағдылар
Пәнаралық байланыстар
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да 23,7-30,5см2; Киргтзский зимний алма сортында -29,6см2 болды. Минералды тыңайтқыштар
мөлшерінің одан кейінгі артуы бір жапырақтың
орташа көлемінің кішірейетіні байқалды. Минералды тыңайтқыштардың жеміс ағаштарына 50
% мөлшер бүршік атқанға дейін, ал 50 %мөлшері бүршік атқаннан кейінгі кезеңде қолданғанда,
оның өсуі зерттелінді. Алма ағаштарына тыңайтқыштар мөлшерінің ықпалын анықтау үшін бір
жылдық өркеннің орташа ұзындығы зерттелінді. Оның мөлшері Мелба алма сортында 22,526,4мм; Боровника алма сортында 21,8-24,8мм;
Джонотан алма сортында 20,8-23,9мм; «Киргизский зимний» алма сортында 19,3-22,7мм аралығында болды. Минералды тыңайтқыштардың
мөлшерінің бір жылдық өркендерінің орташа
ұзындығына әсері болатыны анықталды [Gulzhan
Abishova, Natalya Andreeva, Gani Issayev, Abdinabi
Issayev, Bakhyt Mynbayeva (2020), 781-789, Алмас А.С., Байбеков Е., Убайдуллаева А.К. 2017,
№2,189-190бб].
Зерттеу нысаны ретінде Қожа Ахмет Ясауи
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ботаникалық бағын және №15 М.Жұмабаев
атындағы мектеп-гимназиясын алдық. Мектептің
мемлекеттік білім беру стандартарының талаптарына сәйкес құрастырылған ҚМЖ-ға сай жасалған жоспар негізінде кіріктірілген сабақ ұйымдастырылды.
Сабақ барысында оқушыларға алма ағаштарының марфологиялық құрлысы түсіндірілді.

Мектеп: «№15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Мұғалімнің аты жөні: Пернебай С.Ә
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар:
Мәдени және жабайы, біржылдық
және көп жылдық, дәрілік және
әсемдік өсімдіктер. Өсімдіктердің
тіршілік формалары: ағаштар, бұталар, бұташықтар, шөптесін өсімдіктер
8.1.7.1. Көп жылдық өсімдіктерді зерттеу.
Оқушыларға сыни ойлау арқылы мәдени және жабайы
өсімдіктердің ерекшеліктерін ұғындыру. Олардың тіршілік формаларын түсіндіру.
– Мәдени және жабайы өсімдіктер туралы берілетін болады..
– Дәрілік және әлем өсімдіктері туралы берілетін болады.
– Алма сорттары туралы берілетін болады.
Білу,түсіну, қолдану.
«Мәңгілік Ел» жалпы ұлттық идеясының «Зайырлы қоғам
және жоғарғы руханият» құндылығы. Оқушылардың қарым-қатынас жасауы, өмір бойы оқуға дайын болу.
Плакаттар,кеспе қағаздар
Медицина

Ұйымдаст.
кезеңі
2 мин

Үй
тапсырмасын
тексеру
5 мин

Жаңа
сабаққа
кіріспе

Жалпы
сыныптық

Жеребе

Жеке,
Топтық

Кім жылдам?

Жалпы сыныптық

топпен

«Миға шабуыл»
Aim
Video
New terms

Біл және
бөліс әдісі

Жаңа
сабақ 10
мин

Сергіту
сәті 2
мин
Жаңа
сабақты
пысықтау
12 мин

Жалпы сыныптық

Сергіту

Топтық

Сабақты
Жалпы сыбекіту
ныптық
2 мин

«Зертханалық
жұмыс»

Facts

6-сынып материалынан

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ресурстар

Ұйымдастыру. Психологиялық ахуал.
Оқушылармен сәлемдесу,түгелдеу.ОқуОқулық,
лықтарын тексеру. Топқа бөлу әдісі:; жере- дәптер
бе арқылы.
,күнделік,
суреттер,
кеспе
1-топ «Iris»
қағазда2-топ «Cornea»
ры
3-топ «Retina»
4-топ «Choroid»
1-тапсырма. 4 топқа бірдей 7 сұрақ
беріледі, топ мүшелері 1-1 сұрақтан алып,
сұрақтың реттілігі бойынша жылдам әрі
Сәйкетез жауап беру арқылы өз тобына ұпай
тендіру
сыйлайды.
қағазы
1. What is a houseplant?
2. What plants are medicinal plants?
3. What varieties of apples do you know?
Ой қозғау.«Миға шабуыл» әдісімен «Жеміс
ағашының құрылысы» тақырыбында
оқушыларға бірнеше сұрақ қойылады.
1.Ботаникалық бақта қанша алма сорттары
Интербар?
белсенді
2.Біржылдық өсімдіктерді атаңыз?
тақта
Сұрақтар қою арқылы тақырыпты ашамын.
Оқушылар тақырыпты анықтайды.Eye
structure
1-тапсырма. Оқушылар өз топтарының
атауына анықтама беруі тиіс.
Оқулықпен жұмыс: Жаңа тақырыпқа сәйкес топтар мәтін бойынша топтық жұмыстар жасайды.
А4 па1-топ «Гүлдер»
рағы,2-топ « Сүйекті өсімдіктер»
маркер3-топ «Дәрілік өсімдіктер»
лер,стиДескрипторлар:
керлер
-Көп жылдық ағаштарды талдап, сүйекті
өсімдіктің құрылысын түсінеді.
«3 қол шапалақ» шапалақтың ұрылу санына байланысты бағаланады.(1-қанағаттандырарлық, 2-жақсы, 3-өте жақсы)
Көз тез талмас үшін көзге арналған жаттығулар жасаған дұрыс. Көзіміз аурушан
болмас үшін және тез шаршамас үшін көз
гигиенасын сақтауымыз керек.
2-тапсырма.«Зертханалық жұмыс»
1-топ
2-топ
3-топ
Дескрипторлар:
Бағдаршам әдісі бойынша, қарсы топтарды бағалаймыз
«Facts»

Сивцев
кестесі,
Дәптер

Кеспе
қағаздар,
сикер
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Бастапқы білім
Сабақтың барысы
Сабақ
Оқыту форкезеңмала
Әдіс-тәсілдері
дері,
ры
уақыты
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Рефлексия
1 мин
Үй
тапсырмасы
2 мин

Жалпы сыныптық

Рефлексия
« Not ended
sentence»

Рефлексия.
Кері байланыс: What I know.......
What did I know........
What do I want to know.......

стикер

Қосымша әдебиеттерден көз аурулары
Күнделік
туралы мәліметтер жинау және алдын алу
шараларымен анықтау.

Денсаулық
Саралау- Сіз қандай тәсілмен көбірек
Бағалау-Сіз оқушылардың материалды
және қақолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға
игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап
уіпсіздік
қарағанда қабілетті оқушыларға қандай отырсыз?
технитапсырмалар бересіз?
касын
сақтау
Денсаулық
сақтау
технологиялары.
Сабақта
сергіту
жаттығулары
Саралап іріктелген тапсырмалар, нақты
мен белбір оқушыдан күтілетін нәтижелер:
сенді жұоқушыға дербес көмек көрсету, оқу ма- Қалыптастырушы бағалау:
мыстүртериалдары мен ресурстарын оқушыҮй жұмысын «Пікір алмасу» арқылы бағалерін
лардың жеке қабілеттерін есепке ала
лау.
қолдану.
отырып іріктеу (Гарднердің жиынтық
Сынып жұмысын «Бас бармақ» арқылы
Осы
зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.
бағалау.
сабақта
Саралау уақытты ұтымды пайдалануды
қолдаесепке ала отырып, сабақтың кез-келнылатын
ген кезеңінде қолданылады.
қауіпсіздік
техникасы
ережелерінің
тармақтары
_________________________________________________________
Сабақ бойынша рефлексия
_________________________________________________________
Сабақ мақсаттары/ оқу мақсаттары қол
_________________________________________________________
жетімді ма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Оқушылар бүгін не үйренді?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Сабақтағы ахуал қандай болды?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Жоспарланғансаралаужақсыіскеастыма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Уақытесебіненауытқуболдыма?
_________________________________________________________
______________________________
Жоспарғақандайөзгерісенгізілді?
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Жалпы бағалау
Бұл бөлімде мұғалім «Сабағымнан қандай қорытынды шығарамын? Өзімнің педагогикалық
қоржынымды қандай идеялармен толықтырамын?» деген сұрақтарға жауап бере отырып, өз сабағын талдау барысында алған ең басты қорытындыларын жазады.
Ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1._________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
Қандай екі нəрсе немесе тапсырма сабақтың бұдан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту
мен оқуға қатысты)?.
1.__________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
Қорытынды. Кіріктірілген сабақ барысында оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына деген ынтасының артқандығы байқалды. Сонымен қатар барлық оқушылардың тәжірибиелік жұмыс жасаудағы белсенділігінің артуы анықталды.

1. A.A. Mautenbaev, G.K. Atanbaeva, E.A. Kyrbassova, G.I.Issayev, M.Kh. Parmanbekova, G.U. Baitasheva,
Zh.B. Аshirova, Sh.S. Shynybekova, Zh.Т. Аbdrassulova/ Using the Mindmap Method (Associogram) in the
Study of Biology , J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10(12), 2018. 3214-3215.
2. Salih Tuna, Aktolkyn Boranbayeva, Baktiyar Ortayev, Abdinabi Isaev, Gani Isaev, Gulnar Mussabekova/
Preparing future teachers to evaluate learning outcomes. OPCIỎN Aǹo 35, diciembre 2019 №90-2 Revista
de Ciencias Humanas y Sociales ISSN 1012-1587/ISSNe:2477-9385 Depȏsito Legal pp 198402ZU45, 385402.
3. Gulzhan Abishova, Natalya Andreeva, Gani Issayev, Abdinabi Issayev, Bakhyt Mynbayeva/ The
application problem of project-based learning technology in higher education of Kazakhstan, EurAsian
Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 14, 781-789 (2020), 781-789.
4.Алмас А.С., Байбеков Е., Убайдуллаева А.К. Түркістан өңірінде алма ағашының өсуі мен өнімділігінің потенциалына минералды тыңайтқыштардың ықпалы/Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
2017, №2,189-190бб.
5.Щепетков Н.Г., Ысқақов М.А.// Жеміс көкөніс шаруашылығы.- Алматы. «Дәуір». 2011-536б.
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БАЙЫМБЕТОВА РАУШАН
филология ғылымдарының кандидаты
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
(Қазақстан, Түркістан)
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ҚАЙЫРБЕКОВА ҰЛБОСЫН СЕРИКОВНА
филология ғылымдарының кандидаты
Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы универсиеті
(Қазақстан, Шымкент)

МЕКТЕП ПЕН ОТБАСЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ АРҚЫЛЫ ДАРЫНДЫ
БАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Түйіндеме: Қазіргі кезеңде шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Әлемдік бәсекелестік
заманда әрбір адамның білім санасын, қабілеттілік деңгейін, іскерлік мүмкінділігін анықтайтын адам
ресурстарын дамыту мәселелері күн тәртібіне өткір қойылып отыр, яғни адамның білімі мен біліктілігі қазіргі заманда мемлекеттердің бәкесеге қабілеттілігінің ең маңызды көрсеткішіне айналды.
Дарынды балаларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның бірлігіне қойылатын қоғам талаптары, олардың әлеуметтік тұрғыдан қалыптасуына қоғамның, жанұяның толық тартылмауы, көмек
көрсетулері қарастырылады. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығы жұмыстарын ұйымдастырудың
формалары мен әдіс-тәсілдеріне талдау жасай отырып, оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп
пен жанұяның бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыру мәселелері жеткіліксіз қарастырылғаны анықталып, оны жою жолдары педагогикалық бақылау әдісі көмегімен тексерілді
Кілт сөздер: дарынды бала, дарындылық, қабілеттілік, шығармашылық, данышпандық, дамыту,
ынтымақтастық.
Аннотация: На современном этапе стремительно идущие тенденции глобализации усиливают
мировую конкуренцию. Даже в ряде развитых стран эта идея стала национальным принципом. В
эпоху мировой конкуренции на повестке дня остро стоят вопросы развития человеческих ресурсов, определяющих уровень знаний, способностей, деловых возможностей каждого человека, т. е.
образование и квалификация человека стали важнейшим показателем конкурентоспособности государств в современном мире.Рассматриваются требования общества к единству школы и семьи в
всестороннем развитии одаренных детей, неполное вовлечение общества, семьи в их социальное
становление, оказание помощи. Проведя анализ форм и методов организации работы школьного
и семейного сотрудничества, было выявлено, что в всестороннем развитии учащихся недостаточно
рассмотрены вопросы организации совместной деятельности школы и семьи, а пути ее устранения
проверены с помощью метода педагогического контроля.
Ключевые слова: одаренный ребенок, одаренность, способности, творчество, гениальность,
развитие, сотрудничество
Summary: At the present stage, the rapidly moving trends of globalization are increasing global
competition. Even in a number of developed countries, this idea has become a national principle.
In the era of global competition, the development of human resources, which determine the level
of knowledge, abilities, and business opportunities of each person, is on the agenda, i.e. education and
qualifications of a person have become the most important indicator of the competitiveness of states in
the modern world. The article considers the requirements of society for the unity of the school and the
family in the comprehensive development of gifted children, the incomplete involvement of society and
the family in their social development, and the provision of assistance. After analyzing the forms and
methods of organizing the work of school and family cooperation, it was revealed that in the comprehensive
development of students, the issues of organizing joint activities of school and family are not sufficiently
considered, and the ways to eliminate it are checked using the method of pedagogical control.
Keywords: gifted child, giftedness, abilities, creativity, genius, development, cooperation
Кіріспе
ХХІ ғасыр –білімділер ғасыры. Ғасыр талабына сай зерделі, ой-өрісі жоғары азаматты қалыптастыру- мемлекетіміздің стратегиясы болып
отыр.
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Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне сәйкес жүргізу бір
жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда
тиімді болса, екінші жағынан ерекше дарынды
балалардың тек өзінің интелектуалдық дамуын

Негізгі бөлім
Дарынды балалармен жұмыс жасау дарындылықты айқындаудан басталады. Ол үшін алдымен
бала бойындағы қабілетті, бейімділікті тани білуіміз қажет. Ғылыми зерттеулерде баланың әр кезіндегі қабілеті, белгілі бір іс-әрекетке бейімділігі
жас кезінен белгілі бола бастайтынын дәлелдеген.
Біз баланың дарындылығы деп, оны өз құрдастарымен салыстырғанда бірдей жағдайда білім
игеру деңгейінің шоғырлығымен аса ерекше
байқалатын шығармашылық қабілетінің байқалуы деп түсінеміз. В.Крутецский өзінің математикалық қабілеттіліктің құрылымын зерттеген
еңбегінде: «Егер қабілеттіліктер деген ұғымды
жеке психикалық қасиеттер деп түсінсек, онда
дарындылық дегенді адамның ерекше қабілетінің жиынтығының бірлігі деуге болады»,-деп тұжырымдады [Байдельдинова Г.К. 1998г, 89б.].
Данышпандық-қоғам өмірінде тарихи маңызы бар, шығармашылықпен сипатталатын дарындылықтың жоғары деңгейі.
Дарынды балаларды анықтау-баланың дамуын таңдаумен байланысты ұзақ процесс. Осы
айтылғандарды ескере отырып, дарынды балаларды анықтаудың мынадай ұстанымдары тұжырымдалды:
1. Баланың қызығушылығы мен бейімділігіне
барынша сәйкес келетін қызмет аясында баланың іс-әрекетіне талдау жүргізу.
2. Дамытушылық ықпал ете отырып, баланың
психологиялық кедергілерін жоюға мүмкіндік
беретін тренингтік әдістерді пайдалану.
3. Баланың дарындылық белгісін оның психикалық дамуының нақты деңгейінде ғана емес,
сондай-ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін
де есепке ала отырып бағалау.
4. Жұмыс нәтижесін талдау, бақылау, әңгімелеу, мұғалімдер мен ата-аналардың сипаттамалық бағалары.
5. Түрлі ақпарат алу көздерін пайдаланып,
бала қабілеттерін кең көлемде қамтуға мүмкіндік беретін баланың мінез-құлқы мен іс-әреке-

тін жан-жақты бағалаудың кешенді сипаты. Білім
беру жүйесінде жаңаша мазмұн беру арқылы
жан-жақты дамыған шығармашыл, рухани ой-өрісі кең жеке тұлғаны тәрбиелеу міндеті тұр.
Мектепте дарынды оқушылар аз емес. Оқушылар өз дарынды қабілеттерін дамыта білетін
оқушылар. Адам өмірге өзіндік қасиеттері мен
қабілеттерімен келеді. Ал баланың бойындағы
туа біткен қасиеттерді дамытатын - тәрбие мен
оқыту. Неғұрлым баланың қабілеті мен талантын дамытуға ертерек көңіл бөлінсе, соғұрлым
оны толық ашуға мүмкіндік туады. Бала бойында ерекше қасиеттерді оған жақын жасы үлкендер дұрыс жеткілікті бағаламаса, оның "өзгелер"
сияқты болып қалып қоюуы мүмкін. Бала тәрбиесінің негізі - бұл оның отбасы. Осы шағын
әлеуметтік топ - бала үшін өмір мектебі. Отбасындағы ата-ана - баланың өмірлік ұстазы және
тәрбиешісі. Баланың болашағы, білімі, мәдениеті отбасындағы ата-ананың сіңірген еңбегіне,
тәлім-тәрбиесіне байланысты. Баланың негізгі
тәрбиешісі-өзінің туып өскен ортасы, ата-анасы.
Баланың дұрыс азамат болып өсуі немесе қате
жолға түсуі көбінесе үлкендерге байланысты.
«Баланы-жастан…» деген сөздің мазмұны өте терең. Себебі, есейіп кеткен соң баласының теріс
мінезін, қалыптасқан қате көзқарасын өзгерту
өте қиын. Жасөспірімдердің білім алуында, тәрбиесінің дұрыс қалыптасуында мектеп пен отбасының тығыз қарым-қатынаста болуы қажетті
жағдай болып отыр.
Ерте замандағы грек ғалымдары Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит өз еңбектерінде тәрбиенің мақсатын құл иеленуші мемлекеттің саяси
міндетімен ұштастыруға тырысты, адамның рухани өмірінің заңдарын ашты, тәрбие қызметінде
басшылыққа алуға болатын бірқатар ережелерді
қалыптастырды. «Баланы кішкентай кезінен бастап тәрбиелеу керек, жеке адамның қалыптасуы
оның табиғатына және тәрбиесіне, алған біліміне байланысты», - дейді Демокрит. Оның: «Әкенің жағымды ой тастауы – балаға деген дұрыс
тәлімгерлік», - деген сөзінен әкенің балаға өз
сөзімен, ісімен, сенімімен үлгі бола білуіне үлкен
көңіл бөлгенін көреміз. Сол кездегі грек философы Пифагор «Заңды сыйла» ережесінде балаға
білім, тәрбие беруді ата-анаға міндеттеген; білім
ордаларында отбасы мен мектеп бірлесе баланың білім, тәрбие алуына ортақ мүдделес екенін
айтқан; жас ұрпақтың әкені, үлкенді сыйлауына
көңіл бөлген; адамдар, туыстар арасында сыйласымдылық қалыптасуын көздеген [«Қазақстан
Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы», 2004 ж., 36 б.].
XI ғасырда жазылған Қайқауыстың «Кабуснама» еңбегі де отбасы тәрбиесіндегі ата – ана
рөлін аша түседі. Кабуснамадағы «Ей, перзентім,
сен осы үгіттерімді ұғып іске асырсаң, мен аталық парызымды өтегенім. Жақсы көрген адамым
да, үмітім де өзіңсің. Сондықтан бар асылымды
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қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. Дарынды
оқушымен жұмыс жасау мұғалімнің өзіне, қызметіне және кәсіби жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады.
Дарынды балаға өзінің қабілетін еркін танытуға мүмкіндік беретін, өзінің дарынына қарай
бірегей тұлға ретінде дамуына жол ашатын білім беру жүйесін жетілдіру қажет. Талантты тани
білу, дарындылықтың белгілерін дамыту осыған
дайын мұғалімнің ғана қолынан келеді. Оқушылардың оқуға ынтасын тәрбиелеу арқылы қабілеттерінің дамуына кең жол ашады. Мұғалім алғашқы күннен бастап оқушының ыждағаты мен
бейімділігін, оның қолынан не істеу келетіндігін,
оқу мен еңбекке ұқыптылығы қандай екендігін
есепке алып, оқу үдерісін осы негізге ойластыра
жүргізгені дұрыс.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

өзіңе тапсырдым, сен оны дұрыс пайдаланып,
қисық жолға қадам баспағайсың» [«Бала құқығы
туралы конвенция», 1989] - деген насихат сөздері бүгінгі күнге дейін тәрбиелік құндылығын жойған жоқ.
«Тадбири манзел» еңбегінде Ибн Сина негізгі
бөлімін «мектепте балаларды оқыту мен тәрбиелеу», - деп атаған [Әлемдік философиялық мұра.
2005. – 560 б]. Өз еңбегінде ғалым отбасындағы
білім берудің негізін қалауға тырысты. «Егер отбасы балаға білім беру әдістерін дұрыс пайдалана алса, өз өмірінде бала бақытқа кенеледі», - деген сөзі келер ұрпақтарға өзінің тәлім-тәрбиелік
мән-мағынасымен құнды болып қала бермек.
Мектеп пен отбасы ынтымақтастықта бала
тәрбиелеуі соңғы жылдарда жазылған ғылыми
зерттеу еңбектерінде білім беру сапасы отбасы
мен мектептің әрекеттестігімен тығыз байласнысты екені зерттеу нысанасына айналған. Мәселен, Г.К.Байделдинованың «Болашақ ұстаздарды отбасы мен мектептің ынтымақтастығын
ұйымдастыруға дайындаудың ғылыми-теориялық негізі»[Байдельдинова Г.К. 1998г. 95б.], Қ.Т.Әтемованың «Оқушыларға гумандық қаситтерді
қалыптастыруда мектеп пен отбасының бірлескен жұмысы»[Әтемова Қ.Т. 1999ж.], А.А.Шарафадиннің «Отбасында ата-ананың балаға тәрбиелік
ықпалын арттырудың педагогикалық шарттары»[Шарафадин А.А. 2004ж.], С.С.Қоңырбаеваның «Жоғары сынып оқушыларын отбасылық
өмірге этномәдени құндылықтар негізінде даярлаудың педагогикалық шарттары»[Қоңырбаева
С.С. 2008.-180б.], Ш.М.Шүйіншинаның «Оқушылардың білім сапасын арттырудағы отбасы мен
мектептің бірлігінің педагогикалық шарттары»
[Шүйіншина Ш.М. 2008ж], Д.Ә.Нұрғалиеваның
«Тәрбие процесінде 5-9 сынып оқушыларының
адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру»[Нұрғалиева Д.Ә. 2005ж.], Ұ.Ә.Есімнің «Қазақ отбасында халықтың педагогикалық құралдары
арқылы мектеп жасындағы қыз баланы тәрбиелеудің педагогикалық шарттары» [Есім Ұ.Ә.
2006ж.-149б.], Г.Колесованың «Оқу-тәрбие жұмысының меңгерушісінің отбасы мен педагогикалық ұжымының өзара әсерін ұйымдастыру»
[Колесова Л.Г.1999г.] атты ғылыми-зерттеу еңбектерінде бұл мәселе түрлі аспектілерде қарастырылған.
Ынтымақтастық – түрлі мүдделі топтардың
бейбіт қатар өмір сүру жағдайында экономикалық, саяси-әлеуметтік, рухани-мәдени және
халықаралық мәселелерді бірлесіп шешудегі
қабілеттілігі. Ынтымақтастық қазіргі адамзаттық
өзара түсінісуінің, ортақ мәселелерді біріккен
әрекеттермен шешуге ұмтылуын, бейбітшілікті
қамтамасыз етуінің негізгі формасы болып табылады. Ынтымақтастық педагогикасы – тұлғаның
дамуында гуманизм пирнциптері мен шығармашылық тұғырға сүйенген тәрбиелеу мен оқытудың әдістері мен тәсілдерінің өзіндік жүйесін
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көрсететін XX ғ. екінші жартысындағы отандық
педагогикадағы бағыт.
Ынтымақтастық
педагогикасының
негізгі идеялары анықталды: баланы жақын даму
аймағында оқыту, қысымсыз оқыту, тірек сызба түрінде орналасқан белгілердің, кілтті сөздердің жиынтығы, озу идеясы, күрделі блоктар
идеясы, таңдау еркіндігі идеясы, диалогтық ойлау идеясы; идея интеллектуальды рең классы
идеясы; мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен қызметінің идеясы; бос уақыттағы ерңктілік
идеясы.
Ынтымақтастық қарым-қатынас жүйесі ретінде көп аспектілі; бірақ онда маңызды орынды «мұғалім-оқушы» қарым-қатынасы алады.
Ынтымақтастық қызметі оқушы мен мұғалімнің
тепе-теңдік жағдайында дамиды. Мұнда оқушы
өзінің оқу қызметінің субъектісі болып табылады
[Әлемдік философиялық мұра.2005. –199б.]. Бұл
технология арқылы ынтымақтастық ұжымның
әкімшілікпен, мұғалімдермен және оқушылар
ұжымымен, сондай-ақ қоршаған әлеуметпен
– ата-аналармен, отбасымен, қоғамдық ұйымдар арасында туындайды. Ынтымақтастықта
оқытудың басты мақсаты – оқушылардың ішкі
күштері мен қабілеттерін ояту, тұлғаны жан-жақты дамыту мақсатында баланың бар мүмкіндігін
пайдалану. Мұндай тұғыр балада өзі туралы жағымды түсініктерге, ары қарайғы даму мен өзінөзі жүзеге асыруға сәйкес келетін жағымды мен
тұжырымдамасын қалыптастырады.
Ынтымақтастық
педагогикасы
келесідей
принциптер бойынша негізделеді: оқыту мұғалім
мен оқушының шығармашылық өзара әрекеттестігі ретінде; қысымсыз оқыту; күрделі мақсаттар
идеясы; күрделі блоктар идеясы (блокта бірнеше
сабақтардың біріктірілуі); тіректердің қолданылуы (тіректік сигналдар, сызбалар, бөлшектер);
іс-әркет өзіндік анализі (топтық, индивидуальды); интеллектуальды фон классы;ұжымдық шығармашылық тәрбиелік қызмет (коммунарлық
әдістеме); оқушылардың өзін-өзі басқаруының
дамуы; мұғалімдердің бір-бірімен және ата-аналармен ынтымақтастығы [Кайкаус. 1992. – 61 б.].
Мектеп пен отбасының өзара әрекетінің басты қызметтері: ақпараттық; тәрбиелілік-дамытушылық; қалыптастырушылық; қорғау-сауықтырушылық; бақылаушылық; тұрмыстық.
Аталған өзара әрекеттің міндеттері: Ата-аналардың белсенді педагогикалық ұстанымын қалыптастыру; Ата-аналарды педагогикалық-психологиялық білім, біліктермен қаруландыру; Бала
тәрбиесіне ата-аналарды белсенді қалыптастыру.
Мектеп пен отбасының өзара әрекетін үйымдастыру жолдары: отбасының тәрбиелік мүмкіндігі мен күш қуатын айқындау мақсатында
зерттеу; отбасының адамгершілік бағыттылығына қарай оларды топтастыру олардың бірлескен
әрекеттерінің ағымдық және соңғы нәтижелерін
талдау.

биелей алады.
Мектеп - өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесіндегі шешуші буын. Мектеп еш уақытта отбасынан, қоғамнан бөлініп, жеке мекеме болған
емес. Сондықтан оның іс-әрекеті отбасымен, қоғаммен, еңбек ұжымдарымен тығыз байланысты.
Мектепте іс-әрекеттің ең бастысы - тәрбие түрлерінің (дүниетаным, еңбек, мінез-құлық, эстетикалық, дене тәрбиесі) мақсаттары мен міндеттері
жүзеге асырылады. Мектеп басшылығымен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының формалары көп.
Олар: ата-аналармен жұмыс: сынып жетекшілерінің және мұғалімдердің отбасымен жұмысы;
сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары. Осы жұмыстарға мектеп басшылық жасайды,
көмектеседі, тиісті адамдармен, ұйымдармен, отбасымен бірігіп іске асыруды қамтамасыз етеді.
Ата–аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері. 1.Ата–аналармен тұрақты байланыс орнату. 2.Отбасы мен
мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін
қамтамасыз ету. 3.Ата–аналар ұжымын құру. 4.
Ата–аналардың педагогикалық білім дәрежесі
мен мәдениетін үнемі арттырып отыру.
Ұстаздар мен ата-аналардың өзара қатынасының функциялары: тәрбиелік-дамытушылық, қалыптастырушылық,бақылаушылық, тұрмыстық.
Ата – аналармен жұмыстың дәстүрлі емес
формалары: тақырыптық ақыл- кеңес, әңгіме;
ата-аналар оқуы; ата-аналар кеші; ата- аналар
тренингі.

Сурет 1. Мектеп педагогикалық ұжымы ата-аналар қауымымен бірлесіп жүргізетін жұмыстар.
Мектеп пен отбасының ынтымақтастығының жасөспірімдер тәрбиесін қалыптастыруда
сананы қалыптастыру, іс-әрекет ұйымдастыру,
ынталандыру әдістері және ата-аналар жиналысы, т.б. сынып және сыныптан тыс сағаттар, тәрбиелік іс-шаралар ұйымдастырылады [Қоянбаев
Ж.Б.., Қоянбаев Р.М. 1998 ж.]. Е.Н. Ильин [Ильин

Е.Н. 1998.-224 c] өз еңбектерінде мектеп пен отбасының байланысы жөнінде жазған. Ол мектеп
пен отбасының ынтымақтастығында әдістер көрсеткен. Соның негізінде «ашық хат» үлгісін алып
қарасақ. Осы «ашық хатты» қазіргі кезде де қолданысқа жеткізсек, мектеп пен отбасының ынтымақтастығы нығая түсуші еді. Біз осы әдісті ұсы-
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Яғни, отбасы мен мектептің бірлескен әрекетін тиімді ұйымдастыру педагогикалық зерттеулерден басталады.
Мектеп пен отбасының ынтымақтастығы дегеніміз – бала тәрбиесінде отбасы мен мектептің
бірін-бірі толықтыруы, өзара хабарласа, келісе
әсер етуі, ықпал жасауы деген қорытындыға келдік.
Мектеп пен отбасы ынтымақтастығы бала
тәрбесінде – ортақ мақсатты бірлесе талдау,
өзара пікір алмасу, сезім әлеміне бірлесіп, қуанышта ортақтас болу секілді кең ауқымды эмоция түрлерін қамтиды. Жасөспірімдерді тәрбиелеуде ортақ келісімде іс-әрекеттер, өзара түсіністік қалыптасады. Бұл жерде мектеп ұжымының
ынтымақтастығы, жасөспірімдердің бірі-бірімен
ынтымақтастығы және отбасы мүшелерінің ішкі
ынтымақтастығы да аса маңызды факторлар
екендігі айту керек.
Бала тәрбиесіндегі мектеп пен отбасы ынтымақтастығы дегеніміз – баланың тәрбиесін жақсарту мақсатында бағытталған, келісілген, үйлестірілген, әсер ететін шаралардың бір жүйеге
бірігуі. Дарынды балаларды тәрбиелеуде мектеп
пен отбасы ынтымақтастығының жоғары өлшемді болуына сынып жетекші, педагог-психолог,
әлеуметтік-педагогтың орны ерекше. Сонымен
қатар пән мұғалімдері де дарынды балаларды
тәрбиелеуде өз үлестерін қосып отырады. Олар
жасөспірімдердің пәнге деген ынта-ықыласына
байланысты жасөспірім бойындағы белгілі бір
ерекшеліктері, қызығушылықтары арқылы тәр-
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нып отырмыз. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығын, сынып жетекшінің ата-аналармен жұмыс
істеуіне септігін тигізеді. Ашық хаттың мақсаты:
оқушылардың ата-аналарына өз балаларының
оқу-үлгерімі жайында мадақтап хат жіберу, сол
арқылы ата-аналарды жиналысқа толық қатыстыру, мектеп пен отбасы ынтымақтастығын нығайту.
Қорытынды
Педагогика ғылымы тәрбиенің мақсатын
жеке адамды жан – жақты дамыту, әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай
алатын азамат етіп тәрбиелеу деп қарастырады.
Тұлғаны жан – жақты жетілдіріп, дамыту деген
ұғымды оқу мен жастардың практикалық еңбегінің тікелей байланысы, дененің және ақыл – ой
дамуының біртұтастығы деп түсіну керек.
Әр оқушының жеке тұлға екені ғылыми еңбектерде жан-жақты зерттелгенімен, тәжірибе
жүзінде, ұлттық мектептеріміздің оқу – тәрбие
процесінде, тұлға ерекшеліктерін ескере отырып
оқытудың толық жүзеге асырыла қоймауы-шешілмей отырған мәселелердің бірі. Жеке тұлға
қабілеттеріне бағытталған оқыту процесі әр педагогтың өз ісіне және өзіне деген жауапкершілігі артып, оқушымен қарым-қатынасын берік
сенімге негіздегенде ғана игі нәтижесін байқатуы
мүмкін.

Дарындылық жайлы айтылған пікірлер өзіндік ерекшеліктеріне қарамастан, бұл феноменнің
негізінде адамға іс-әрекеттің бір немесе бірнеше
түрінде жоғары нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін қабілеттер жатыр.
Дарындылықтың танылуына байланысты екі
көзқарас бар: 1) барлық бала дарынды болып табылады; 2) дарынды балалар өте сирек кездеседі. Балалар өздерінің дарындылықтарын іс-әрекеттің әр түрлі түрінде көрсете алады. Сонымен
қатар, іс-әрекеттің бір түрінде дарындылықтың
әр түрлі аспектілері көрінуі мүмкін. Дарындылықтың бірнеше түрі және формалары бар, баланың психологиялық мүмкіндігі оның жастық
дамуының әр түрлі кезеңдеріне өте күшті болып
келеді және де ол баланын қандай ортада өсетіндігіне байланысты болады.
Шығармашылық ойлау, ізденімпаздық-табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйы. Бұл қабілет барлық адам бойынан табылары да сөзсіз.
Қабілет іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай,
нәтижелі етіп орындауда көрінетін адамның
жеке қасиеті.
Баланың дарындылығы деп - оны өз құрдастарымен салыстырғанда бірдей жағдайда білімді
игеру деңгейінің жоғарылығы мен аса ерекше
байқалатын шығармашылық қабілетінің байқалуы деп түсінеміз.
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Түйін. Бұл мақалада зертхана жағдайында сапалы жүзім отырғызу материалын жеделдетіп өндіруде инновациялық технология арқылы жүзеге асырылды. Жүзімге арналған сау вируссыз отырғызу
материалын алудың тиімді әдістерінің бірі - апокальды меристемаларды стерильді дақылға in vitro
енгізуге негізделген, содан кейін микроклональды репродукция, жоғары репродукция жылдамдығын қамтамасыз етті. Сонымен қатар мектеп оқушыларына ғылыми-зертханалық жұмыстардың маңыздылығы түсіндірілді.
Кілт сөздер: in vitro, тәжірибие, сыни ойлау, құзыреттілік, дағды, іс-әрекет, эксперимент, бақылау,модельдеу.
Резюме. В данной статье представлена инновационная технология ускоренного производства
качественного посадочного материала винограда в лабораторных условиях. Один из эффективных
способов получения здорового безвирусного посадочного материала для винограда основан на
введении апокалиптических меристем in vitro в стерильную культуру с последующим микроклональным размножением, обеспечивающим высокую скорость размножения. Также школьникам
была разъяснена важность научно-лабораторных работ.
Ключевые слова: in vitro, опыт, критическое мышление, компетентность, навыки, действия, эксперимент, контроль, моделирование.
Summary. In this article Zerthana zhadaydada sapaly zizim otyrkyzu material zhedeldetip undirude
innovative ary usage of ayrildi technology. Planting material for healthy vines under grapes is the same as
usual-Apocalypse meristem, sterile preparations in vitro, enjizuge negizdelgen, Sodan kailin microclonal
reproduction, reproduction, reproduction Sonimen - Students began to understand the essence of
scientific and laboratory work.
Keywords: in vitro, experience, critical thinking, competence, skills, actions, experiment, control,
modeling.
Нарықтық қатынастар жағдайында жүзім
өсірудің тұрақты дамуы мен тиімділігін арттыру
үшін ең маңыздысы - бұл отырғызудың қарқындылығы, бұл сапалы отырғызылатын материалдың тапшылығы. Өндірісте қолданыстағы көбею
әдістерін қолдану отырғызу материалына деген
сұранысты толық көлемде қамтамасыз ете алмайды. Сонымен қатар, кеңінен қолданылатын
әдістер сапалы (сау) отырғызу материалын алуға мүмкіндік бермейді. Көгалдандыру алаңын
жаңарту және өсіру үшін жаңа перспективалы
жүзім сорттарын алу үшін қолданыстағы өнімді
жетілдіріп, жоғары сапалы жүзім отырғызу материалын тиімді және жедел өндірудің жаңа әдістерін жасау қажет.
Жүзімге арналған сау вируссыз отырғызу материалын алудың тиімді әдістерінің бірі - апокальды меристемаларды стерильді дақылға in
vitro енгізуге негізделген, содан кейін микроклональды репродукция, жоғары репродукция
жылдамдығын қамтамасыз етеді [Ғ.И.Исаев,
М.О.Гаибназаров, Г.Б.Алпамысова. 2020, 182184бб.].

Әдеби дереккөздерді талдау көрсеткендей,
жүзім мериклондарының микроклоналды көбею технологиясын қолдану дәстүрлі әдістермен
салыстырғанда жаңа сорттарды өндіріске енгізу
уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен
қатар өсімдіктердің ювиальдыдан репродуктивті
фазаға өтуін жеделдетуді атқарады. Бұл технология жыл бойына жұмыстар жүргізуге өте қолайлы және дәстүрлі әдістермен салыстырғанда
жаңа сорттардың көбею уақытын 4-5 есе қысқартуға болады. Сонымен қатар, осы әдісті қолдану дәстүрлі әдістерді қолданып, таралуы қиын
өсімдіктерді көбейтуге мүмкіндік береді.
Зерттеу әдістері
Зерттеу нысаны Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің ботаникалық бағы мен өсімдіктер биотехнологиясы
лабораториясының күрделі төзімді жүзім сорттары болды. Бастапқы материал ретінде қарқынды
өсіп келе жатқан жүзімнің жасыл өскіндері алынды, оны бір көзді кесінділерге кесіп, содан кейін
меристемалар ламинарлық қораптарға оқшау-
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ланды. Эксперимент келесі сорттарды қамтылды.
Бір көзді кесінділер меристеманы оқшауламас бұрын 2% натрий гипохлорит ерітіндісінде
зарарсыздандырылды. Стерильденген мүшелер
стерильді Петри табағына салынған. Оқшауланғанға дейін интеллектуалды таразылар жасуша
шыңынан алынып тасталды, апикальды меристеманы алғашқы парақшалармен дәйекті түрде
шығарды. Бұл операция шаң өткізбейтін камерада (ламинарлы қорапта) орнатылған МБС-10
стереоскопиялық микроскоптың астындағы бөлшектейтін инені қолдану арқылы жүзеге асырылды. 200-ден 400 мкм-ге дейінгі меристемалар арнайы диссекциялық инемен оқшауланған
және бірден Петри ыдыстарындағы агар ортасының бетіне орналастырылған, олар өз кезегінде
тиісті жағдайлары бар культуралық бөлмеге орналастырылған: жарықтандыру 3-4 мың люкс,
температура 27-28° С, салыстырмалы ауаның
ылғалдылығы 65-70%. Витаминдері бар модификацияланған MS (Murashige және Skooga) қоректік ортасы қолданылды: тиамин - 1 мг / л, пиридоксин - 1 мг / л, никотин қышқылы - 1 мг / л,
мезо-инозит - 50 мг / л, көміртегі көзі (сахароза)
- 2%, агар - 0,7% және рН 6,4-6,5 дейін жеткізді.
Ауксиндер мен цитокининдер қоректік ортаға әр
түрлі концентрациялар мен комбинацияларда
өсуді реттегіш ретінде қосылды. Ауксиндер тобынан индол-бутир қышқылы (ИМА) мен индолсірке қышқылы (ХАА), цитокининдер тобынан:
6-бензиламинопурин (6-БАП), 2-изопентил-аденин (2iP), кинетин, сондай-ақ гиббереллик қышқылы зерттелді. (HK).

Өсімдік материалын өсіру бірінші кезеңде
Петри табақтарында, содан кейін мөлшері 40х120
мм пробиркаларда, құрамында 20 мл қоректік
ортада жүргізілді. Экспланаттар қажет болған
жағдайда келесі көрсеткіштерді ескере отырып
трансплантацияланды: апикальды меристемалар
мен бір көзді эспланттардың тіршілік ету жылдамдығы, эксплантацияның өсу қарқындылығы,
тамыр жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.
Нәтижелер мен пікірталас
Вируссыз өсімдіктерді алу әдісі өркеннің жоғарғы жағына қарай ауру өсімдіктегі вирустардың азаюына негізделген. Әдетте апикальды меристема вирустарсыз болады. Апикальды меристема - биіктігі 0,2-0,4 мм болатын белсенді бөлінетін жасушалардың конусы [A.A. Mautenbaev,
G.K. Atanbaeva, E.A. Kyrbassova, G.I.Issayev, M.Kh.
Parmanbekova, G.U. Baitasheva, Zh.B. Аshirova, Sh.S.
Shynybekova, Zh.Т. Аbdrassulova2018. 3214-3215,
Salih Tuna, Aktolkyn Boranbayeva, Baktiyar Ortayev,
Abdinabi Isaev, Gani Isaev, Gulnar Mussabekova
2019, 385-402]. Алайда меристеманы оқшаулау
қиынға соғады, сондықтан оны бір немесе екі
жапырақты примордиалар жиі бөліп тұратын.
Бақылау көрсеткендей, өсірудің бірінші сатысында (2 апта) кейбір меристемалар (сортына байланысты 40-60%) некроздана бастады. Қалған
меристемалар отырғызудан бір айдан кейін мөлшері 2-2,5 мм микросуретке айналды. Бұл микросуреттер бірнеше рет сол құрамдағы қоректік
ортаға ауыстырылды. Трансплантация жасалды
биологиялық пробиркаларға.

1-сурет - экстракорпоралды дақылдарда жүзімнің әр түрлі сорттары (A - B).
Апокальды меристемалардың өмір сүру дәрежесі in vitro мәдениетке енгізу кезеңінде үстелдің сорттары тобында (Августин, Восторг, итальяндық Маскат, ерте Магарача) орта есеппен 50%
құрайды, ал өнеркәсіптік сорттарда (Магарач,
Виорика, Ркацителидің сыйы) - 40-45 %. Өсіру
кезінде апикальды меристемалардың өлуі, оқшаулану процесінде апикальды құрылымдардың
зақымдануына байланысты болады. Орнатылған апикальды меристемалар, отырғызудан бір
айдан кейін, құрамында бірдей компоненттері
бар қоректік ортаға ауыстырылды. Трансплантация мөлшері 40х120 мм биологиялық түтіктерге
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жүргізілді, 45-55 күн ішінде 6-10 см мөлшерінде регенеранттар пайда болды. Әрі қарай, бұл
микропланталар бөлшектеліп, микроклондар
алынды. Кластерлік өсінділерді трансплантациялау кезеңінде олардың тіршілік ету деңгейі айтарлықтай жоғары, бұл әртүрлілікке байланысты
өзгеріп отырады: Ркацители сорты үшін 75%, ал
молдован және итальяндық Маскат сорттары
үшін 75%. Инфекцияланған өркендердің пайызы
өте төмен. Шамасы, өсіру кезінде апикальды меристемаларды зарарсыздандыру коэффициенті
in vitro, сондай-ақ стерильді жағдайда өсімдіктерді трансплантациялау (ламинарлы қораптар)

теродтың төменгі бөлігі агарға батырылады. Түтіктер фольгамен жабылған және процедураға
сәйкес жағдайлары бар мәдениет бөлмесіне орналастырылған. Алынған нәтижелерді қорытындылай келе, апикальды меристемалардың өмір
сүру деңгейінің 40% -ы оларды әрі қарай өсіру
мен көбейтуге мүмкіндік беретіндігін ескеру керек, бұл жағдайда вируссыз отырғызу материалын алуға болады. Одан әрі зерттеулер оқшауланған апикальды меристемалардан алынған бір
көзді экспресспен жүргізілді.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Мектеп: «№15 М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия»
Сабақ: Биология
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Күні: 21.02.2020ж
Мұғалімнің аты жөні: М.О.Гаибназаров
Сынып:8 В
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар:
Мәдени және жабайы, біржылдық
және көп жылдық, дәрілік және әсемдік
Сабақтың тақырыбы:
өсімдіктер. Өсімдіктердің тіршілік формалары: ағаштар, бұталар, бұташықтар,
шөптесін өсімдіктер
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақ8.1.7.1. Көп жылдық өсімдіктерді зерттеу.
саттары(оқу бағдарламасына сілтеме)
Оқушыларға сыни ойлау арқылы мәдени және жабайы
Сабақтың мақсаты:
өсімдіктердің ерекшеліктерін ұғындыру. Олардың тіршілік формаларын түсіндіру.
– Мәдени және жабайы өсімдіктер туралы берілетін
болады..
Жетістік критерийлері:
– Дәрілік және әлем өсімдіктері туралы берілетін болады.
– Алма сорттары туралы берілетін болады.
Ойлау дағдылар деңгейі
Білу,түсіну, қолдану.
«Мәңгілік Ел» жалпы ұлттық идеясының «Зайырлы қоғам
Құндылықтарды дарыту
және жоғарғы руханият» құндылығы. Оқушылардың қарым-қатынас жасауы, өмір бойы оқуға дайын болу.
АКТ қолдану және дағдылар
Плакаттар,кеспе қағаздар
Пәнаралық байланыстар
Медицина
Бастапқы білім
6-сынып материалынан
Сабақтың барысы
Оқыту форСабақ кезеңӘдіс-тәсілмала
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ресурстар
дері, уақыты
дері
ры
Ұйымдастыру. Психологиялық ахуал.
Оқушылармен сәлемдесу,түгелдеу.ОқуОқулық,
лықтарын тексеру. Топқа бөлу әдісі:;
дәптер
Ұйымдаст. кежеребе арқылы.
Жалпы
,күнделік,
зеңі
Жеребе
сыныптық
суреттер,
2 мин
1-топ «Iris»
кеспе қағазда2-топ «Cornea»
ры
3-топ «Retina»
4-топ «Choroid»
1-тапсырма. 4 топқа бірдей 7 сұрақ
беріледі, топ мүшелері 1-1 сұрақтан
Жеке,
Кім жыл- алып, сұрақтың реттілігі бойынша жылҮй тапсырмаТоптық
дам?
дам әрі тез жауап беру арқылы өз то- Сәйкетендіру
сын тексеру 5
бына ұпай сыйлайды.
қағазы
мин
1. What is a houseplant?
2. What plants are medicinal plants?
3. What varieties of apples do you know?
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факторы осында ойнаған. 55-60 күн ішінде мөлшері 6-10 см болатын өсімдік регенеранттары
пайда болды, содан кейін біз оларды клонды
микрокөбейтуге көштік [А.А. Батукаев, А.А.Зармаев, М.С.Батукаев 2013, , 43-44бб.].
Қалпына келтірілген өсімдіктерді фрагменттерге бөлді, оның құрамына жапырағы мен бүршігі бар түйін кірді (интеродтың төменгі бөлігі
жоғарғы бөлігінен 1-2 см ұзын). Алынған микрозайындыларды биологиялық түтіктерге (40х120
мм) агар ортасында отырғызды, осылайша ин-
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Жаңа сабаққа
Жалпы сыкіріспе
ныптық

топпен
Жаңа сабақ 10
мин

Сергіту сәті 2
мин

Жалпы сыныптық
Топтық

Жаңа сабақты
пысықтау 12
мин

Сабақты
бекіту
2 мин
Рефлексия
1 мин

Жалпы сыныптық

Ой қозғау.«Миға шабуыл» әдісімен
«Жеміс ағашының құрылысы» тақырыбында оқушыларға бірнеше сұрақ
«Миға
қойылады.
шабуыл»
1.
Ботаникалық бақта қанша алма
сорттары бар?
2.
Біржылдық өсімдіктерді
Aim
атаңыз?
Video
Сұрақтар қою арқылы тақырыпты ашаNew terms
мын.
Оқушылар тақырыпты анықтайды.Eye
structure
1-тапсырма. Оқушылар өз топтарының
атауына анықтама беруі тиіс.
Біл және
Оқулықпен жұмыс: Жаңа тақырыпқа
бөліс әдісі сәйкес топтар мәтін бойынша топтық
жұмыстар жасайды.
1-топ «Гүлдер»
2-топ « Сүйекті өсімдіктер»
3-топ «Дәрілік өсімдіктер»
Дескрипторлар:
-Көп жылдық ағаштарды талдап, сүйекті өсімдіктің құрылысын түсінеді.
«3 қол шапалақ» шапалақтың ұрылу
санына байланысты бағаланады.(1-қанағаттандырарлық, 2-жақсы, 3-өте
жақсы)
Көз тез талмас үшін көзге арналған
жаттығулар жасаған дұрыс. Көзіміз
Сергіту
аурушан болмас үшін және тез шаршамас үшін көз гигиенасын сақтауымыз
керек.
2-тапсырма.«Зертханалық жұмыс»
1-топ
«Зертханалық жұ- 2-топ
мыс»
3-топ
Дескрипторлар:
Бағдаршам әдісі бойынша, қарсы топтарды бағалаймыз
Facts

Рефлексия.
Кері байланыс: What I know.......
What did I know........
What do I want to know.......
Үй тапсырмаҚосымша әдебиеттерден көз аурулары
сы
туралы мәліметтер жинау және алдын
2 мин
алу шараларымен анықтау.
Саралау- Сіз қандай тәсілмен көбірек
Бағалау-Сіз оқушылардың материқолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға
алды игеру деңгейін қалай тексеруді
қарағанда қабілетті оқушыларға қандай жоспарлап отырсыз?
тапсырмалар бересіз?
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Жалпы сыныптық

Рефлексия
« Not
ended sentence»

«Facts»

Интербелсенді
тақта

А4 парағы,маркерлер,стикерлер

Сивцев кестесі,
Дәптер

Кеспе қағаздар,
сикер
стикер
Күнделік
Денсаулық
және қауіпсіздік техникасын сақтау

Жалпы бағалау
Бұл бөлімде мұғалім «Сабағымнан қандай қорытынды шығарамын? Өзімнің педагогикалық
қоржынымды қандай идеялармен толықтырамын?» деген сұрақтарға жауап бере отырып, өз сабағын талдау барысында алған ең басты қорытындыларын жазады.
Ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1._________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
Қандай екі нəрсе немесе тапсырма сабақтың бұдан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту
мен оқуға қатысты)?.
1.__________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
Тексерілді:__________________
Қорытынды: Мектеп оқушыларына Вирус- бөліп тұратыны анықталды [Gulzhan Abishova,
сыз өсімдіктерді алу әдісі өркеннің жоғарғы жа- Natalya Andreeva, Gani Issayev, Abdinabi Issayev,
ғына қарай ауру өсімдіктегі вирустардың азаюы- Bakhyt Mynbayeva 2020, 781-789.]. Сонымен қана негізделгенін және апикальды меристема ви- тар оқушыларды ғылыми және тәжірибиелік
рустарсыз болатыны көрсетілді. Алайда мерис- жұмысқа деген ынтасын арттырып, дарындылық
теманы оқшаулау қиынға соғады, сондықтан оны қабілеттері айқындалды.
бір немесе екі жапырақты примордиалар жиі
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Ғ.И.Исаев, М.О.Гаибназаров,Г.Б.Алпамысова. Оқушыларға in vitro әдісімен жүзімді жеделдете өсіру
технологиясын меңгерту// Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №5/5 2020, 182-184бб.
2.А.А. Батукаев, А.А.Зармаев, М.С.Батукаев Использование регуляторов роста в системе производства
оздоровленного посадочного материала винограда// Труды БГУ 2013, том 8, часть 2, 43-44бб.
3. A.A. Mautenbaev, G.K. Atanbaeva, E.A. Kyrbassova, G.I.Issayev, M.Kh. Parmanbekova, G.U. Baitasheva, Zh.B.
Аshirova, Sh.S. Shynybekova, Zh.Т. Аbdrassulova/ Using the Mindmap Method (Associogram) in the Study of
Biology, J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10(12), 2018. 3214-3215.
4. Salih Tuna, Aktolkyn Boranbayeva, Baktiyar Ortayev, Abdinabi Isaev, Gani Isaev, Gulnar Mussabekova/
Preparing future teachers to evaluate learning outcomes. OPCIỎN Aǹo 35, diciembre 2019 №90-2 Revista de
Ciencias Humanas y Sociales ISSN 1012-1587/ISSNe:2477-9385 Depȏsito Legal pp 198402ZU45, 385-402.
5. Gulzhan Abishova, Natalya Andreeva, Gani Issayev, Abdinabi Issayev, Bakhyt Mynbayeva/ The application
problem of project-based learning technology in higher education of Kazakhstan, EurAsian Journal of
BioSciences Eurasia J Biosci 14, 781-789 (2020), 781-789.
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Денсаулық
сақтау технологиялары.
Саралап іріктелген тапсырмалар, нақты
Сабақта сергіту
бір оқушыдан күтілетін нәтижелер:
жаттығулары
оқушыға дербес көмек көрсету, оқу
Қалыптастырушы бағалау:
мен белсенді
материалдары мен ресурстарын оқушы- Үй жұмысын «Пікір алмасу» арқылы
жұмыстүрлерін
лардың жеке қабілеттерін есепке ала
бағалау.
қолдану.
отырып іріктеу (Гарднердің жиынтық
Сынып жұмысын «Бас бармақ» арқылы
Осы сабақта
зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.
бағалау.
қолданылатын
Саралау уақытты ұтымды пайдалануды
қауіпсіздік
есепке ала отырып, сабақтың кез-келген
техникасы ерекезеңінде қолданылады.
желерінің тармақтары
_________________________________________________________
Сабақ бойынша рефлексия
_________________________________________________________
Сабақ мақсаттары/ оқу мақсаттары қол
_________________________________________________________
жетімді ма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Оқушылар бүгін не үйренді?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Сабақтағы ахуал қандай болды?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Жоспарланғансаралаужақсыіскеастыма?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Уақытесебіненауытқуболдыма?
_________________________________________________________
______________________________
Жоспарғақандайөзгерісенгізілді?
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ӘОЖ373.1.02:372.851
ЖАЙДАКБАЕВА ЛЯЗЗАТ КУАНДЫКОВНА
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
МЕДЕТБЕКОВА РЫСКУЛ АШИМАЛИЕВНА
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
ЖАНДАРБЕКОВА ДАМИРА НУРДУЛЛАЕВНА
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ МӘТІНДІК ЕСЕПТЕРДІ
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН ШЕШУ ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУ
Түйін. Бұл мақалада математиканы жақсы меңгеру үшін негізгі формулалар мен теоремаларды
біліп қана қоймай, сонымен қатар есептерді шешудің әртүрлі тәсілдерін игеру маңызды екені баяндалады. Кейбір алгебралық есептерді аналитикалық жолмен шешу қиындық туғызуы мүмкін. Есепті
шешуде есеп шарттарын кескін немесе сурет түрінде көрсету арқылы жеңілдетуге болады. Емтихан
кездерінде уақытты үнемдейтін және көрнекі болатын әдістерді қолдана білу, яғни мәселенің шешімі
айқын көрінетіндей оңтайлы тәсілдерді таңдаған дұрыс.
Түйін сөздер: формулалар, теоремалар, көрнекі әдістер, оқытудың функциялары.
Резюме. В этой статье рассматриваются важность не только знания основных формул и теорем
для лучшего усвоения математики, но и освоения различных способов решения задач. Решение некоторых алгебраических задач аналитическим путем может привести к затруднению. При решении
задачи можно облегчить условия отчета, показывая изображение или изображение. В экзамене
лучше использовать методы, которые могут быть экономными и наглядными, то есть выбрать оптимальные способы, чтобы решение проблемы было ясным.
Ключевые слова: формулы, теоремы, наглядные методы, функции обучения.
Summary. This article presents the importance of not only knowing the basic formulas and theorems
for better understanding of mathematics, but also mastering various ways to solve problems. Solving some
algebraic problems analytically can lead to difficulties. When solving a problem it is possible to ease the
conditions of the report by showing a picture or image. In the exam, it is better to use methods that can
be economical and visual, that is, choose the best ways to solve the problem clearly.
Keywords: formulas, theorems, visual methods, and learning functions.
Кіріспе Бүгінгі таңда адамзаттың жоғары индустриалды және ақпаратты қоғамға қарқынды
түрде өтуіне байланысты өркениеттің бет-бейнесі тұтастай өзгеруде. Елдің өркендеуі білім
беру жүйесін, онын мазмұны мен құрылымын
жаңартуды қажет етеді. Яғни, қазіргі қоғамның
маңызды проблемаларының бірі – бұл құбылмалы әлеуметтік және экономикалық жағдайда
өмір сүріп қана қоймай, болып жатқан құбылысқа белсенді әсер ете отырып, оны жақсартуға
бейім тұлғаны қалыптастыру болып отыр. Мұндай тұлғаға - шығармашыл, белсенді, әлеуметтік
жауапты, жақсы дамыған интеллект иесі, жоғары
білімді, кәсіби сауатты болуы қажет [1].
Сондықтан мектептiң алдында еркiн бағдарлана алуға, бiлiм алуын жалғастыруға мүмкiндiгi
бар, өзiнiң болашақ қызметiнде жетiстiкке жете
алатын бәсекеге қабілетті функционадық сауаттылығы қалыптасқан мектеп түлегiн дайындау
мiндетi тұр.
Олар:
• оқу проблемаларын шешудің логикалық кезеңдерін анықтауға зерттеушілік тұрғыдан қарау
және оқушылардың шығармашылық ізденісіне
жетістікті қамтамасыз ету;
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• бағдарлы білім беру мазмұнының оқу элементі ретіндегі білімнің
ауқымды танымдық дидактикалық бірліктермен (іргелі заңдар мен деректер, түйінді ұғымдар, әмбебеап іс-әрекет түрлері және т.б.) берілуін ескеру;
- оқушыларға білім беруде тақырыптарды
зерделеу кезінде алынған білімдері мен біліктерін пайдалану арнайы принциптерінің көрініс
табуы қажет.
Оған педагогикадағы іргелі зерттеулер негіз
болады. Жалпы орта білім
мазмұнын негіздеуге бағытталған Л.Я.Зорина,
В.В.Краевский, В.СЛеднев, И.Я.Лернер және т.б.
зерттеулерінде білім мазмұнын әрі қарай жетілдіру мен дамытудың қажеттігі [2, 3, 4,5].
Білім мазмұнын іріктеудің теориялық негіздерін жасау мен пәндік оқу бағдарламаларын құрудың жолдарын айқкындауда ғалымдар А.Е.Әбілқасымова, Б.Б.Баймұханов, Ә.К.Қағазбаева және
т.б. пән мазмұнын анықтауға, оқытудың әдістемелік жүйесін құруға және жеке пәндерді оқыту мәселелерін зерттеуге арналған еңбектерін
жатқызуға болады [7, 8]. Ал математикалық білім
берудің әдіснамалық негіздері А.Е.Әбілқасымова,

шешімдерді жеңілдетуге және оны көрнекі етуге
мүмкіндік береді.
Зерттеу міндеттері:
1.Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерге
талдау жасау.
2. Мәтіндік есептерді шешудің геометриялық
әдістерінің ерекшеліктері мен артықшылықтарын анықтау.
3.Есептерді шешуде геометриялық әдісте
практикалық қолдануды көрсету.
4. Қорытынды жасау
Негізгі бөлім Мәтіндік есептерді шешу әдістерінің ерекшеліктері
Мәтіндік есептерді шешуде оңтайлы нәтижеге
қол жеткізу үшін есеп шешімін табудің түрлі жолдарын қарастырған дұрыс. Айталық, физикалық,
геометриялық жолдарын қарастыру оқушыларға
білімді берік меңгеруге логикалық ойлауын дамытуға, өзіндік ой қорытудың бірден бір құралы болып табылады. Мәтіндік есептерді шешуде
басқа пәндердегі заңдылықтар мен ұстанымдарды байланыстыру есеп шешімін табудың оңтайлы әдісі деп қарастыруға болады. Оқыту барысында интеграцияны әр түрлі оқу пәндері мазмұнының өзара әсері, өзара байланысы және өзара
байланысы деп түсінеді " [10].
"Интеграция" ұғымы [лат. integratio-қалпына
келтіру, толықтыру; integer-тұтас] қалпына келтіру, кез-келген бөліктерді, элементтерді тұтас
біріктіру ретінде түсіндіріледі; "жеке сараланған бөліктердің тұтастық күйі ретінде, сондай-ақ
осындай күйге әкелетін процесс ретінде. Математиканы оқытуда оқушылардың негізгі іс-әрекеті есептерді шешу болғандықтан, геометрия
мен алгебраны есептерін шешуге қолданылатын
әдістерге қатысты интеграциялау ұсынылады
[11].
Алгебралық әдіс (қарапайым математикаға
қатысты) "белгілі бір ережелерге сәйкес түрлендірулер жүргізілетін әріптер мен әріптік өрнектерді қолданудан тұратын әдіс ретінде түсіндіріледі. "[6] .
Геометриялық әдіс көрнекі елестету мен пайымдаулармен сипатталады [5]. Бұл тұжырымдардың маңызды белгілері геометриялық фигуралардың қасиеттерін көрсететін геометриялық
(көрнекі) көріністер мен геометрия заңдары болып табылады. "Ең қарапайым шешім мүлдем
анық емес болуы мүмкін екенін ескеру қажет"
[7].
Алгебралық және геометриялық әдістерді
жіктеу білімді жүйелеуге негіз болады. Алгебралық: "ұқсас түрлендірулер әдісі; теңдеулер
мен теңсіздіктер әдісі (яғни, аналитикалық әдіс);
функционалдық әдіс; векторлық әдіс; координаттық әдіс"
Геометриялық: ұзындықтар; үшбұрыштар әдісі; параллель түзулер әдісі; үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар;
төртбұрыштар әдісі; аудандар әдісі; үшбұрыш-
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Д.Рахымбек еңбектерінде көрініс тапқан.
Математиканы оқыту әдістемесінің маңызды мәселелерінің бірі оқушылардың мәтіндік
есептерді шешу дағдылары мен іскерліктерін
қалыптастыру мәселесі болып табылады. Педагогикалық әдебиеттерде оқытудың функциялары
білім беру, тәрбиелік және дамытушылық деп
көрсетілген. Математиканы оқыту процесінде
тапсырмалар әртүрлі функцияларды орындайды.
Тапсырмалардың оқыту функциялары деп оқушылардың математикалық білім, білік, дағдылар
жүйесін (бағдарламада қарастырылған, сондайақ оның мазмұнын кеңейтетін және тереңдететін) оны меңгерудің әртүрлі кезеңдерінде қалыптастыруға бағытталған функцияларды айтады [9].
Пәнді оқытудың мақсаттарына сәйкес бірқатар шешілуі тиіс міндеттердің ішінде «Мазмұнды
есептерді шешуде геометриялық әдістерді қолдану біліктігі мен дағдыларын дамыту» деп көрсетеді.
Жалпы практикалық мазмұнды есептерді
төрт негізгі тақырыпшалар бойынша қарастыруға болады:
1 Сандық тәуелділіктер;
2 Проценттер, қоспалар, ерітінділер;
3 Қозғалыс есептері;
4 Бірігіп жұмыс атқару есептері.
Мектеп бағдарламасында мәтіндік есептерді
шешуде негізінен, теңдеу немесе теңдеулер жүйесін құру арқылы шығару ұсынылады. Графикалық тәсілдің тапсырмаларды шешу кезінде оның
дұрыстығы ғана емес, сонымен қатар есеп шешімін жылдам табуға ықпалы зор.
Бұл әдіске күрделі есептерді геометриялық
әдісті қолдана отырып шешуді жатқызуға болады.
Геометриялық әдістерді теңдеулерді шешуде,
теңдеулердің ең кіші және ең үлкен мәндерін
табуда, теңсіздіктер мен олардың параметрлері
бар жүйелерін шешуде қолдануға болады. Мұндай тапсырмалар конкурстық тапсырмаларда да,
емтихан тапсырмаларында да болуы мүмкін.
Алгебралық есептерді шешуде бұл тәсілдің
стандартты емес болуына байланысты геометриялық әдіс мектеп математика курсында зерттелмейді. Бұл жағдай осы зерттеу тақырыбының
маңыздылығын анықтайды.
Зерттеу жұмысының мақсаты: алгебралық
есептерді жылдам шешуде геометриялық әдістерді қолдану.
Жұмыстың өзектілігі: есепті шешудің оңтайлы
жолдарын іздеу. Сондай-ақ, алгебралық есептерді шешуде геометриялық әдістің артықшылықтарын көрсету.
Зерттеу нысаны: мәтіндік есептер
Зерттеу пәні: мәтіндік есептерді шешудің геометриялық әдістері
Зерттеу гипотезасы: геометриялық әдіс күрделі алгебралық стандартты емес есептерді (соның
ішінде емтихан тапсырмаларын) дұрыс шешуге,
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тардың ұқсастығы; тригонометриялық әдіс; геометриялық түрлендірулер; графикалық әдіс (бұл
әдіс алгебра курсында зерттелгенімен, бірақ ол
функциялардың геометриялық көріністерін және
олармен байланысты геометрия заңдарын қолдануға негізделген); қосымша салулар әдісі [12].
Төменде мәтіндік есептерді шешудің геометриялық әдістері көрсетілген.
Арақашықтығы 33 км болатын А және В нүктелерінен бір-біріне қарама-қарсы екі турист бір
уақытта жолға шықты. 3 сағ 12 минуттан кейін,
ара қашықтық 1 км-ге дейін қысқарды (екі турист
әлі кездескен жоқ) ал, 2 сағат 18 минуттан кейін
бірінші туристтің В нүктесіне дейінгі арақашықтығы, екінші туристің А нүктесіне дейінгі арақашықтығына қарағанда, 3 есе артық болды. Туристердің жылдамдығын табыңыз.

Шешуі: Бірінші жұмысшы екінші жұмысшыға
қарағанда тез жұмыс жасайды делік. AN- бірінші
жұмысшының жұмыс жасау графигі, BD- екінші
жұмысшының жұмыс жасау графигі. AQ-екі жұмысшының бірігіп жұмыс істеу уақыты; AQ=12сағ.
NK || BD сонда AK=50, QK=38, ∆BPN ∼ ∆APD
12(12+х)=x(38-х)
Х2 -26х+144=0
Х1=18; Х2=8

Шешуі: АА1-бірінші туристтің жүрген жолының графигі
ВВ1-екінші туристтің жүрген жолының графигі
1. (33-1):3,2=10 км/сағ
2. (10*2,3-1)=22 км. Туристердің 2,3 сағаттан
кейінгі арақашықтығы
В нүктесінен шыққан туристке А нүктесіне
жету үшін х км қалсын:
3. х+3х=11
х=2,75
4) (22+2,75):5,5=4,5 км/сағ А нүктесінен шыққан турист жылдамдығы.
5) (22+3*2,75):5,5=5,5 км/сағ В нүктесінен
шыққан турист жылдамдығы.
Жауабы: бірінші турист жылдамдығы- 4,5 км/
сағ
екінші турист жылдамдығы- 5,5 км/сағ
№2
Тапсырманы екі жұмысшы бірге істесе, 12 күнде орындай алады. Егер, бірінші жұмысшы тапсырманың жартысын орындап, қалғанын екінші
жұмысшы істесе 25 күнде орындайды. Белгіленген жұмысты әр жұмысшы жеке өзі қанша күнде
орындап бітіреді?
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Х1=18; Есеп шартына сай келмегендіктен, Х2=8
аламыз.
Сонда, бірінші жұмысшы 12+8=20 күнде
Екінші жұмысшы 38-8=30 күнде орындап бітіреді.
Қорытынды: Көбінесе алгебра мен геометрияны ғылым ретінде саласын екі түрлі деп қабылдайды, бірақ іс жүзінде олар өте жақын ғылым. Сондықтан мектептегі математикалық білім
берудің қазіргі даму кезеңінде математикалық
білімді интеграциялау, математика туралы ғылым
ретінде тұтас идеяларды қалыптастыру міндеті
шешілуі керек. Математиканы жақсы меңгеру
үшін негізгі формулалар мен теоремаларды біліп
қана қоймай, сонымен қатар есептерді шешудің
әртүрлі тәсілдерін игеру маңызды. Оқушыға кейбір алгебралық есептерді аналитикалық жолмен
шешу қиындық туғызуы мүмкін. Есепті шешуде
есеп шарттарын кескін немесе сурет түрінде көрсету арқылы жеңілдетуге болады. Емтихан кездерінде уақытты үнемдейтін және көрнекі болатын
әдістерді қолдана білу, яғни мәселенің шешімі
айқын көрінетіндей оңтайлы тәсілдерді таңдаған
дұрыс.
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НЕГІЗГІ МЕКТЕП ГЕОМЕТРИЯСЫН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Аңдатпа. Мақалада мектеп геометриясын оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын
қалыптастыру жайлы айтылады. Сондай ақ оқушылардың функционалдық сауаттылығын жаңа бағдарламалар мен стратегиялар, технологиялар негізінде қалыптастыру назар аударылады. Шет елдік
және отандық ғалымдардың зерттеулеріне талдау жасалынып, функционалдық сауаттылық, математикалық сауаттылық мағыналары нақтылана түседі. Математика тұжырымдамасындағы толықтырылған Сыни ойлау, креативтілік, оқу- зерттеу,өзін-өзі реттеу, жүйелі ойлау рефлексия мағыналарының қолданыстағы тұстарына талдау жасалынады. Білім беру стандарттарына қанша өзгеріс енгізілгенімен дұрыс ойлау, шығармашыл ойлау, өз жұмысына қызығушылық танытатын, тұлғаны креативті
ойлауға тәрбиелеу міндеттері ешқашан өзгермейді.
Түйін сөздер: Сауаттылық, функционалдық сауаттылық, математикалық сауаттылық, білім беру,
әдіс-тәсілдер, сындарлы сындарлы ойлау, белсенді ойлау, ізденімпаздық, зерттеу қызметі.

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
ГЕОМЕТРИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается формирование функциональной грамотности учащихся
при обучении школьной геометрии. Также уделяется внимание формированию функциональной
грамотности студентов на основе новых программ и стратегий, новых технологий. Будут проанализированы исследования зарубежных и отечественных ученых и разъяснены значения функциональной грамотности и математической грамотности. Понятие математики дополнено анализом
существующих аспектов значений критического мышления, творчества, обучения, саморегуляции,
систематической рефлексии.
Ключевые слова: Грамотность, функциональная грамотность, математическая грамотность, образование, методы, конструктивное мышление, активное мышление, Склонность к приобретению
новых знаний, исследовательская деятельность.

FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY IN TEACHING
GEOMETRY IN BASIC SCHOOL
Abstract. The article discusses the formation of functional literacy of students in teaching school
geometry. Attention is also paid to the formation of functional literacy of schoolchildren on the basis
of new programs and strategies, technologies. The research of foreign and domestic scientists will be
analyzed and the meanings of functional literacy and mathematical literacy will be explained. The concept
of mathematics is supplemented by an analysis of the existing aspects of the meanings of critical thinking,
creativity, learning, self-regulation, systematic reflection.
Keywords: Literacy, functional literacy, mathematical literacy, education, methods, constructive thinking,
active thinking, Inclined to acquire new knowledge, research activities.
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25 маусымда бекітілген Ұлттық жоспарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту процесін мазмұндық, оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі
іс-шаралар кешені кіретіні көрсетілді. Ұлттық
Жоспар Қазақстан Республикасында білім беру
сапасын жетілдірудің негізгі бағдары ретінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі іс-қимылдардың мақсаттылығы мен
жүйелілігін қамтамасыз етуге арналған. Ұлттық
жоспардың мақсатында Қазақстан Республикасы
оқушыларының функционалдық сауаттылығын
дамыту үшін жағдай жасау – дей келе оның төмендегідей міндеттерін айқындар берді.
Ұлттық жоспардың міндеттері:
1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың отандық және халықаралық тәжірибесін зерделеу.
2. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша іс-шараларды іске асыру
механизмдерін анықтау.
3. Білім беру мазмұнын: стандарттарды, оқу
жоспарлары мен бағдарламаларын жаңғыртуды
қамтамасыз ету.
4. Білім беру процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу.
5. Оқушылардың білім сапасын бағалау және
мониторингілеу жүйесін дамыту.
6. Қосымша білім беру ұйымдарының, мектептердің материалдық-техникалық базасын нығайту.
"Функционалдық сауаттылық" терминіне баса
назар аудару Қазақстанда математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша TIMSS (математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша үшінші халықаралық зерттеу) және PISA (білімгерлерді халықаралық бағалау бағдарламасы)
бойынша білім берудің күтілетін нәтижелеріне
қол жеткізуге жүргізілетін халықаралық зерттеулермен де байланысты.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығы
дегеніміз - оқушылардың жалпы орта білім беру
деңгейінде білім алушылардың негізгі құзыреттіліктерді меңгеру дәрежесін білдіретін, оларға
білім беру қызметінде және одан тыс жерлерде
тиімді әрекет етуге мүмкіндік беретін белгілі бір
білім деңгейі[4].
Хуторский Андрей Викторович: Құзіреттілік
және функционалдық сауаттылық мұның бәрі
оқушының ынталандыру дәрежесіне байланысты. Егер ол процесстен алшақ болмаса, онда ол
құзыретті қажет ететін ең жақын өнімді алдынала болжай алмаса да, функционалды сауаттылықты игеруді саналы түрде мақсат ете алады.
Г. Кузнеченкова - функционалды сауаттылық
кез-келген жаста қажет, оны мектепте дамыту керек және өмір бойы дамытуды жалғастыру керек
Функционалды сауатты адам- түрлі қызмет
салалардағы міндеттердің кең ауқымды мәселелерін шешуде, әлеуметтік қарым –қатынаста жи-
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Бастапқыда сауаттылық ұғымы ана тілі нормалары бойынша оқу және жазу дағдыларын меңгеру деңгейін анықтау үшін қолданылды. Бүгінгі
күні әлемде бұл тұжырымдама кеңірек мағынаға
ие болды және қызметтің барлық салаларында
жоғары дәрежедегі білімді көрсету үшін қолданылады.Кейінен сауатылық ұғымының ауқымы
кеңейіп - экономикалық, құқықтық, психологиялық, технологиялық және ғылыми сауаттылық
сияқты ұғымдарға бөлінді. Сауаттылық деңгейі
- қазіргі білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Бұл тек қажетті ақпаратты табу қабілетін ғана емес, сонымен бірге шексіз ақпарат
ағынында шарлауды, алынған білімді талдау мен
синтездеуді, пайда алып, оны іс жүзінде қолдана
білуді білдіреді.
Түсіндірме сөздікте Сауаттылық - ана тілінің заңдары мен ережелерін оларды ауызша
және жазбаша сөйлеуде пайдаланудың берік дағдыларымен үйлестіре отырып білуі [1].
Сауаттылық:
бастапқы оқу және жазу кабілеттілігі. Бұл негізгі мағынасында термин сауатсыздық әлеуметтік мәселе ретінде қарастырыла бастаған 19 ғасырдан бері қолданылады;
1-мағынасы бойынша термин кейде сауаттылықтың басқа түрлеріне де жатқызылады, мысалы, компьютерлік. Қазіргі қоғамда сауаттылыққа (және оның деңгейлеріне) қызығушылық жиі
саяси пікірталастардың негізгі такырыбы болып
отыр [2].
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Қазақстан халқына Жолдауында білім беру
мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. «Дамыған бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін біз жоғары
білімді ұлт болуымыз керек» деп атап көрсетілген Жолдауда [3]. Қазіргі ақпараттық дәуірде қоғамға функционалды сауатты, нәтиже үшін жұмыс істей алатын, белгілі бір әлеуметтік маңызды
жетістіктерге қабілетті адам қажет.
Дүниежүзілік білім кеңістігіне ену жетістіктерінің көрсеткіштерінің бірі - білім берудің халықаралық стандарттарын орындау. Онда функционалдық сауаттылықты қалыптастыру басым
міндеттердің бірі ретінде белгіленген. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру динамикалық және креативті, жауапкершілікті және
бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастырудың
шарты болып табылады. Оушылар мен бүкіл жас
ұрпақтың функционалдық сауаттылығы мәселесі Елбасының Жолдауында да көрініс тапқан:
«Балаларымыздың, жалпы, бүкіл жас ұрпақтың
функционалдық сауаттылығына үлкен көңіл бөлу
қажет. Біздің балаларымыздың қазіргі өмірге бейімделуі маңызды »[4]. Осы ретте Қазақстанда
оқушылардың функционалдық сауаттылығын
дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған
ұлттық іс-қимыл жоспары әзірленді. 2012 жылғы
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наған өмірлік дағдылары мен білімдерін қолдану [5].
Ресей зерттеулерінде негізі мектеп түлектерінің шамамен 20% - ы үш сала бойынша
функционалдық сауаттылықтың шекті деңгейіне жете алмайтындығы айтылған. Олар оқу
сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану сауаттылығы. Әртүрлі мазмұндағы практикалық есептерді шешу үшін алдымен
оқу сауаттылығы дамыту керек.
Ғалымдардың айтуынша, 8-сыныптан бастап білім алушылардың 60 пайызының өз бетімен жазып-оқуға деген ынтасы жоғалады екен.
Тіпті түлектердің үштен бірінің оқуға мүлдем
құлқы болмайтын көрінеді. Сондай-ақ тағы да
бір, ресми деректерге сүйенсек, мектеп жасындағы білім алушылардың 40% мәтінді түсінуге
қиналатындығы дәлелденген. Олар мектептен
білім алса да, қызмет жасауға келгенде ауданды, бұрышты, биіктікті есептеуді білмейтіндігін
көрсеткен. Тіпті, олар әртүрлі жағдайда кездескен аудан, ұзындықтарды есептей алмай,
ондағы геометриялық ақпараттың мәнісін түсіне алмапты. Жалпы барлық зерттеушілердің
болжамы бойынша, адамдардың сауаттылық
деңгейінің төмендеуі оларға дұрыс білім беріп,
тиянақты оқытпаудан, геометриялық фигуралар арасындағы қатыстарды оқытуда өмірмен
байланыстың болмағандығын көрінеді. Ендеше, бүгінгі күні функционалдық сауатсыздықпен күресу – математика мамандарына жүктелген міндеттің бірі. Елбасы сөзімен айтар болсақ, “білім беру тек оқытумен ғана шектелмей,
оны керісінше, әлеуметтік адаптация процесіне бейімдеу қажет”. Міне, сондықтан да жоғардағы келтірілген деректер мен мәліметтер
білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуды көздейтін бүгінгі қоғамдағы
өзекті мәселелердің бірі. Сол себепті де білім
алушылардың математикалық сауаттылығын,
оқу сауаттылығын дамыту үшін олардың мәтінді оқу және түсіну қабілетін арттыруымыз
қажет, яғни білім алушылардың мектепте алған
білімдерін өмірде тиімді қолдануына үйрете
білуіміз керек. Оқулықпен жұмыс жасауда түрлі әдіс-тәсілдерді, технологияларды қолданып,
білім алушылардың мәтінді оқу және түсінудегі
сауаттылығын дамыту қажет.
«Математикалық сауаттылық дегеніміз - әр
түрлі практикалық жағдайда есептер шығару
үшін адамның математикалық ойлау, тұжырымдау, қолдану және интерпретациялау қабілеті» деп көрсетеді PISA-2021 математикалық
сауаттылық тұжырымдамасында. Ол ұғымдар,
процедуралар мен фактілер, сонымен қатар
құбылыстарды сипаттау, түсіндірулер, болжаулар тұрады.
21 ғасыр азаматтарына сындарлы, белсенді
ойлауға , математиканың әлемдегі рөлін түсі-
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нуге, пікірлерін жақсылап негіздеу мен дұрыс
шешім қабылдауға көмектеседі.
Математикалық сауаттылық анықтамасында
ерекше көңіл бөлінетін мәселе - түрлі мәнмәтіндік практикалық есептерді математиканы
қолданып шешу болып табылады.
21 ғасырда математика тұжырымдамасы сегіз дағдымен толықтырылған:
 Сыни ойлау
 Креативтілік
 Оқу, зерттеу
 Өзін-өзі реттеу, бастамашылық және табандылық
 Ақпаратты пайдалану
 Жүйелі ойлау
 Қарым-қатынас
 Рефлексия
Білім беру стандарттарына қанша өзгеріс
енгізілгенімен дұрыс ойлау, шығармашыл ойлау, өз жұмысына қызығушылық танытатын,
тұлғаны креативті ойлауға тәрбиелеу міндеттері ешқашан өзгермейді. Геометрия мектептегі
ең қиын пәндердің бірі болып саналады. Бірақ
дәл математиканың осы бөлімін оқығанда оқушыларда ізденімпаздық және зерттеу қызметіне, өзін-өзі шығармашылығын дамытуға, сыни
ойлауды дамытуға , интеллектуалды белсенділігінің дамуына ықпал ететін іс-әрекеттер қалыптастыруға үлкен мүмкіндік алады. Геометрия пәнінен функционалдық сауаттылықты дамыту оқушылардың теориялық ойлауын мақсатты түрде дамыту шығармашылық ойлаумен
жетілдіріп, практикамен ұштастырылуы керек.
7-сыныптағы геометрия сабағындағы «Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы» тақырыбы.
Сабақтың мотивациясы. Үшбұрыш - ең қарапайым үш нүктеден және оларды тізбектей
қосатын үш түзуден тұрады. Бұдан бұрын оның
қасиеттерін адамдар ежелгі дәуірлерде білген. Өйткені бұл фигура әрқашан практикалық
өмірде кең қолданылған. Ежелден бері құрылыс өнерінде әр түрлі ғимараттар мен олардың бөлшектерін нығайту үшін үшбұрыштың
қаттылық қасиетін қолданған. Үшбұрыштардың суреттері және үшбұрыштардағы мәселелер папируста, ежелгі үнді кітаптарында және
басқа да көне құжаттарда кездеседі. Біз үшбұрыштардың түрлерін қарастырдық, олардың
кейбір қасиеттерін білеміз, және үшбұрыштың
түріне қарамастан оның қасиеттерін зерттеуді
жалғастырамыз.
Осы мағлұматтан кейін оқушыларға қарапайым шатырдың беріктігі суреттін көрсетуге
болады. Ол күніге көріп жүрген суреті болғанымен осы ақпараттан кейін оқушының үшбұрыш белгілеріне, қасиеттеріне деген өзінше ой
тұжырымы қалыптасуы қажет.

1-сурет - Шатырдың беріктігі

2-сурет – Математикалық модел
Математикалық сауаттылықты ұйымдастыру негізі үш құрылымдық компонентті қамтиды:
- мәселе ұсынылған мәтін;
- математикалық білім беру мазмұнының тапсырмаларда көрініс табуы;
- ойлау қызметіне қажетті мәнмәтінді байланыстыру үшін және көрсетілген мәселені
шешу үшін қажетті математикалық мазмұн.
Оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын арттыруда Блум таксономиясын қодануға болады. Мысалыға: сабақ берудің
жаңа технологиясы негізінде құрастырылған сабақтың әр тарауы, әр тақырыбы бойынша “білу
– түсіну – қолдану – тұжырымдау” деңгейлік тапсырмаларымен жүйелі жұмыс жасау. Сондай-ақ
- Сабақта практикалық мазмұнды есептерді,
әртүрлі форматтағы тест тапсырмаларын, стандартты емес жағдайларда білімді қолдануға арналған қызықты есептер шығарту ;
- Математика пәні сабақтарында, таңдау курстарында алған білімдерін өмірмен ұштастыруға,
оны практикада қолдануға, логикалық есептер
шығаруға үйрету;
- Халықаралық зерттеулер мен Ұлттық бірың-

ғай тестілеу нәтижелері бойынша мектепте оқушылармен мақсатты түрде жұмыс істеу;
- PISA, TIMSS, PIRLS халықаралық зерттеулерді
жүргізудің маңыздылығы мен ерекшелігі туралы
ата – аналарды, оқушыларды, қоғамды кеңінен
таныстыру;
- Мектеп оқушыларының математикалық
сауаттылығын дамытуға бағытталған белсенді
оқыту стратегияларын пайдалануды үйрену.
Функционалды сауаттылық бойынша дидактикалық материалдармен қамтамасыз ету, қазіргі
заманға сай оқушылар өздеріне өмірлік маңызы
бар пәндік білімдерге және типтік өмірлік жағдайда дұрыс әрекет алгоритміне негізделген біліктер мен дағдылар қалыптастыруға мүмкіндік
туғызатын оқулықтарда қажетті деңгейде көрініс
алуы қажет.
Әртүрлі мазмұндағы практикалық есептерді
шешу үшін алдымен оқу сауаттылығы дамыту
керек. Ол сабақта техгология, әдіс-тәсілдер мен
технологияларды қолдануды меңзейді. Мысалы
«Ұқсастық пен даралық» стратегиясы
Бұл әдістің ерекшелігі сол бірнеше, яғни үштен көп геометрияық денелер мен аксиома, тео-
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PISA - шынай әлем мен математикалық әлем
арасындағы байланысты математикалық сауаттылық моделі деп тұжырымдады (2-сурет).
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ремалардың өзіндік ұқсас тұстары /идеясы, тақырыбы т.с.с./ мен ерекшелігін салыстыра талдауға
арналған. Әдісті жүзеге асырудың тәсілдері:
1-қадам. Алдымен мұғалім білім алушыларды
топқа бөледі.
2-қадам. Талданатын шығармалар анықталады.
Білім алушыларға сызба үлгі ұсынылады.
Мысалы: Егер үш геометриялық фигураны салыстыра талдаса /үшбұрыш/ тузу, жазықтық, кеңістік ерекшелігі .
Егер төрт көп геометрияық денелер салысты-

ра талдаса /төртбұрыш/ төртбұрыш ерекшелігі
мен ұқсастығын анықтайды. 4-қадам. Жұмыстарын сыныпқа таныстырады. Ескерту: «Ұқсастық пен даралық» әдісі фигураларды салыстыра
талдауда төменде көрсетілген оқу мақсаттарын
меңгерту бағытында қодануға болады /17-кесте/.
17-кесте 3) бағалау және салыстыру.
Ескерту «Ұқсастық пен даралық» әдісі фигуралардың қабырғалары, қабырғалары арасындағы
бұрыштар, қасиеттерін олардан туындаған теоремалады салыстыра талдау арқылы оқу мақсаттарын меңгеруге болады.

3-сурет – Төртбұрыштар тақырыбына ұқсастық пен даралық стратегиясы
Функционалды сауатты оқушы – бұл пәндік,
пәнаралық, интегративтік білімдер, ептіліктер,
дағдылар және функционалдық мәселелерді шешу әдістерін қабылдау, ақпаратты өзгерту,
типтік оқулық және қоғаммен қарым-қатынас
есептерін шығару процесімен байланысты қажетті және жоғары деңгейдегі білімге ие болатын тұлға [7].
Әр мұғалім оқушылардың логикалық және
кеңістіктік ойлауын дамытуға үлес қосуы керек.
Геометрия сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру сандық
және сапалық тұрғыдан есептерді шешу арқылы
мүмкін болады. Есепті оқып ой елегінен өткізіп,
түсініп, алдыңғы өткен материалдармен байланысын анықтап, алдың алған білімін қолдана
алу, оқи отырып фигура бейнесін дұрыс салудыгеометриядан функцияоналдық сауаттылықты
қалыптастырудың бір жолы ретінде қарастыруға
болады. Ең алдымен, курстың барлық тірек және
қарапайым мәселелерін шешу маңызды, оларды
ешқандай жағдайда елемеуге болмайды. Содан
кейін неғұрлым күрделі міндеттерге көшу керек,
оларды өз кезегінде функционалды сауаттылықты дамыту үшін нақты өмірге жақын кейбір сипаттамамен стандартты емес міндеттерге айнал-
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дыруға болады.
Жер, сәулет, азаматтық және әскери жағдай,
физика, механика және т.б., бір сөзбен айтқанда, өлшеу, есептеу, дәлелдеу, ғылыми негіздеу,
құру, т.б. функционалдық сауаттылықтың айқын
дәлелі бола алады. Өнер мен қолөнерде функционалдық сауаттылықтың алатын орны еркше.
Мысалыға суретшіге дұрыс сурет салуға, құралсаймандарға дұрыс құралдарды жасауға, ағаш
ұстасына тікелей және көлденең сызықтар салуға көмектеседі; қабырғаларды бөлу кезінде; тіпті егін егу кезінде атыздарға бөлу - мұның бәрі
геометрия.
Функционалдық сауаттылық десек көп адамдар күнделікті өмірде кездесетін есептің шешімін
табу деп айтуы да мүмкін. Алайда бұл қате пікір
емес. Сондай мектеп геометриясындағы есебін
үшбұрыштар тақырыбына тиісті есепті қарастырайық.
Үшбұрыштың биссектрисасы оны екі теңбүйірлі үшбұрышқа бөледі. Берілген үшбұрыштың
бұрыштарын табыңдар.
Осы есепті шешу барысында оқушы алдындағы өткен анықтама, теорема, шығарған есептерді есіне түсіру арқылы, алдыңғы алған білімін
кейінгі тараулардағы есепті шешуде қолданады.

Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы
1800 тең екендігін, бұрыштың биссектрисасына
қатысты теоремаларға сүйеніп шығарады. Егер
есепті солай тұжырымдап шығара білсе осы тақырыптар үшін функционалды сауатты болғаны.
ABC үшбұрыштың биссектрисасы BC-ны D
нүктесінде қисын.
∠ABD = x, ∠DAC = x;
ABD, DAC - теңбүйірлі үшбұрыштар;
∠BAD=∠ABD=x;
∠DAC=∠DCA=x;
Үшбұрыштың бұрыштардың қосындысы 180ге тең.
∠ABC + ∠BCA + ∠CAB = 180;

x + x + (x + x) = 180;
4x = 180;
x = 45;
Берілген үшбұрыштың бұрыштары 45, 45, 90;
Үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғаларының арасындағы қатынастар
Үшбұрыштың сыртқы бұрышы
Үшбұрыштардың ұқсастығы, теңдігі
Үшбұрыштың тамаша нүктелері
Сондай-ақ параллель түзулердің қасиеттері
мен белгілері туралы алған білімді үшбұрыштарды шешуде қолдану т.б. мысалдарды келтіруге
болады.
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЖОҒАРҒЫ САТЫСЫНДА ЛЕКСИКАЛЫҚ
ДАҒДЫЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ТАНЫМДЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ
ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аңдатпа. Ғылыми мақала шетел тілін оқытудың жоғарғы сатысында лексикалық дағдыларды қалыптастыруда танымдық көзқарасты қолдану ерекшеліктеріне қатысты мәселелерге арналған.
Шет тіліндегі лексикалық құзіреттілікті қалыптастырудың теориялық негіздерін дамыту процесі
зерттеушілерді сыртқы семантиканың (сөздердің) бірліктерін тану және пайдалану механизмін тұжырымдамалық деңгейдегі бірліктердің санасында қалыптастыру механизмімен байланыстыруға
мүмкіндік беретін осындай тәсілді жасау қажеттілігіне әкеледі. Мұндай тәсіл лексиканы оқытудың
танымдық-модельдеу тәсілі болып табылады. Когнитивті-модельдеу тәсілінің негізі келесі негізгі ережелерден тұрады:
− атауы оны қолдану мәніне байланысты: танымдық іс-әрекетті жүзеге асыру барысында әр студенте шет тілін үйрену барысында, сол туралы білім жүйесін (оның дыбысы, графикалық бейнесі
және мағынасы туралы) модельдейді.
− когнитивті-модельдеу тәсілін қолдану тілдік және тұжырымдамалық деңгейде мағынаны модельдеу, тілдік деректерді өңдеудің танымдық әдістерін қолдану, ішкі көріну, психикалық операцияларды алгоритмдеу, психикалық лексиканы тезаурустық-желілік ұйымдастыру принциптеріне негізделген.
Лексикалық дағдыларды танымдық көзқарасты қолдану гуманитарлық жоғары оқу орындарының студенттерін шет тілін оқыту процесінде лексикалық дағдыларды қалыптастыру тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
Кілт сөздер: танымдық-модельдеу тәсілі, сөз, лексика, лексикалық құзіреттілік, лингвистикалық
құзіреттілік, психикалық лексика, мағынасы, графикалық образ, модель, тезаурус, көрнекілік, алгоритмдеу.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: Научная статья посвящена вопросам, касающимся особенностям использования
когнитивного подхода для формирования лексических навыков на старшем этапе обучения.
Процесс развития теоретических основ формирования иноязычной лексической компетенции
подводит исследователей к необходимости разработки такого подхода, который позволил бы соотнести механизм распознавания и использования единиц внешней семантики (слов) с механизмом
формирования в сознании единиц концептуального уровня. Таким подходом может стать когнитивно-моделирующий подход к обучению лексике. В основу когнитивно-моделирующего подхода
могут быть положены следующие основные положения:
− Название подхода обусловлено сущностью его использования: в процессе осуществления познавательной деятельности при изучении каждого отдельно взятого иноязычного слова студенты
моделируют систему знаний о нем (о его звучании, графическом образе и значении).
− Использование когнитивно-моделирующего подхода строится на принципах моделирования
значения на языковом и концептуальном уровне, использования когнитивных способов обработки
языковых данных, внутренней наглядности, алгоритмизации ментальных операций, тезаурусно-сетевой организации ментального лексикона.
Использование когнитивно-моделирующего подхода способствует повышению эффективности
формирования лексических навыков в процессе обучения иностранному языку студентов гуманитарных (педагогических и филологических) вузов.
Ключевые слова: когнитивно-моделирующий подход, слово, лексика, лексическая компетенция, лингвистическая компетенция, ментальный лексикон, значение, графический образ, модель,
тезаурус, наглядность, алгоритмизация.
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FEATURES OF USING THE COGNITIVE APPROACH TO THE FORMATION OF
LEXICAL SKILLS AT THE SENIOR STAGE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі лингводидактикада лексикалық дағдыларды қалыптастыру
ең қиын мәселелердің бірі болып табылады.
Лексикалық шеберліктің психолингвистикалық
ерекшеліктері шет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру мүмкіндігі және бірқатар сұрақтар мен
жауаптарды анықтау барысында, жалпы шет тіліндегі білім берудің тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан тақырыптың өзектілігі туындайды.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылғандықтан, бірқатар отандық және шетелдік ғалымдар
осы тақырып аясында зерттеулер жүргізген болатын. Мысалға, олар: А. Н. Шамов, А. А. Залевская, Ю. Н. Қараулова, М. А. Ариян, О. Г. Оберемко.
Соның ішінде лексикалық дағдыларды қалыптастыруда танымдық көзқарастты қолдану ерекшеліктерінің арттықшылықтарын А. Залевская астарлы зерттеген болатын.
Мақаланың мақсаты - шетел тілін оқытудың
жоғарғы сатысында лексикалық дағдыларды
қалыптастыруда танымдық көзқарасты қолдану
ерекшеліктерін зерттеу.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
− Тақырыпқа байланысты сұрақтар жан –
жақты қарастырылып, әлеуметтік мәні ашылды;
− Лексикалық дағдыларды қалыптастыруда
танымдық көзқарасты қолдану әлеуметтік маңызды категория екендігі сараланды
− Лексикалық дағдыларды қалыптастырудың
маңыздылығы анықталды.
Мақаланың теориялық – әдістемелік базасы.
Зенрттеудің материалдары, оның басты тұжырымдары жоғары оқу орындарында, арнайы
курстар мен арнайы семинарлар өткізуге, курстық, бітіру жұмыстарын дайындауда қолданылады. Сондай-ақ, мақала нәтижелері болашақ ізденушілерге көмекші құрал бола алады.

Қазіргі таңда жиі қарастырылатын сұрақтарға
мыналар жатады. Олар мыналар:
− Студенттердің лексика саласындағы білімі
мен дағдыларын қалыптастыру үшін қандай механизм қолдану керек (лексикалық құзыретіне
сәйкес)?
− Лексикалық дағдыларды бағалау крийтерилері қандай болуы тиіс?
− Оқытуды ұйымдастырудың стратегиялары
қандай болуы қажет?
− Оң нәтижеге қол жеткізу мақсатында қандай әдіс - тәсілдер қолдану керек?
Жоғарыдағы сұрақтарға жауап беру мақсатында бірқатар шетелдік ғалымдар лексикалық
дағдыларды қалыптастыру үшін әдістемелік зерттеулер жүргізген болатын. Зерттеудің коммуникативті бағытын ұсынған ғалымдар: А. Н. Шамов,
А. А. Залевская, Ю. Н. Қараулова, М. А. Ариян, О.
Г. Оберемко [1, c. 343].
Коммуникативті тәсілдің негізі коммуникативтік құзіреттілігі, ол шет тілі арқылы өз ойын дұрыс
мағынада жеткізе білу мүмкіндігін қамтамасыз
ету ерекшелігі. Сонымен қатар, лексикалық дағды қарым-қатынас процесінің негізгі құрамдас
бөлігі, белгілі бір нәрсені беру мен қабылдауды қамтамасыз ететін механизм (механизмдер
жиынтығы) болып табылады.
Психологиялық зерттеулер мен бірқатар
практикаларды зерттеп қарайтын болсақ, адамның миы өзінің психикалық құрылымдарын құрған кезде сәтті болатындығын және егер дайын
құрылымдар оған жүктелсе, ол баяулайтынын
көрсетеді. Демек, қажет емес мәселесі оңай
лингвистикалық білу, ал оған көмектесіп, пайда
және дамыту. Ол қарым-қатынас пен өзін-өзі
көрсету қажеттіліктерінен пайда болады. Сондықтан да шектеулерді жасамауы мұндай қажеттіліктерін ынталандыру, қызығушылық, білім алушылардың оқу-жаттығуға. Тілді үйрену процессі
тілді ашу процесі, зерттеу және эксперименттік
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Abstract: The scientific article is devoted to the issues related to the peculiarities of using the cognitive
approach for the formation of lexical skills at the senior stage of training.
The development of the theoretical bases of foreign language lexical competence formation makes
it important to create an approach that would allow us to relate the mechanism of the perception and
use of foreign language semantic units (words) with the mechanism of building in the mind the system
of meaningful units at the conceptual level. This approach may be recognized as the cognitive-modelling
approach to learning vocabulary. The approach in question is based on the following main points.
The term «cognitive-modelling» reflects the essence of the mental mechanism use: in the process of
vocabulary acquisition the students create in mind the models of meaning, sound and graphic images for
every foreign word, thus creating the system of lexical knowledge similar to that of the foreign language
native speaker. The use of the cognitive-modelling approach is based on the following principles: the
principle of modelling the meaning on the semantic and conceptual levels, the principle of using cognitive
methods of language data processing, the principle of mental visibility, the principle of mental operations
algorithmization, the principle of thesaurus-network organization of the mental lexicon.
Key words: cognitive-modelling approach, word, vocabulary, lexical competence, linguistic competence,
mental mechanism, meaning, graphic image, model, thesaurus, visibility, algorithmization.
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процесс болуы керек.
Өкінішке орай, "қолдануға дайын" білім туралы хабар процесті тездетеді деген жаңсақ түсінік
іс жүзінде өте тұрақты. Бұл қарапайым, прозалық
оқытудың жаңа әдістерін қолдануға айтарлықтай
кедергі келтіреді. Мұғалімдер кейде мұндай кезең-кезеңмен білім алуға уақыт жоқ деп санайды. Дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға
уақыт жұмсауға дайын, олар осы кезеңнен кем
емес маңызды – білімді тұжырымдамалаудан бас
тартады. Әрине, бастапқыда әрбір құбылыс тұжырымдаманы қалыптастыру, оның дұрыстығын
тексеру, оны пайдалану дағдысын қалыптастыру туралы айтпағанда, өте ұзақ жұмысты қажет
етеді. Бірақ, тұтастай алғанда, студент тіл жүйесі
туралы түсінік қалыптастырған кезде, жаңа құбылыстар сол жолмен игеріледі, бірақ тезірек,
студент тарапынан көп күш жұмсамай және мұғалімнің қосымша бақылауынсыз [2, c. 17].
Кеңес психологы, психологиядағы мәдени-тарихи мектептің негізін қалаушы Лев Семенович
Выгодский барлық білім "екі процестің айналасында жүреді: түсіну және игеру"деген пікірге
келген болатын. Шет тілі бұл мағынада ерекшелік емес. Шет тілін оқыту процесінің екі жағы
ажырамас және адам тіліне тән бірдей маңызды
функциялардың бірлігін көрсетеді деп түсінуге
болады.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Тіл-бір жағынан қарым-қатынас құралы болса, екінші жағынан таным құралы болып келеді.
Бұл постулат адамның коммуникативтік құзіреттілігінің мәнін ашып, тіл туралы идеялар мен сөйлеу әрекеттерін, сөйлеу саласындағы дағдыларды түсінуге мүмкіндік береді. Тілді оқытудың осы
екі жағы-тіл туралы білім алу және тілдің өзі туралы білім алу, бүгінде шет тілдері әдістемесінде
маңызды процестер бірдей қабылданады және
лингвистикалық құбылыс туралы, осы құбылысты нақты қарым-қатынаста қолдану дағдыларын
дамыту туралы барабар түсінік қалыптастыруға
қызмет етеді. Сондықтан қазіргі кезде шет тілдерін оқытудың жетекші тәсілі коммуникативті-танымдық тәсіл деп қарастыруға болады [3, c. 86].
Танымдық (латынша cognitio," таным, зерттеу, хабардарлық") адамның сыртқы ақпаратты
ақыл-ой арқылы қабылдау және өңдеу қабілетін
білдіреді. "Танымдық процестер" ұғымы көбінесе
"есте сақтау", "назар аудару", "қабылдау", "әрекет", "шешім қабылдау" және "қиял"сияқты процестерге байланысты қолданылады. Танымдық
процестердің табиғатын ми басқаратындығын
ешкім жоққа шығармайды және бір қарағанда
бұл ұғым биологиялық және психологиялық ғылымдар саласынан шыққан. Когнитивтік теория
қазіргі уақытта оқытудың әдістемелік тұжырымдамаларына нық кірді, өйткені бұл ақпараттық
ағым тұрғысынан адамның мінез-құлқын сипаттайтын танымдық процестер мен адам өзі үшін

208

жаңа ақпаратты өңдеу және оны одан әрі пайдалану функцияларын қалай жүзеге асыратынын түсінуге көмектеседі. Білім - танымдық (танымдық) процестің нәтижесі екені белгілі. Және
танымдық көзқарасты қазіргі заманғы жетекші
әдістемелік тәсілдердің бірі деп атауға да болады
[4, c. 126].
Осылайша, шет тілін оқытуда танымдық көзқарас адамның табиғи танымдық мінез-құлқына
сәйкес келетін студенттердің танымдық әрекеттерін оңтайлы ұйымдастыру проблемасына дейін
азаяды. Мысал ретінде сөйлеудің грамматикалық
жағын қарастырса болады. Шынында да, ана тілінің грамматикасын зерттеу біртіндеп пайда болатын жаңылыстарды, тілді саналы түрде алғаш
меңгерген адам үшін табиғи болатын қате түсініктерді жеңу арқылы баяу жүреді. Екінші-шет тілін үйрену кезінде бұл парадокс тезірек жеңіледі,
өйткені студент жүйе ретінде тілге қатысты көптеген нәрселер туралы лингвистикалық түсінікке
ие.
Білім алушыда жаңа лингвистикалық жүйені
дамыту ішкі және сыртқы факторлардың өзара
іс-әрекеті арқылы жүзеге асырылады. Танымның ішкі қозғалтқышы-жанжал-адамның тіл
мен шындық туралы идеялары арасындағы қарама – қайшылықпен сипатталады. Оқыту кезінде мұғалім көбінесе осы мәселелерді түсіну мен
шешудің "ұйымдастырушысы" болып табылады.
Ол студенттің назарын қарама-қайшылықтың
бар екендігіне аударып, оны шешуге көмектесуі
керек. Оқытушының қызметі фронтальды білім
беру қызметі болып табылмайды. Ол студенттерге проблемалық жағдайларды ұсынатын белсенді
делдал болуы керек, сонымен қатар жаңа білімге
қатысты пікірталастар мен сұрақтар тұрғысынан
көмек көрсетуі қажет. Мұғалім студенттерге шет
тілінің үлгілерін ұсынады, оларды құрылымдауға
көмектеседі, қызмет түрлерін, әртүрлі, өзгермелі
танымдық әдістерді ұсынады, студенттердің оқу
процесінде өзін-өзі тексеру мүмкіндік береді [5,
c. 92].
Осылайша, тілді меңгеру дегеніміз - адамның
шет тіліндегі лингвистикалық дамуындағы танымдық іс-әрекетінің әмбебаптығын, осы процестің даралығын ескеретін танымдық стратегиялардың дәйекті жүйелерін қолдану болып табылады. Сонымен, шет тілін оқытудағы танымдық
тәсілдің мәнін келесідей білдіруге болады. Жаңа
нәрсені түсіну үшін оқу процесін ұйымдастыру
адамның психикасына тән танымның табиғи жолымен сәйкес келуі керек. Яғни, студентке білім
стратегияларын қолдануда икемділікті қолдана
отырып, берілген тапсырманы орындауға бағытталған бағыт бағдар бере отырып, жол көрсете
білу [6, c. 105].
Іс жүзінде танымдық көзқарас бұл, оқытушы
студенттің танымдық процесін кеңейту үшін, табиғи кезеңдерінен өтуін қамтамасыз етуі керек
дегенді білдіреді.

Мысалы:
be - been - bean me - meet - meat
see - seat - seed meal - seal - mean
pea - Pete - peat sea - see - meet
bee - been - feet mean - lean - keen
Дауыссыз дыбысты жеткізетін екі еселік әріппен сөздер:
through - fifth - myth thief - booth - tooth
thank - think - thought theatre - theory - theft
Дауысты дыбысты екі есе көбейтетін сөздер:
fool - pool - hook fool - too - book
cook - boot - loop foot - cool - mood
soon - spoon - moon
Сөздерді олардың емлесіне назар аудара
отырып оқу керек. Олар мыналар:
what - why - where
whip - wheat – while [7].
Сондықтан, шет тілін оқыту шеңберіндегі танымдық принципін қолдану ерекшілігі маңызды
болып табылады:
− Біріншіден, ол білім алушылардың ана тілін
меңгеру кезінде алған танымдық дағдыларына
негізделеді, бұл шет тілін меңгеру процесін айтарлықтай жеңілдетеді және жылдамдатады. Бұл
оқу жоспарында шет тілін үйренуге бөлінген сағаттардың аздығымен сипатталады.
− Екіншіден, бұл әдіс оқу процесін күшейту
үшін барлық құралдарды қолдануды қамтиды.
Оңтайлы танымдық стратегияларды оқыту,

сайып келгенде, студенттердің тәуелсіздігіне тезірек жетуге, оқудағы жетістік жағдайын құруға және білім алушының қабілеттерін дамытуға
әкеледі. "Танымдық" педагогикалық әдіс студентті рефлексияға, олардың іс-әрекеттері туралы
ойлауға үйретеді. Не істеп жатқаныңыз туралы
ойлау – ең жақсы стратегия. Танымдық стратегияларды оқыту өте маңызды, бірақ өзін-өзі қамтамасыз етпейді. Ол коммуникативті міндеттерді
орындауға бағынуы керек.
Когнитивті принцип сонымен қатар тартымды, өйткені ол ғылыми негіздерге сүйене отырып,
бір кездері дамыған және дәлелденген ілімдерге тоқтауға мүмкіндік бермейді. Ол шындықтың
күрделілігі туралы түсінік береді, оны біз "шет
тілін меңгеру процесі"деп атаймыз. Ол бізді үнемі есте сақтауға мәжбүр етеді, өйткені оқу процесінде ештеңе алдын-ала болжау мүмкін емес.
Ешнәрсе оқытушы тарапынан да, білім алушы
тарапынан да алдын ала анықталмаған. Мұны
түсіну сізді сабақтың келесі сәтінде қайта құруға,
тактиканы өзгертуге дайын болуға мәжбүр етеді.
Алайда, оқытушының білім беру процесінің заңдылықтарын білуі өзіне деген сенімділік сезімін
береді, оқу процесін қойылған міндеттерге сәйкес модельдеуге мүмкіндік береді [8, c. 136].
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келгенде, жоғарыда айтылған барлық
тұжырымдар мен мысалдар адамның бірегей
болмыс ретіндегі педагогикалық тұжырымдамасына негізделген. Әдістемедегі танымдық көзқарасқа ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғаға бағытталған педагогикаға да шақырады. Танымдық
әдіске сәйкес жүзеге асырылатын оқыту әдістері
үлкен тәрбиелік әлеуетке ие. Олар ойлау мен ісәрекеттің тәуелсіздігін, өзін – өзі оқыту мүмкіндігіне және оны бағалауға деген ұмтылысын дамытады, ақыл-ой дамуынан басқа, олар тұлғаның
рухани және әлеуметтік дамуына ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1 Выходцева Т. В. Использованию инновационных и когнитивных технологий в обучении грамматике на уроках иностранного языка // Молодой ученый. - 2017. - №49. - С. 343-345.
2 Залевская, А. А. Вопросы организации лексикона человека в лингвистических и психологических
исследованиях [Текст]: учеб. пособие / А. А. Залевская. – Калинин: КГУ, 1978. – 87 c.
3 Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 263
с.
4 Колесникова, И. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков [Текст] / И. Колесникова, О. Долгина. – СПб.: Cambridge, 2015. – 431 c.
5 Методика преподавания иностранных языков. Общий курс [Текст] / М. А. Ариян, О. Г. Оберемко,
А. Н. Шамов – изд. второе, доп. и перераб. – Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2016. – 299 с.
6 Шамов, А. Н. Теоретические и практические вопросы обучения лексике на уроках английского
языка [Текст]: учебное пособие / А. Н. Шамов. – Нижний Новгород: ГОУ ВПО НГЛУ, 2015. – 179 с.
7 Шатилов, С. Ф. Методика обучения английского языка [Текст] / С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение,
2014. – 223 с.
8 Щепилова, А. В. Теория и методика обучения английскому языку как второму иностранному: Учебное пособие для вузов [Текст] / А. В. Щепилова. – М.: Гуманитарное изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 245 с.

209

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

Лексикалық есте сақтауды дамытуға және танымдық сөз құруға арналған жаттығуларды төменгі берілген мысалдардан қарастырып өтуге
болады.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ МӘНІ МЕН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

СУЩНОСТЬ И ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В данной статье определяется сущность научно-исследовательской деятельности
студентов. Даются пути организации научно-исследовательской деятельности студентов. То есть,
анализировать исследования ученых, из них представлены ценные данные. В результате научноисследовательской деятельности студенты получают творческую работу. При выполнении научной
и творческой работы студентов рассматриваются результаты деятельности в соответствии с правилами и требованиями.
Ключевые слова: студент, творческий, познавательный, психический процесс, ориентация, выполнение, контроль, методы обучения, дидактические, поисковые.

THE ESSENCE AND WAYS OF ORGANIZATION OF RESEARCH
ACTIVITIES OF STUDENTS
Abstract. In this article the essence of research activity of students is defined. The ways of organization
of research activities of students are given. That is, to analyze the research of scientists, of which valuable
data are presented. As a result of research activities, students get creative work. In the performance of
scientific and creative work of students are considered the results of activities in accordance with the rules
and requirements.
Keywords: student, creative, cognitive, mental process, orientation, performance, control, teaching
methods, didactic, search.
1. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада
өткен Қазақстан халқына арналған 2019 жылды
Жастар жылы деп Жолдауында «Біз Қазақстанның болашағы саналатын жастарды қолдауымыз
керек. Жастар мен отбасы институтын кешенді
қолдау- мемлекеттік саясатының басымдылығына айналуы тиіс. Жастардың барлық санатын
қолдауға арналған шараларды толқы қамтитын
әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек»- деді [Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада өткен Қазақстан халқына арналған 2019жылды Жастар жылы деп Жолдауы,
2018, б.5].
Осы міндеттерді орындау жоғарғы оқу орындарында оқитын әрбір студенттің жауапкершілігін қамтиды. Өз қалауымен жоғары оқу орнына
түскен әрбір студент қауымы өздерінің қызғушы-

лықтарын ұйымдастырудың жолдарын таппай
ұзақ уақыт қиындықтарға кездеседі. Яғни мектеп
қабырғанысың талаптары мен ережелеріне үйреніп қалған студенттер әрбір пәннің тапсырмаларын жетік меңгеріп жүзеге асырудың көздерін
тапай ақыл-кеңестерге мәжбүр болады. Осы сәттен бастап студент қауымына ғылыми-зерттеу
іс-әрекетінің мәні мен ұйымдастыру жолдарын
толығымен түсіндіру қажет [Оспанова Т.К., Баранова И.В., 1991, б.21].
Көптеген ғалымдар «Шығармашылық жұмыстың студенттер қауымына берері мол, шығармашылық жұмыстың арқасында студент өзіне
керекті жаңа білім мен жоғары сапалы ақпараттар жинауға мол мүмкіндік береді» - дейді. Жоғары оқу орнына қабылданған студенттер білім
алуымен қатар оқытушы мұғалімдердің жетек-
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Аңдатпа. Бұл мақалада студенттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің мәні анықталады. Студенттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастырудың жолдары беріледі. Яғни ғалымдардың зерттеулеріне талдау жасалып, ішінен құнды мәліметтер келтірілген. Студенттер ғылыми-зерттеу іс-әрекеттің
нәтижесінде шығармашылық жұмыстарға қол жеткізеді. Студенттердің ғылыми, шығармашылық жұмыстарын орындауда ереже мен талаптарға сай іс-әрекетінің нәтижесі қаралған.
Кілт сөздер: студент, шығармашылық, танымдық, психикалық процестер, бағдарлау, орындау,
бақылау, оқыту әдістері, дидактикалық, ізденімпаздық.
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шілігімен ғылыми үйірмелерге қатысып, ғылым
жолына алғашқы қадамдарын, ғылыми ізденістерін де бастайды. Бұл ретте студенттердің өзіндік жұмыстарының атқаратын рөлі өте маңызды.
Студенттердің өзіндік жұмыстарының түрлері де
сан алуан, олар белгілі бір тақырып, проблема,
реферат жазу, оқу-әдістемелік, ғылыми конференцияларға қатысу және дипломдық, курстық
жұмыстар жазу, баяндама жасау түрлерін құрайды. Солардың әрбір өз кезегімен талаптар мен
ережеге сай орындалса студенттердің ғылыми
іс-әрекетінің нәтижесі жоғары болмақ [Скаткин
М.Н., 1986, б.33].
Студенттерді зерттеушілік әрекетке баулу
және олардың зерттеушілік әрекетін қалыптастыру- күрделі әрі маңызды да ауқымды мәселе.
Әрекет- ол студенттің іс-әрекеті талдауының бір
бөлігі болып табылады. Оқытушы әрекеті тек
атап қана қоймай, сонымен бірге оның құрылымын, атқаратын рөлін, негізгі бөліктерін, оларды
қалыптастырудың сатылары мен заңдылықтарын
білуге міндетті. Сондықтан да әрекет- бұл өзара
байланысқан элементтердің біртұтас жүйесі екені белгілі. Әрекеттер орындалу немесе іске асу
барысында негізгі үш қызметті: бағдарлау, орындау, бақылау-түзету қызметтерін атқаратыны құрайды.
П.Я.Галпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап
қалыптастыру теориясы бойынша әрекеттерді
меңгерту үшін негізгі сатыға негізделген: бағдарлау, орындау, бақылауды құрайды. Әрекеттерді
қалыптастыруға қажетті ең маңызды бөлік-ынта.
Себебі студенттің іс-әрекетті орындауға деген
ынта-ықыласы болмаса, онда әрекеттің орындалуының және оны қалыптастыру нәтижесінің
жоғарғы деңгейде болмайтыны сөзсіз. Сондықтан да ынта-ықылас кез-келген басты негіз болып табылады. Студенттердің оқу-зерттеушілікке
деген ынта-ықыласын, көбінісе олардың проблемалық жағдай тудыратын сұрақтар, тапсырмалар, қызықтарын бағдарламалар және т.б.
әдістерді пайдалануға болатыны белгіл [Таубаева
Ш.Т., 2007, 47].
Оқу танымдық әрекет-сонымен қатар бар
нәрсені игеруге бағытталған оқу әрекеті. Ол студенттердің дүниені тану арқылы адамның рухани баю мүмкіншіліктерін ашуға бағытталған. Бұл
мағынада танымдық әрекет студенттердің өз бетінше жұмысынсыз, белсенділігінсіз өтуі мүмкін
емес екені айқын.
Оқу-зерттеушілік әрекет шығармашылықтың
бір формасы болғандықтан, студенттердің оқузерттеушілік қабілеттерінің дамуы туралы мәселе
олардың шығармашылық қабілеттерінің дамуы
жайлы күрделі мәселенің құрамды бөлігі болып
табылатыны анық.
Шығармашылық –дәл сипатталатын, қатаң
реттеуге келмейтін интеллектуалдық іс-әрекеттер мен операциялар арқылы адамның обьективті немесе субьективті жаңа процесс. Мұның
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атқаратын функциясы- жинақталған тәжірибені
қайта жаңғырту ғана емес, жаңа элементтер жасай отырып, оқушы мен оның қабілеттіліктерін
дамытуға болады.
Шығармашылық жайлы әңгіме қозғалғанда
біздің санамызға Евклид, Гомер, Леонардо да
Винчи, Моцарт, Бетховен, Ньютон, Лобачевский,
Гете, Пушкин, Пуанкаре сияқты және т.б. өткен
уақыттың ойшыл-даналары еске түседі. Бұлар өз
ойларымен, мәселелерге жаңаша көзқараспен
келу арқылы қоршаған ортаға, оның заңдылықтарын ашуға деген адамзаттың мүмкіншіліктерін
көрсете білді. Бірақ та мұның барлығы шығармашылықтың бір ғана қыры [Беркімбаев Ш.К., 2009,
б.56].
Шығармашылық қабілетті дамыту жаттығуды
қажет етеді. Әрбір өз бетінше шешілген қиыншылықтар шығармашылық қызметті ұштай түседі. Мәселеге шынайы ден қоймай, іштен түрткі
болмай, бір мәселе бойынша ұзақ ойланып толғанбай шығармашылық нәтижеге жету мүмкін
емес.
Студенттердің өз бетінше шығармашылық
қабілеттілігін іс-әрекет процесінде ғана қалыптастыруға болады. Мұнда студенттер танымдық
әрекетінің негізгі тәсілдерін игерумен қатар өз
бетінше ғылыми танымдық кейбір кезеңдерінен
өтуге де үйренеді. Ол кезеңдер: мәселелік жағдайды жеке түсіну, эксперимент және бақылау,
болжам жасау, болжамды тексеру және дәлелдеуі, теориялық білімдерді тәжірибеде қолдану
мүмкіндігіне талдау жасау және қолдана білу.
«Оқыту әдістерін әлеуметтік талаптарға, жалпы білім деңгейіне сәйкестендіру дегеніміз- оқу
процесінде студенттердің материалды терең
игерумен бірге олардың шығармашылық қабілетін, ынталылығын, танымдық ізденімпаздығын
дамытуға мүмкіндік туғызатындай етіп ұйымдастыру»- дейді Р.А.Хабиб [Жұматаева Е., 2001, б.69].
Г.И.Щукина оқу-танымдық әрекет таным және
оған деген қызығушылығын тәрбиелеудегі күрделі процесс екенін айта келе, бұл ең алдымен
адамзат жинақталған білімді игерудегі қызметі
екендігіне назар аударып, танымдық әрекет-онда игерілген білім жинақталып қана қоймай, студент танымының жоғарғы деңгейде көтрілуіне
мүмкіндік туғызатын танымдық процесс дейді
[Полонский В.М., 19867, б.44].
Соңғы жылдары бұл мәселенің теориялық
жағынан жете зерттелуіне А.Е.Әбілқасымова,
Ю.К.Бабанский, М.И.Махмутов, П.И.Пидкасистый, М.Н.Скаткин және т.б. үлкен үлес қосты. Студенттердің ізденімпаздық және оқу-зерттеушілік
әрекет элементтеріне, оқыту әдісін жетілдіруге
байланысты көптеген мәселелер зерттелді.
Педагогикалық зерттеулерде оқу-зерттеушілік сипаттағы тапсырмалардың қолдану аймағын
талдау жасауға үлкен орын берілуде және оның
оқу үдерісінің барлық бөлімдерінде қолданудың
әдістемесі де жетірілдірілуде. Зерттеу жүргізуге

сырманың орындалатынын, оған алған білімдерінің жететіндігін алдын ала біледі. Сондықтан да
оқу-зерттеушілік қызметте ынталандырушы, қосымша себеп бар. Ол- рухани қанағат және зерттеу мақсатына жету мүмкіншілігіне сенімді болу.
Мұның барлығы да ғылыми зерттеуде болмайды.
Бұл айтылғандар зерттеушінің оқу және ғылыми
зерттеушілік қызметіндегі психикалық процестердің айырмашылығын көрсетеді.
Оқу-зерттеушілік қызмет бір себептермен біріктірілген және зерттеу мақсатына жетуін қамтамасыз ететін іс-әрекеттер жүйесінен тұрады.
Ой әрекеті белгілі бір ретпен орындалатын ойлау
операциялары мен формаларының жиынтығы.
Операциялар мен формалардың қандай ретпен
орндалуы іс-әрекеттің орындалу үрдісін құрайтыны айқын.
Қоғамдық дамудың қазіргі үрдісі өзінің іс-әрекетін тиімді жоспарлай алатын, танымдық қызметінде алынған білімді орынды пайдалана білетін, түпкі нәтижеге жету үшін әр түрлі топтардағы
адамдармен тиімді қарым-қатынас диалогіне
түсе алатын білімді тұлғаны тәрбелеу мәселесін
қойып отыр.
Сапалы білім алған, танымдылығы жоғары,
құзыретті, бәсекелестіктің қайсыбір мықты тегеурініне төтеп бере алатын оқушылар ғана болашақтың кілтін аша алады. Еліміздің жаһандық дүниеде даралануы білімді, жігерлі, ұлттық санасы
рухани бай жас ұрпақ арқылы іске асады.
Бүгінгі таңда жалпы орта білім беруді жетілдірудің негізінде құзыретттілік тәсілді алу ұсынылып жүр. Қазақстан Республикасы 2015 жылға
дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында
да білімге бағытталған мазмұнды құзыретттілік,
яғни нәтижеге бағдарланған білім мазмұнына
алмастыру қажеттілігі көрсетілген.
Құзыреттілік ұғымы «білім», «білік» және
«дағды» (ББД) сияқты ұғымдарды қамтиды. Бірақ
бұл ББД-ның жаңаша жай ғана жиынтығы емес.
Құзыреттілік оқыту нәтижесін (білім және білік)
ғана емес, сонымен бірге ол оқушылырдың шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі мен құндылық
бағдарларының жүйесін де көрсетеді. Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі. Ол, ең әуелі мектептегі оқыту
үрдісінде қалыптасады. Сонымен, оқытудағы құзіреттілік тәсіл білім беру нәтижесі ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде
кешенді әдіс-тәсілдерді жүзеге асыруды, мектептегі оқыту сапасын бағалаудың біртұтас жүйесін
құруды талап етеді. Демек «құзырет» және «құзыреттілік» ұғымдарын мектептегі педагогикалық тәрибеге енгізу білім берудің мазмұны мен
әдістерін өзгертуді, іс-әрекет түрлерін нақтылауды талап етеді.
Құзыреттілік тәсіл бірінші орынға студенттің
хабардарлығын емес, нақты құбылыстарды та-
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педагогикалық жетекшілік ету мен студенттердің
өз бетінше қызметінің қатынасы туралы мәселег
мән беріліп отыр. Қазіргі кезде ғалымдар өзбетінше оқу-зерттеушілік жұмысты кеңінен қолданбайынша студенттерді терең, берік игерілген
білімдер мен дағдыларды қалыптастыру мүмкін
емес екендігі белгілі.
Көптеген авторлар атап өткендей, зерттеушілік әрекеттің түрлерін сабақтың төмендегідей
дидактикалық мақсаттары бойынша жіктеуге болады:
- жалпы білім алу мақсатында зерттеу;
- білімді жалпылау мақсатында зерттеу;
- білімді бекіту мақсатында зерттеу;
- өзіндік теориялық және практикалық көзқарасты қалыптастыру және ұсыныстарды нақтылау мақсатында зерттеу.
Жаңа білім алуға бағытталған оқу-зерттеушілік қызмет нәтижесі зерттелуші обьекті болмаса
зерттелуші аралық обьектілер жайлы, болмаса
зерттеудің нақты немесе арнайы тәсілдері туралы жаңа білімдердің жиынтығы болып табылады. Жаңа білімдерден төменгі ерекшеліктер
анықталады:
- ғылыми-зерттеушілік қызметті сипаттайтын
обьективті білімнің мазмұны мен
мәні:
- оқу-зерттеушілік қызметті сипаттайтын субьективті жаңа білімді ажырата білумен практикада қолданудың әдістемелері.
Ғылыми зерттеушілік қызметте тек қана нақты обьектілерді ғана емес, сонымен бірге белгілі
бір нақты нәтиже алуға пайдаланылатын танымдық іс-әрекеттерді және оларды орындау ретін
алшақтату керек. Танымдық іс-әрекет неғұрлым
күрделі болған сайын интиутивті болжанған
операцияларды нақты сі-әрекет ережелерімен
алмастыру қажеттілігі туындайды. Осылайша бұрын алынған нәтижелерді бірнеше рет қайта алу
арқылы толық мәсліметтерді бере алады [P. R.
Pintrich., 2002, б.41].
Оқу-зерттеушілік қызмет логикалық құрылым
жағынан және психикалық процестер ерекшеліктерімен, ғылыми зерттеушілік қызметтен онша
ерекшеленбейді.
Оқу-зерттеушілік процесс барысында студенттер белгілі бір фактілер мен құбылыстарға
түсініктемелер мен дәлелдеулер өз бетінше іздестіріп, түсінуіне тура келеді. Ғылыми ізденістен
айырмашылығы: студент мұндай «жаңалықты»
субьективті түрде өзі үщін жасауға бағытталады.
Психикалық процестің ерекшеліктеріне қарай
ғылыми және оқу-зертеушілік қызметтер бірдей
емес екендігін атау өту керек. Олардың арасында
елеулі айырмашылықтар бар. Ғылыми зерттеуге
қарастырылып отырған мәселенің қаншалықты
қиын екендігі белгісіз және де зерттеуші қандай
да бір жаңа нәтиже алу мүмкіндігі туралы сенімді
болмауы мүмкін болады.
Ал оқу-зерттеушілік қызметте студенттер тап-
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нып білу мен түсіндіруде; қазіргі заманғы техника
мен технологияны игеруде; практикалық өмірде; мамандық таңдау кезінде өзінің кәсіби білім
алуға дайындығын бағалауда; еңбек нарығын
бағдарлау қажет болғанда; өмірден өз орнын
анықтауға; өмір салтын, кикілжіңдерді шешу тәсілдерін таңдауға байланысты мәселелерді шешу
қажет болғанда туындайтын өмірлік мәні бар
мәселелерді шешу біліктілігін шығарады.
Б.Тұрғанбаева: «Құзырлыққа бағытталған
оқыту үрдісінде тәжірибелік жолмен мәселені
шешу мүмкіндігі молаяды. Осы жағдай біліктілікті арттырудағы екінші үлгіге көшірудің негізі бола
алады.»
К.Құдайбергенова: Тұлға құзырлылығын қалыптастыру жолдары:
- білім беру жүйесіндегі жүйеге кіретін студент жүйеден шыққанда маман болады;
- тұлғаның ұжымға енуі арқылы әлеуметік-психологиялық сипаты көрінеді, - деп тұжырымдайды.
Құзыреттілік тәсіл білімдік парадигмадан
біртіндеп мектеп бітірушінің қазіргі көпфакторлы әлеуметтік-саяси, нарықтық-экономикалық,
коммуникациялық және ақпараттық қаныққан
кеңістік жағдайында тіршілік ету қабілетін көрсететін құзыреттер кешенін игеруге жағдай жасау
дағдыларын қалыптастыруға қарай бет бұруды
білдіреді.
«Құзырлылық», «құзыр» ұғымдарының қолданыстағы білім, білік, дағдыдан айырмасы төмендегідей ажыратылады:
А) білімнен айырмасы – қызмет жөніндегі ақпараттық сипатта емес, өнімді қызмет формасы
түрінде байқалады.
Ә) дағдыдан айырмасы – оқыған материалды
топтастыра, құбылыстарды, заңдылықтарды шығармашылықпен пайдалана отырып өзгерте алатын саналы қызмет.
Б) біліктіліктен айырмасы – дағдыға автоматты түрде жету немесе алмастыру емес, керісінше
бірнеше пән дағдыларын кіріктіру, жалпы қызмет негіздерін сезіну.
Қазіргі кездегі білім берудегі мұғалімнің мақсаты білім мазмұнын игеруге және оны өзінің
жеке білімдік капиталына енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді қолдану болып саналады. Мына заманда біздің студенттердің алдына қойылатын талаптар да күннен-күнге, жылдан-жылға өсуде. Заман талабы
студенттердің бойында түйінді құзыреттіліктерді
қалыптастыру болып табылады.
Білім беру жүйесінде студенттердің бойында
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік технологияның
рөлі ерекше. Бұл технологияны қолдану студенттердің қызығушылығы мен белсенділігін және
жұмыс істеу шеберлігі мен қабілеттіліктерін арттырады. Бағдарламаны жақсы меңгеруге, өз жұмысын жоспарлауға, өз бетімен жұмыс істеуге
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үйретеді. Оқушының қазіргі заман талабына сай
білім алуына, білім сапасына тікелей әсер ететіндер – ақпараттық құралдар.
Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай: « Мұғалім
әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр
құя алады.» Мұғалімнің ізденісі, жан-жақтылығы
айтылып кеткен құзыреттілік арқылы айқындалады. Құзыреттіліктің мазмұны жеке кәсіптік, интегралдық сипаттама ретінде төмендегі қызметтерді
жүзеге асырумен анықталады.
- Болжау
- Ұйымдастыру
- Бақылау
- Реттеу
- Үйлестіру
- Сәйкестендіру
- Белсенділігін арттыру
- Зерттеу
Оқыту формасында студенттердің өз еркімен білім алуына, материалды ойлау қабілетіне
бағыттауға, оқытуды жаттанды түрде емес, шығармашылықпен меңгертуге көңіл бөлу қажет.
Студенттердің қиялы жүйрік, жан дүниесі нәзік,
өзін қызықтырған істе белсенді, ақыл-қабілеті
дамыған, сондықтан шығармашылық оған шын
ләззат, қуаныш сезімін әкелуі тиіс. Студенттердің
шығармашылығын дамыту жолдарын ақпараттық және коммуникативтік құзыретіліктер арқылы іске асыруға болады.
Ақпараттық құзыреттілік арқылы нақты объектілер көмегімен қажетті ақпаратты іздеу, талдап таңдап (іріктеп) алу, ұйымдастыру, түрлендіру,сақтау және ақпаратты беру біліктері қалыптасады. Бұл құзыреттілік студенттің оқу пәндеріндегі және білім аймақтарындағы, сонымен бірге
қоршаған дүниедегі ақпараттармен жұмыс істей
білу дағдыларын қамтамасыз етеді.
Коммуникативтік құзыреттілік – қажетті тілдерді, қоршаған адамдармен және оқиғалармен
әрекеттестікте болу тәсілдерін білуді, топта жұмыс жасау дағдыларын, ұжымдағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерді меңгеруді қамтиды.
Ғылыми зерттеулерге сүйенер болсақ, студенттердің ғылыми зерттеушілік шығармашылығын дамытуда «шығармашылық тапсырмалар»
атауы педагогикада белгілі екі құрамдас бөліктен
тұрады:
- біріншіден, студенттер дербес, өз бетімен
ойдан жаңаны құрастырады;
- екіншіден, жағдай тудырушы материалдар
даярлап, шығармашылыққа икемдейтін
ересек адамның қатысуы арқылы қарастырылады.
Педагогке жауапкершілік жүктеледі, жұмыс
нәтижесі оның іскерлігіне байланысты.
Шығармашылыққа баулу шәкірт бойындағы
талант көзін ашып, тілін байытып, қиялын ұштау
мен өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізбек.
Қазір ғалымдардың зерттеулерінде құзырлықты қалыптастыру білім беру мазмұны құрал-

машылық байланысын нығайту, ғылыми-білім
беру бағытымен студенттердің тығыз байланысын орнату.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының
түсінігі келесі элементтері біріктіреді:
– студенттерді зерттеу еңбегінің негізіне оқыту, оларға нақты дағдыларды ендірту;
– оқытушының жетекшілігімен ғылыми зерттеулерді орындау.
Жоғары оқу орнында оқыту үдерісінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын дұрыс
ұйымдастырылуын және жоспарлануын келесі
қызмет топтары орындайды:
- білім беретін: теориялық (ғылыми факттар)
және тәжірибелік (зерттеудің ғылыми әдістері;
эксперименттерді жүргізу әдістемелері; ғылыми
білімдерді қолдану амалдары) білімдерді меңгеру;
- ұйымдастырушылық-бағдарлық: әдебиеттерді, деректемелерді бағдарлана алу икемділіктерін қалыптастыру; өз қызметін ұйымдастыра
және жоспарлай алу ептілігін дамыту; ақпараттарды өңдеу әдістерін таңдау;
- талдап-түзетушілік: студенттің рефлексиясымен, оның өзін-өзі тексерумен, өз қызметін жоспарлау мен ұйымдастыруды өздігінен жетілуімен; оқу-танымдық қызметін түзету мен өзін-өзі
түзету байланысты;
- мотивациялық: ғылыми-зерттеу қызметін
жүзеге асыру үдерісінде, танымдық қажеттілігі
ғылымға қызығушылығын дамыту және нығайту,
жетілдіріліп жатқан ғылыми мағлұматтың теориялық және тәжірибелік маңыздылығына сендірту; зерттелініп жатқан ғылыми мағлұмат саласындағы келелі мәселелерімен, әртүрлі көзқарастарымен терең танысуға ықыласын дамыту;
- дамытушы: шығармашылық, сыни ойлаудың
дамуы, қалыпты және қалыпсыз жағдайларда
әрекет ете алу икемділігі, өз көзқарасын дәлелдей алуы ептілігі; мотивацияны дамыту (тануға
талпыну, қызығушылығы), қабілеттерін дамыту
(танымдық, коммуникативті, арнайы қабілеттерін
және т.б.) түсінігі;
- тәрбиелеуші: адамгершіліктік және құқықтық сана-сезімің қалыптасуы; өзгеруші әлеуметтік ортаға бейімделу қабілеттерің тәрбиелеу;
теңбе-тең өзін-өзі бағалауын, жауапкершілігін,
мақсатқа талпынушылығын, өзін-өзі жігерлі реттеушілігін, қиындықтарды және басқа қабілеттер
мен мінез-құлық кескіндерін жеңудегі батылдылығын қалыптастыру.
Тәрбиелеуші функциясы кәсіби бейімділіктерін, кәсіби этикасын тәрбиелеуді де қосады.Жоғары кәсіби білім беру жүйесінде студенттердің
ғылыми-зерттеу қызметінің түрлері мен формаларын қолдану мен еңгізу бойынша бірнеше бағыттарды көрсетуге болады:
- зерттеу типінің міндеттерін орындаумен оқу
үдерісін (дәрістерді, семинарларын, тәжірибелік
және лабораториялық сабақтарын) ұйымдасты-
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дары арқылы жүзеге асатыны, осыдан келіп студенттің қабілеттілігі дамитыны және күнделікті
өмірдегі шынайы проблемаларды – тұрмыстық
мәселелерден бастап, өндірістік және әлеуметтік
мәселелерді шешу мүмкіндіктері пайда болатындығына баса назар аударылып отыр.
Әр күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалып қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас маманды білімді етіп
тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді. Ол мұғалімнен үздіксіз ізденуді , өз білімін
үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Өйткені
еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында. Мұғалімнің шеберлігі мен жетістігі – сапалы білім және
жақсы тәрбие алған шәкіртінде. Студенттердің
ғылыми зерттеушілік шығармашылығын дамыту
ісі үздіксіз жүргізіле бермек. Бұл қоғам талабына
сай туындайтын қажеттілік.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі мақсаттары болып:
– таным мен зерттеудің ғылыми әдістерін
меңгерумен шығармашылық кәсіби ойлау дағдыларын қалыптастыру;
– білім беру, оқу, тәрбиелік, ғылыми және тәжірибе үдерістерінің тұтастығын қамтамасыз ету;
– әрбір студент үшін тұлғасының шығармашылық дамуына, ғылыми зерттеулерге және ғылыми-техникалық шығармашылыққа қатысуға өз
құқығын жүзеге асырылуына мүмкіндік туғызатын, жағдай жасау және дамыту;
– әрбір қатысу үшін ғылыми зерттеуде оның
қажеттіліктері, мақсатты нұсқаулары мен қабілеттеріне сәйкес, құнды, тең және қолайлығы.
Қойылған мақсаттарға жету келесі міндеттерді шешу жолдарымен жүзеге асырылады:
– студентке ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу формасын таңдауына құқығын айқындау және
ұсыну;
– қызмет тәжірибесі мен дағдыларына, ептіліктеріне, білімдеріне негізделген, кәсіп саласында ой жүгірту мен ой тұжырымдамасының, жүйелік түсінігін игеру;
– талдау, салыстыру, жіктеу, жүйелеу мен жалпылау әдістерін меңгеру;
– бір сарынды емес ойлай білуін дамыту, яғни
бірдей жағдайларда зерттеу міндеттерін шешудің көптеген түрлі мақсаттарын, қарама-қайшы
жағдайларда қарама-қайшы емес шешімдерін
табуға және білімді тәжірибеде қолдану;
– ғылыми зерттеудің технологияларын жүзеге асыру икемділіктерін дағдыландыру, экспериментті ұймыдастыру және қою ептілігі, ғылыми
зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және бағалау;
– кітаппен және басқа аса заманауи ақпарат
көздерімен библиографиялық, өзіндік жұмыстарында дағыдаларын дағдыландыру;
– зерттеудің ғылыми құндылығына, оның
шынайылығын, мазмұндылығы мен тәжірибелік
тиімділігіне жауапкершілік сезімін тәрбиелеу;
– оқыту үдерісінде оқытушымен оның шығар-
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рудың дәстүрлі академиялық формаларын байыту;
- ғылыми қызметке студенттерді тартудың
оқудан тыс формаларын дамыту (мәселен, ғылыми баяндамалар, мақалалар жазу, мәлімдемелер
дайындау; олимпиадалар және ғылыми конференцияларының өткізілуі; ГРАНТтар алу үшін жобалар дайындау; оқытудың факультативтік формалары; жоо - өндірістің және басқаларының
ғылыми ынтымақтастықтарының формалары);
- студенттердің (ғылыми-зерттеу үйірмелері,
жас зерттеушілер ұжымдары және т.б.) ғылымитәжірибелік қызметінің коллективті формаларын
жоғары оқу орны үшін көп таралмаған ерекшеліктерін енгізу.
Студенттерді ғылыми шығармашылыққа тартудың формалары мен әдістерін оқу үдерісі мен
сонымен қатар, білім алу кезінде жүргізілетін оқу
жоспары мен жұмыс жоспарларына (ғылыми
зерттеу негіздері бойынша арнайы дәріс курстары, ғылыми зерттеудің элементтерін оқу сабақтарының әртүрлі түрлерін, студенттердің оқузерттеу жұмысы) ғылыми- сәйкес, ғылыми-зерттеу жұмысына тартуды бөлуге болауды, сонымен
қатар сабақтан тыс уақытта студенттермен орындалатын, ғылыми-зерттеу жұмысы.
Оқу барысында орындалатын, студенттердің
ғылыми-зерттеу жұмысның маңызды формасы
болып, лабораториялық жұмыста ғылыми зерттеу элементтерін ендіру керек. Мұндай жұмыстарды орындағанда студент жұмысты орындау
жоспарын өздігінен құрастырады, керекті әдебиеттерді іріктеп алады, математикалық өңдеулері мен нәтижелерін талдауды жүргізеді, есеп
дайындайды.
Төмен курс студенттері үшін оқу үдерісінің
шеңберінде СҒЗЖ негізгі формалары болып
рефераттарды, ғылыми іздену элементтерімен
жеке үй жұмыстарын дайындау, пән үйірмелеріне қатысу.
Оқудан тыс уақытта орындалатын; СҒЗЖ негізгі формасы болып, студенттерді кафедрада
жүргізілетін, ғылыми зерттеулерді орындау үшін
тарту.
Студенттердің зерттеушілік ептіліктері мен
шығармашылық әлеуетін белсендендіретін, тиімді әдістер мен формаларын негізінде, келесілерін
бөліп көрсетуге болады: эвристикалық әдістерді қолдану, студенттермен пікірталастар жүргізу
және ұйымдастыру, пікірталастарға қатысуға мамандарды тарту; зерттеу жобаларын дайындауға
студенттерді тарту; студенттерді жобалық оқыту
шеңберінде шағын зерттеуші топтарының жұмысына тарту.
Бұл оқыту әдістер мен формалары студенттердің өнімді ойлауын дамытуға, олардың оқуда
дербестігін, жаңа ойларды ұсынуды ынталандыруға мүмкіндік туғызады.
Сол себептен, болашақ мамандарды дайындау үдерісінде, егер студенттер ғылыми-зерттеу
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қызметінің сан алуан формаларына қатыстырылса, ғылыми жұмыс нәтижелі болады. Сондықтан
студенттерді оқытудың барлық кезеңінде ғылыми қызметін орындауда болашақ мамандарды
даярлауды жүйелі және мақсатты жүзеге асыру,
ғылыми қызығушылықтарын, қабілеттерін, мүмкіндіктерін және студенттердің ғылыми жұмысының тәжірибесінің есебінде шығармашылық
топтарын жасау; оларды ғылыми жұмыстың әдістемесімен қаруландыру; практикаға ғылыми нәтижелерді ендіруде жетістік жағдайларын жасау;
ғылыми мәселелерді шешуде шығармашылық
қызметін және зерттеушілердің дербестігін ынталандыру керек.
Студенттің ғылыми-зерттеу мәні, біріншіден,
оны орындау үдерісінде әрбіреуі зерттеу ептіліктері мен дағдыларының нақты тізбесін меңгеруі
көрінеді. Жұмысты, жақсы қорғау (дегенмен бұл
да маңызды) үшін емес, қызықты зерттеу жасау,
ал бұл үшін өңдеуде оқыту мен тәрбиелеудің
нақты мәселелерінің негізінде әрбіреуі келесілеріне үйренулері керек:
– әдебиетті өздігінше іріктеу;
– патентті іздеу жүргізу;
– ғылыми әдебиетті конспектілеу және талдау;
– ғылыми жаңалықпен жұрт алдына шығу;
– зерттеу мәселесі бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмысын жүргізу;
– зерттеу тақырыбы бойынша құжаттаманы
зерттеу және т.б.
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы, оқу,
ғылыми және тәжірибелік үдерістері қызметтік
әртүрлі формаларымен, шығармашылық еңбектің дағдыларын алуға мүмкіндік тудыратын табиғи байланысты, сонымен қатар, олимпиадаларға,
жарыстарға, көрмелерге, студенттік семинарлар
мен ғылыми конференцияларға, ғылыми-білім
беру форумдарына қатысуды; ғылыми-зерттеу
тәжірибелерін ұйымдастыруды; зерттеу жоспарының бітіруші біліктілік жұмысының орындауды; ғылыми басылымдарды дайындауды; ғылыми-зерттеу жобаларын орындауға қатысу; оқуғылыми және оқу-өндірістік орталықтарының
шеңберінде зерттеу және жобалық жұмысын
жүргізуді болжайды.
Студенттердің
ғылыми-зерттеу
жұмысы
ұйымдастыру формалары – ғылыми зертханалар,
үйірмелер, студенттік ғылыми орталықтары, жобалық және конструторлық бюросы, студенттік
ғылыми қоғам – тұлғалық танытуына, ұжыммен
өзара қарым-қатынасын жасауға мүмкіндік береді, өзінің ұйымдастырушылық және лидерлік
қабілеттерін көрсетуге, өзіне және қоршаған ортаға сыни қатынасының дәрежесін реттеуге, төзімділікке үйретеді.
Түлектің құзіреттілігін қалыптастыру үдерісін
тиімді жүзеге асыру үшін, ең алдымен, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының кешенді жүйесінің жетілдірілуінің негізіне шығармашылық
қызметтің концепциясы салынуы тиіс.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келетін болсақ студенттердің ғылыми- зерттеушілік
іс-әрекеті зертелуші мәселенің маңызды жағын
бөліп қарап, жеке пайымдаудан жалпыға көшу,
сыртқы әрбір әрекеттердің құрылымдық ұқсастығын анықтап, бастапқы берілген тапсырмаларды дара тапсырмаларға бөлу арқылы оқу-зерттеушілік қызмет элементері болып табылады.
Студенттердің зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыруда әрбір пән оқытушысы студентке өзіндік
жұмыс тапсырмаларын берген кезде қысқаша
шолу жасау қажет. Қысқаша шолуда тақырыптың
өзектілігін, қол жеткізетін жетістіктер мен зерттеу әдістерін, ғылыми болжамын нақтылап, әде-

биеттер тізімін беруге міндетті. Студент берілген
құнды мәліметтердің негізінде тезірек берілген
тапсырманы жан-жақты зерттеп, жаңалықтарға
қол жеткізуге асығады. Өзінің барлық теориялық-практикалық білімдерін шығармашылықпен
орындап, өзінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталады. Кез-келген жерде кез-келген
мәселені шешуде өзінің ойын нақты фактілерімен дәлелдеп, жеке пікірлерін құнды мәліметтер
арқылы сенімділікпен көрсете алады. Оыс міндеттер орындалғанда ғана студенттер өздерінің
теориялық-практикалық жаңа шығармашылық
құзіреттілігімен әлемді бағындыра алатынына
сенім білдіреміз.
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СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ДАҒДЫСЫН ҚОЛДАНУДА
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Аңдатпа: Бұл мақалада студенттердің сөйлеу мәдениетін, сын тұрғысынан ойлаук дағдысын қалыптастыру арқылы жүзеге асыру және студенттің бойына сөйлеу мәдениетін және диалогтік оқыту
дағдысын қалай қалыптастырамыз немесе қалай жүзеге асыруға болады деген сұраққа толық ғылыми түрде жауап берілді. Сонымен қатар диалогтік оқыту балаларды оқу үдерісіне барынша тарту
мақсатында әңгіменің күшін пайдаланады, олардың түсінік-пайымдарын кеңейтіп оқу мен ұғынуын
дамытуға, шапшаң ойлауға ықпал етеді.
Кілт сөздер: оқу-тәрбие үдерісі, ізденімпаздық, білім берудің жаңа жүйесі, жаңа инновациялық
оқыту технология, ой-пікірлер.
Аннотация: В данной статье дан исчерпывающий научный ответ на вопрос о том, как мы формируем или реализуем культуру речи, навыки критического мышления студентов и навыки диалогического обучения. Кроме того, диалогическое обучение использует силу беседы с целью максимального вовлечения детей в учебный процесс, расширяет их представления, способствует развитию чтения и понимания, ускоренному мышлению.
Ключевые слова: образовательный процесс, исследования, новая система образования, новые
инновационные технологии обучения, идеи.
Abstract: This article provides a comprehensive scientific answer to the question of how we form
or implement speech culture, students ' critical thinking skills, and Dialogic learning skills. In addition,
Dialogic learning uses the power of conversation to maximize the involvement of children in the learning
process, expands their ideas, promotes reading and understanding, and accelerated thinking
Keywords: educational process, research, new education system, new innovative learning technologies,
ideas.
Білім беру жүйесінде педагогикалық технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір педагогтың
міндеті болып табылады. Білім беру жүйесінде
қолданылып жүрген педагогикалық технологиялар: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді
ізгілендіру, ойын арқылы оқыту, проблемалық
оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, дамыта оқыту, түсіндіре басқарып оза
оқыту, өздігінен оқыту, сын тұрғысынан ойлауды
дамыту, оқытудың компьютерлік технологиясы,
бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту т.б. Мақсаты-мектепке дейінгі білім балалардың білім
алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету.
1 Кез келген оқыту технологиясы тәрбиешіден
терең теориялық, психологиялық, педагогикалық
әдістемелік білімді,педагогикалық шеберлікті,
бабалардың жан дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді. Жаңа педагогикалық технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану
үшін, әр мұғалім алдында отырған оқушылардың
жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік
мақсатына, мүддесіне сай, өзінің шеберлігіне
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орай таңдап алады. Бұл жаңа технологиялар-оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, терең ойлай білуін, теориялық негіздерін, эстетикалық көзқарастарын пайымдауын, баға беруін,
танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған.
Жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие
үрдісін жаңаша дамыту, яғни оның нәтижесінің
жоғарғы деңгейде болуын қадағалау жаңашыл
педагогтардың қолында болды. Олар педагогикаға «жаңа технология»терминін енгізді. Бұл жаңашыл педагогтардың мақсаты-оқушылардың
алатын білімдерін сапалы ету, оның толыққанды
жеке тұлға болып қалыптасуына негіз болу. Осыған орай қазірде педагогикалық технологиялар
көптеп саналады. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар қажет-ақ.
Сондай педагогикалық технологиялардың бірі
«Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы» [Оңтүстік Қазақстан., 2012, желтоқсан 15 №198-199. б.
8].
Сын тұрғысынан ойлау – оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір
таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей
отырып, қиындықты жеңуге баулиды. Мектеп

дағы қатынасты біртіндеп түсіне бастайды. Қазіргі кезде балада ойлаудың ерекшеліктерін жоғары
қарқынмен мақсатты қалыптастыру мүмкін екені
дәлелденіп отыр.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының басты стратегияларына тоқталып өтейік.
Технологияны жетік меңгеру үшін бірнеше
тәсілдер қолданылады. Оқытуда жақсы нәтижеге
жету үшін осы стратегияларды оқыту үрдісінің әр
кезеңінде сабақтың мазмұнына қарай пайдаланған жөн.
Жaлпы сын тұрғысынaн ойлaйтын оқyшылaр
бeлсeнді болaды, олaр сұрaқ қойып, дәлeлдeрді
тaлдaйды, мaғынaны aнықтay үшін сaнaлы түрдe
стрaтeгиялaр қолдaнaды; олaр ayызшa, жaзбaшa,
көзбeн шолy дәлeлдeрінe сeнімсіздікпeн қaрaй
отырып, eштeңeгe сeнбeйді, мұндaй aдaмдaр
жaңaшыл идeялaр мeн кeлeшeккe aшық болaды
[Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы., 2004. б.
11].

1-сурет

2-сурет
Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдануымен жүргізілген сабақтың жоғары деңгейде
өтуінің алғы шарты оның қағидаларында, яғни,
стратегияларында. Стратегия дегеніміз — философия, әдістемелік ұстаным. Мұғалім мен оқушы
кез келген стратегияның әдіс-тәсілін, қыр-сырын

жетік түсіне білуі қажет. Сонда ғана жұмыс нәтижелі болмақ. Стратегиялар оқушыларды шығармашылықпен әрекет етуге, ізденімпаздыққа
баулиды, еркін, терең, жан-жақты ойлауына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады, стратегияның
80-нен аса түрі бар. Жұмыстың ыңғайына қарай
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жасындағы балалардың ойлауын зерттеу нәтижелері олардың меңгерген теориялық жалпылауларының маңызды рөлін көрсетті. Дамыта
оқыту технологиясының негізін қалаған ғалым
В.В. Давыдов былай деп жазады: «В настоящее
время можно считать установленным, что при
определенном содержании и методах обучения
уже у младших школьников обнаруживаются
такие познавательные возможности, которые
позволяют детям успешно усваивать математические и лингвистические знания теоретического характера. Это в свою очередь закладывает у
них фундамент теоретического мышления, теоретического отношения к действительности». Ал
теориялық ойлау ақыл-ой әрекетінің өз еркімен
өзін реттеуіне жағдай жасайды. Атақты ғалым
Л.С. Выготский: өзінің психологиялық үрдістерін
түсіну және игеру «ғылыми ұғымдардың есігі арқылы келеді» деген еді. Ойлау үрдістерін өз бетімен ұйымдастыру ең алдымен бірлескен оқу
әрекетінде пайда болады. Оқушы әрекеттің мақсаттары, құралдары мен шарттарының арасын-
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стратегияларды өзгертіп те жіберуге болады.
Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын пайдалана
отырып, сабақ құрылымын жоспарлауға шығармашылықпен қарау, әдістемелік лабораторияны
жинақтау секілді мүмкіндіктерге қол жеткіздім
1,2 суретте көрсетілген.
Қазіргі оқыту үрдісінде бір мәселені талқылау, оған өз көзқарасын білдіру, әріптес ойымен
пікір алмасу секілді жұмыс түрлеріне көп көңіл
бөлінеді. Дегенмен, кей жағдайда оқытушы оқушыға сұрақтар беріп оның сөйлеуіне, мәселеге
пікірін білдіруге түрткі болдым дегенімен, оқушы мүмкіндігін шектегенін байқамай қалады.
Көп жағдайда оқытушы оқушы ойын басқарады,
яғни бағыт бер немесе жеткешілік етуден гөрі ол
басшылық қызметіне ауысады. Бұл психологтар
көрсеткендей, оқушылардың өз бетінше ойлау
мүмкіндіктерін шектейді. Мысалы, дөңгелек үстел, пікірталас мәселесін оқытушы өзі дайындап,
жоспарды еріп, оқушыдан сөйлеу барысында
тек оған сүйенуін талап етеді. Яғни, өз ойын айтуда тұлғаға еркіндік бермейді. Студент мәселені
түсінбей, маңызды, өзіне қажетті ақпаратты ала
алмай, мәселені шешуге шығармашылық тұрғыдан келе алмай, өзінше ой қорытып, тұжырымдау және қызықты пікірлер айта алу қабілетін ие
бола алмайды. Мәселені ашуда жаңа ой, құнды
пікір білдіру маңызды. Және ол міндетті түрде
қорытындыланып, көрініске ие болуы оқытудың
тиімділігін арттырады [Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты. Білім әлемінде, 2007. №3. б-.4-7].
Психологтер еңбектеріне сүйеніп әдіскер ғалымдар тұлғаның ойлау қабілетін арттырып, өз бетінше пікір білдіру, шығармашылық тұрғыдан әрекет ету, оқуға мотивациясын арттыру мәселесіне
байланысты түрлі тиімді тәсілдерді қарастыруда.
Американдық ғалымдар Р.Сперри мен Р.Орнстайн жетпісінші жылдары адам миының бөлшектерінің әр түрлі жұмыс істейтінін көрсетті. Егер
олар бірігіп қызмет атқарса, онда тұлғаға үлкен
шығармашылық мүмкіндікке жол ашылады.
Адам миы оң жақ және сол жақ бөліктен тұрады. Сол жақ бөлік: алынған ақпараттарды кезекпен өңдейді, оны бөліп талдайды; ұғымдар мен
ережелерді ойластырады; соңғы нәтижесі әрекет
болып табылады. Ал оң жақ бөлік: бардық ақпаратты бір мезгілде өңдейді; жүйелейді; бейнені
елестетді; соңғы нәтижесін сәйкестендіру, ұқсастықты анықтау болып табылады. Аталған ми бөлшек-терінің толық жұмыс істеуіне, тұлғаның сыни
ойлау іскерліктерінің қалыптасуына тиімді тәсіл
ретінде бізге ғалымдар «Ассоцациямен » жұмыс,
«Мind Map» тәсілін ұсынады. Бұл тәсілдер оқушының берілген мәселе бойынша ой қорытып,
тұжырымдап, оны көрініс түрінде беруге мүмкіндік береді. Әрине, мұғалімнің ендігі шығармашылық әрекеті – осы мәселелерді жинақтап, жасалған жұмыс барысында оқушылар тарапынан
жасалған шығармашылық жұмысты тілдік қарым
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– қатынас деңгейіне жеткізу. «Mind Map» тәсіліне
қысқаша тоқтала кетер болсам, аталған тәсілді
шетелдік ғалым Т.Бузан ұсынады
Сонымен, сын тұрғысынан ойлаудың әдістемелік тәсілдерін оқу үрдісінде қолданғандағы
маңыздылығы мынада:
– мотивацияның артуы;
– дербес іс-әрекеттің артуы;
– ойлаудың белсенді болуы;
– оқушылардың білігі мен біліктілігінің жанжақты дамуы;
– логикалық ойлаудың жүйелілігін меңгеру.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану нәтижесінде жеке тұлғаның қабілеттері жандана түседі және білім прагдимасы қалыптасады.
Профессор, Америка әдебиетінің мұғалімі Дэвид Клаустердің айтуынша сын тұрғысынан ойлауға мынадай анықтамалар береді:
1. Сыни тұрғыдан ойлау – өзіндік, жеке ойлау.
Ойлау өзіндік сипақта ие болғанда ғана сыни
тұрғыдан ойлау болады. Өз бетінше жұмыс істеп,
ең қиын деген мәселелерді өздері шеше алуы
үшін оқушыларға мүмкіндік берілу керек.
2. Ақпарат сыни тұрғыдан ойлаудың соңғы
емес, жіберілетін пункті болып табылады. Терең
ойлау үшін фактілер мен идеялар, мәтіндер мен
теориялар, мәліметтер мен тұжырымдар секілді
ақпараттарды өңдеу жатады.
3. Сыни тұрғыдан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтаудан
басталады. Нағыз таным үрдісі өзінің кез келген
кезеңінде мәселені шешу мен өзінің жеке қызығушылығымен қажеттілігін пайда болатын сұрақтарға жауап беруге деген талпынысы мен сипатталады.
4. Сыни тұрғыдан ойлау көңілге қонымды дәлелге ұмтылады. Сыни тұрғыдан ойлайтын адам
мәселені шешудің жолын өзі іздеп табады да, негізі бар, саналы дәлелдермен нақтылай түседі.
5. Сыни тұрғыдан ойлау әлеуметтік ойлау болып табылады. Барлық ойлар ортаға салынғанда
ғана өткірлене түседі.
Қазіргі кезеңде білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту заман талабына сәйкес туындап отырған қажеттілік. Өйткені,
мектептің әр күні көптеген ғылыми жаңалықтарға, терең әлеуметтік өзгерістерге толы. Бұрын
оқу үрдісінде мұғалім басты роль атқарған болса, қазір оқушының белсенділік көрсететін кезі
туды. Сабақ мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр.
Сабақ барысында оқушының ізденуі мен зерттеу
дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген
қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын технологиялар баршылық. Солардың
бірі «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы». Бұл
технология Кеңес өкіметі кезінде 1973 жылдан,
Қазақстанда 1997 жылдан бері таныла бастады.
Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау, яғни,

рытып, өз ойын еркін ортаға жеткізе алуы. Сыни
тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау болып табылады. Мақсаты – барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмұнға сын тұрғыдан қарап,
екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға сүйрету. Бұл бағдарлама
жаңа буын оқулықтарының талаптарын жүзеге
асыруда, оқушылардың білім деңгейін көтеруде,
балаларды шығармашылыққа баулуға, ойларын
еркін айтуға, тез арада дұрыс шешім қабылдауға
көмектесетін бірден – бір тиімді технология. СТО
технологиясын пайдаланатын әр ұстаз өз педагогикалық қызметінде, оқушы мен мұғалім арасындағы қарым – қатынасқа деген де көзқарасының
мүлдем өзгергенін байқайды [Хомский Н. 1972.
122 с.].
Қорыта келгенде, «Сын тұрғысынан ойлауды
дамыту» метакогнитивті технология тәсілдері аясында жұмыс істеу барысында оқушылар өзіндік
әрекеттің түрлі тәсілдерін меңгереді. Әртүрлі ақпаратпен жұмыс нәтижесінде өзіндік ойын білдіруге дағдыланады.
Ең бастысы өздігінен оқуға, үздіксіз білімін көтеруге дағды қалыптасады. Сонымен, сын тұрғысынан ойлау технологияларды қолдану арқылы
тұтастай білім беру үдерісінің тиімділігі артады,
оқу дағдысы құзыреттілігінің қалыптасуын қамтамасыз етеді
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RWCT жобасы 29 мемлекетте қолданылады. Технологияның негізін қалаушылар американдық
ғалымдар Чарльз Темпл, Джон Дьюи, Мередит.
«Оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау
технологиясы» RWCT Сын тұрғысынан ойлауды
дамыту бағдарламасы – әлемнің түпкір — түпкірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Кезінде жоба ретінде ұсынылып, көпшіліктің қолдауын тапқан бұл технологияда Ж.Пиаже,
Л.С.Выготский, Эльконин-Давыдовтардың, басқа
да ғалымдардың еңбектерінің ең құнды жерлері
көрініс тауып, идеялар тоғысып, біріктірілген іспетті [Кенджаева Б., 2009. б. 265-270].
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпір-түкпірінен жиылған білім
берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л. Ситл, Куртис С. Мередит, Чарльз Темпл. Жобаның негізгі Ж. Пиаже,
Л.С. Выготский теорияларын басшылыққа алады.
Мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез
келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім
қабылдауға сабақтарда үйрету. Біздің елімізде
Джордж Соростың ашық қоғам институты, «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген бұл технология орыс және қазақ тілдерінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады.
1 Сыни ойлау деген – әр жеке тұлғаның кез
келген жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қо-
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ
ӨЗДІГІНЕН ДАМЫТУ
Түйіндеме. Мақалада экологиялық білім беруде оқушыларды өздігінен дамыту қарастырылған.
Оқушылардыңтанымдық белсенділігін арттыруға, олардың практикалық дағдыларын дамытуға, жүйелі ойлауға, оқушылардың құзыреттілігін тереңдетуге және кеңейтуге байланысты жалпы білім беру
мекемесінде оқытудың ең өткір әдістемелік тәсілдері қарастырылған. Биологияны жаратылыстануғылыми білімнің негізі ретінде зерттеу мысалында , оқушылардың экологиялық құзіреттілігін қалыптастыру әдістері қарастырылған. Зерттеу Түркістан қаласындағы "№23 мектеп" КММ беру мекемесінің базасында жүргізілген. Зерттеудің нәтижесінде биологиядағы қосымша үйірмелер экологиялық
сананы және жабайы табиғатқа құрметпен қарауды қалыптастыруда құзыреттілік тәсілін барынша
енгізуге және жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Кілт сөздер: экологиялық білім беру, оқушы, өздігінен дамыту, табиғат, үйірме.
Резюме. В статье рассматривается саморазвитие учащихся в экологическом образовании. В связи с повышением творческой активности учащихся, развитием их практических навыков, системным
мышлением, углублением и расширением компетенции учащихся в общеобразовательном учреждении предусмотрены наиболее острые методические подходы к обучению. На примере изучения
биологии как основы естественно-научного знания рассмотрены методы формирования экологической компетентности учащихся. Исследование проводилось на базе передаточного учреждения
КГУ "Школа№23" г. Туркестан. В результате исследования дополнительные кружки по биологии позволят максимально внедрить и реализовать компетентностный подход в формировании экологического сознания и уважительного отношения к живой природе.
Ключевые слова: экологическое образование, школьник, саморазвитие, природа, кружок.
Abstract. Тhe article deals with the self-development of students in environmental education. In
connection with the increase in creative activity of students, the development of their practical skills,
systematic thinking, deepening and expanding the competence of students in a General education
institution, the most acute methodological approaches to learning are provided. On the example of
studying biology as the basis of natural science knowledge, the methods of forming environmental
competence of students are considered. The study was conducted on the basis of the transfer institution
of KSU "School No. 23". Turkestan. As a result of the study, additional circles in biology will allow you to
introduce and implement a competence-based approach to the formation of ecological consciousness
and respect for wildlife.
Keywords: environmental education, student, self-development, nature, circle.
Кіріспе
Адамзат тарихы табиғаттың пайда болуымен
тығыз байланысты. Қазіргі кезеңде оның адаммен дәстүрлі өзара іс-қимыл мәселелері Жаһандық экологиялық проблемаға өсті. Себебі техника мен интернет ықпалы артқан сайын адам
денсаулығына кері әсерін тигізуде. Қоғамға экологиялық білім жүйесі ғана емес, табиғат қорғау
қызметі саласында практикалық дағдылары мен
іскерліктері, адамның шаруашылық қызметінің
салдарын экологиялық болжауға қабілеті бар
азаматтар қажет. Сонымен қатар, жас азаматтар
қоршаған ортаға қатысты жауапкершілікті сезінуі
тиіс. Қазіргі Қазақстандық қоғамның экология-
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лық мәселелерін шешуде нәтижелі тәсіл ретінде
табиғи ортаның азып-тозуын жеңуге және оны
сақтауға бағытталған адам мен табиғаттың өзара
қарым-қатынасының жаңа түрін қалыптастыру
қарастырылады. Осы міндеттерді шешу өскелең
ұрпақты экологиялық тәрбиелеу әлеуетін пайдалану мәселелерін өзектендіреді [Садық Г. Б.
2016].
Экологиялық мәдениетті ғалымдарымыз
адамның табиғатпен бірігуі жайлы мәдениет,
әлеуметтік қажеттіліктер мен адамдардың қажеттіліктерін үйлесімді біріктіруі, табиғаттың қалыпты өмір сүруі мен дамуы ретінде қарастырады. Экологиялық мәдениетті меңгерген адам өз

ортасын экологияландыруды қарастырады. Осыған орай, 1999-2000-шы оқу жылдарында жалпыға бірдей білім беретін орта мектептерге экология пәні енгізілген болатын. Ол пәнге мектеп
директорларының қалауы бойынша, оқу жоспарының жылжымалы бөлігінен факультативтік
сабақ ретінде сағат бөлініп отырды. Бастапқы
2-3 жыл бойына экологиялық білім беру, қала
мектептерінде жаппай қолға алынғанымен, соңғы жылдары оған көп көңіл бөлінбей отыр, тіпті
кейбір мектептерде, мүлдем алынып тасталған.
Бүгінгі таңда экологиялық білім берудің айқын
қажеттілігіне қарамастан, жалпы білім беретін
мектептің кіші және орта мектеп бағдарламаларында "Экология және қоршаған ортаны қорғау"сияқты оқу пәні жоқ. Тек "Жалпы биология"
пәні бойынша 11-сыныптар үшін экологиялық
ұғымдарға бағытталған бірнеше тақырыптар енгізілген [Швецов, А.С., Самохина, И.А., &Мнайдарова, С.С. (2019].
«Бiздiң жac ұpпaғымыз өceдi жәнe көбeйeдi,
дaмиды, oнымeн бipгe бiздiң caнaceзiмдepi дe
өciп жeтiлeдi. Oлap өз ұpпaғының қaйpaтты жәнe
жayaпты, әpi тepeң бiлiм aлып, дeнcayлықтapын
әpi қapaй шынықтыpaaлaды. Бiзгe өз қoғaмымызды құpa oтыpып, бiздiң хaлқымыздың ғұмыp
бoйы дeнi cay ұpпaқ бoлyы жәнe oлapды тaзa
тaбиғи қopшaғaн opтaны қopғaп тұpyы үшiн кeң
eтeк aлa oтыpып қaйpaтты бoлyы қaжeт. Нeгiзгi
мaқcaтты жүзeгe acыpyдaғы aypyдың aлдын aлy
жәнe caлayaтты өмip caлтынa жiгepлeндipy» дeп Eлбacы Н.Ә.Нaзapбaeв Қaзaқcтaн хaлқынa
жoлдaғaн “Қaзaқcтaн-2030” cтpaтeгиялық жoбacындa aтaп көpceткeн [Биoлoгия жәнe caлayaттылық нeгiзi. 2009. 61 б.].
Өз зерттеулерінде Г.А. Әбдікәрімова, А.С.
Бейсенова, Г. К. Длимбетова, А.К. Иманов, Г.З.
Сауытбаева, М.Н. Сарыбеков, Г.А. Пирсаидова,
З.Е. Сыдықова, Б.А. Шаушекова, Ж.Б. Шілдебаев
оқушыларды тиімді экологиялық білім беру мен
тәрбиелеудің педагогикалық шарттары мен компоненттерін зерттеді [Абишев М.А. 2005. № 1. б.
17–21, Бигалиев А.А. 2000. № 2. б. 49–56, Бекжанова Г.Е. 2002. 164 б, Указ Президента Республики Казахстан 2013 года № 80]. Ш.Ж. Арсынбетова
Оңтүстік Қазақстан облысының материалында бастауыш сынып оқушыларын экологиялық
тәрбиелеудегі мектептің, отбасының және мектептен тыс мекемелердің рөлін зерттеді. Р.А.
Сейтжанованың зерттеуінде бастауыш сынып
оқушыларының адамгершілік және экологиялық
тәрбиесінің өзара байланысының педагогикалық
негіздері зерттелді.
Экологиялық білім беру идеялары ғылыми танымның философиясы мен әдіснамасы (В.А.Канке, Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, В.С. Степин және
т. б.) бойынша жұмыстарда белсенді зерттеледі,
кластан кейінгі ғылым және жүйелер теориясы
(Л. Берталанфи, В. Д. Могилевский, Э.Г. Юдин
және т. б.), өзін-өзі ұйымдастыру (С.П. Курдюмов,
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қызметінің барлық түрлерін, табиғатты ұтымды
пайдалану талаптары, қоршаған ортаны жақсартуға қамқорлық жасау, оның бұзылуына және
ластануына жол бермеуге тырысады. Сондықтан
осы бір ғылыми білімді меңгеру, жалпыадамзаттық құндылықты меңгеру, табиғатқа бағдарлану,
табиғи ортаның қолайлы жағдайларын сақтау
бойынша практикалық дағдылар мен машықтарды қалыптастыру маңызды. Демек, "экологиялық
мәдениет" ұғымы күрделі және көп қырлы деп
тұжырым жасауға болады. Осыған орай, экологиялық апаттан қалай құтылуға болады? деген
сұрақтарға жауап іздеу мақсатында табиғатты
қалай қалпына келтірудің жолдарын іздеу қажеттігі туындауда [Түгелбаева К., Кожаева С. К. 2018].
Экология терминін ең алғаш 1866 ж. неміс
зоологы Э.Геккель енгізген. Грекше oikos-үй,
logos-ілім. Сонда экология мекендейтін жер туралы ұғым дегенді білдіреді. Экология ағзалардың өзара байланыстарын және оларды қоршаған бейорганикалық табиғатпен байланысын
зерттейтін ғылым.Бастапқыда экология биологияның құрамдас бөлігі ғана болды. XX ғасырдың
ортасындағы әлемдегі экологиялық жағдайдың
шиеленісуі экологияны биологтардың шектеулі
шеңберін зерттеу нысанасынан алып, оны қазіргі
заманғы аса маңызды ғылымдардың қатарына
шығарды [Нурмұханова, Г.Е., Калиева, А.Ш. 2019].
Экологиялық білім беру-экологиялық сауатты
іс-әрекетте жүзеге асырылатын, қоршаған табиғи ортаны қорғау және табиғатты пайдалану
бойынша құндылық бағдарларын, мінез-құлық
нормаларын қалыптастыруға және арнайы білім
алуға бағытталған оқытудың, өзін-өзі тәрбиелеудің, тәжірибе жинақтаудың және тұлғаны дамытудың үздіксіз процесі [Жылысбаева, Г.Н., Нұрділлаева, Р.Н. (2015].
Экология мәселесі ғасырлардан бері ғалымдардың зерттеулері арқылы жүріп жатыр. Экологиялық тәрбие мен білім берудің маңыздылығы
ІХ-ХV ғғ. ғұламалары Әл-Фараби, Ж.Бaлacaғұн,
М.Қaшқaри, Қ.А.Иaссaуи, Қорқыт ата-бабалардан
бастау алады [Жумагалиева, Ж.Ж., Сарсембаева,
А.Ш., Елеупаева, Ш. К., Жомартова, Г.Ж. 2016].
Экологиялық білім беру бағдарламасы Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің 1998 ж. 30 желтоқсан № 207 бұйрығымен
бекітілді. Бұл бағдарлама «Қазақстан2030» стратегиясына сәйкес Қазақстан Республикасының
экологиялық қауіпсіздік Концепциясын тарату
бойынша ҚР Үкіметінің жоспарлаған іс-шараларын жүзеге асыру үшін экологиялық білім беру
бөліміндегі негізге алатын басты іс-құжат болып
табылады. Экологиялық білім мен тəрбие берудің ұлттық бағдарламасына сəйкес, экологиялық
тəрбие мен білім беру сатысын үш түрлі сатымен
қарастыруға болады [Кадирбаева, Д. А. 2018].
Бағдарлама
тұрғындардың
экологиялық
сауаттылығын арттыру, экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және қоғамның әлеуметтік
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и. Пригожин, г. Хакен және т. б.) және басқару
(А.А. 1992 жылы 19 мамырда "Алтын Орда" баспасынан жарық көрді. Әмбебап эволюционизм,
ноосферогенез және тұрақты даму идеялары,
моральдық және экологиялық императивтердің
ұстанымдары (В. И. Вернадский, И. Кант, Н.Н. ),
Деонтологияның бастапқы ережелері (И.Бентам,
F. Gerald, S. Freeman және т. б.), экологиялық этика және құқық бойынша жұмыстар (K.O. Apel, Р.
Атфилд, М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик, М.М. Бринчук, А. Швайцер және т. б.) аталған авторлардың
еңбектерінде ұсынылған [Моисеева Л. В. 2013. №
6. с. 114–118].
Зерттеу мақсаты: білімгерлерге экологиялық
мәдениетті, экологиялық білімді қалыптастыру;
қоршаған ортаға және жердегі барлық тіршілік
иелеріне жауапкершілікпен және құрметпен қарауға тәрбиелеу; туған өлкенің табиғатын зерттеу.
Міндеттері:
Білім беру - қазіргі заманның экологиялық
проблемалары және оларды шешу жолдары туралы білім жүйесін қалыптастыру;
Тәрбиелік-экологиялық таза мінез-құлық пен
іс-әрекеттің, салауатты өмір салтының мотивтерін, қажеттіліктері мен әдеттерін қалыптастыру;
Дамыту-өз жерінің қоршаған ортасының жайкүйін зерделеу, бағалау және жақсарту бойынша
зияткерлік және практикалық дағдылар жүйесін
дамыту; қоршаған ортаны қорғау бойынша белсенді қызметке ұмтылысты дамыту:
- Зияткерлік-экологиялық жағдайларды талдау қабілеті.
- Эмоционалды-табиғатқа әмбебап құндылық
ретінде қарау
Әдістемелік бөлім:
Экологиялық білім берудің негізгі әдістеріне
мыналар жатады: көрнекі (байқау, көрнекі материал, практикалық (модельдеу, тәжірибелер,
эксперименттер, ойындар) ауызша (мұғалімнің
әңгімелері, әдеби шығармалар, табиғат туралы
әңгімелер)
Зерттеу жұмыстары 2019–2020 жылдары Түркістан облысындағы "№23 мектеп" КММ беру
мекемесінің базасында жүргізілді. Зерттеуге сол
мектептің мұғалімдері жəне 11 сынып оқушылары қатысты. Мектепте эксперименттік жəне бақылау сыныптары құрылды. Зерттеу жұмысының
тақырыбына сәйкестендіре отырып экспериментті үш кезеңге бөліп өткізу жоспарға қойылды.
Бақылаудың анықтау бөлігінде келесідей мақсатты айқындау жолға қойылды:
- Білім алушылардың экологияға деген көзқарасы, табиғатты түсінуге ұмтылысы, жəне оны
өмірде қаншалықты пайдалана алу нəтижесіне
бағалау жүргізу;
- биология пəні мұғалімдерінің биология-экологиялық білім беру мәселесіне деген көзқарасын анықтау;
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- биология пəні мұғалімдерінің экологиялық
білім беруде туындайтын проблемаларды анықтау;
- биология курсында экологияландырудың
қаншалықты қамтылып оқытылатынына, əдістемесі мен ерекшеліктеріне зерттеу мен талдау жасау [Сейтжанова Р. А. 2010г. 180 с.].
Сауалнама кезеңінде, құжаттарға талдау жасау, сауалнамамен жұмыс, тестпен жұмыс жасау
əдістері жүргізілді. Оқушылар тест тапсырмаларын орындау барысында, табиғатпен қарым
– қатынас, экологиялық білімнің қаншалықты
деңгейде екендігіне, қарапайым «экология» терминінің мағынасынан шатасып, оған толыққанды анықтама бере алмағандарына көздері жетті.
Бұдан шығатын қорытынды, оқушылардың экологиялық жағдаяттарды шешу мен оқуға деген
ынтасының жоқтығы байқалады. Оның себебі,
биологиялық жəне экологиялық білімдерді бір
жүйеге келтіріп оқытатын əдістемелік құралдардың аздығы, лаботориялық пратиканың дұрыс
жасалмауы, экологиялық мазмұндағы сандық
есептерді шешу əдістемесін құралдарының аздығы болып табылады.
Осы жоғарыда көрсетілген жағдайларды ескере отырып, мектептегі биология курсын экологияландыру бойынша биология курсына экологиялық компоненттерді енгізу қажеттілігін,
және жоғары деңгейде түсіндірме жұмыстарын
жүргізуді ұсынамыз. Нәтижесінде, оқушылардың
биология сабағында алған білімдерімен қатар,
табиғат компонеттеріне, оның ішінде тұтас экологияға деген білімдерінің жинақталған жүйесін
қалыптастыру қажеттілігі жүзеге асады.
Осы жұмыстағы педагогикалық зерттеу жұмысына 11 сынып биологоия пәнінің «Экологиялық білім, тәрбие және мәдениет» тақырыбы
таңдап алынды. Себебі балаларға экологиялық
мәдениет пен экологиялық құзыреттіліктерді орнықтыру және дамыту сонымен қатар экологиялық мәдениеттің жоғары деңгейіне ие тұлғаны
қалыптастыру қажет.
Нәтижелер, талдау және талқылау:
Экология пәнін оқыту экологиялық және
әлеуметтік мәселелердің мәнін түсіндіруге, қоршаған орта мен адам арасындағы өзара байланыстың дамуына талдау жасауға үйретеді. Жалпы білім беретін мектептерде және жоғары оқу
орындарында экологиялық білім мен тәрбие
беру жайын ғылыми-әдістемелік тұрғыда талдап,
үздіксіз экологиялық білім беру мақсаты мен
міндеттерін, мазмұнын, дидактикалық негіздерін
жолға қою қажет.
Сонымен қатар біз зерттеу бөлімге бақылау
жəне эксперименттік топтарда оқушыларды еңбектену арқылы эколгиялық білімдерін қалыптастыруды жөн көрдік. Қазіргі тұрып жатқан үйіміз, мектеп және т.б. мекемелерді сәндеу, әрлеу
жұмыстарының арқасында әдемілікке ұмтылуда.
Дегенмен, бұл құрылыс материалдардың адам

б.) ұйымдастыру;
-Оқушылармен мектеп жанындағы аумақты,
гүлзарды тазалау, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізу;
- Оқушыларға табиғат әлеміне арналған көркем әдебиеттерді оқыту;
- Тірі табиғат бұрышын ұйымдастыру;
- Қазақ халықының мәдениетінде табиғатқа
адамгершілік-этикалық қатынас дәстүрлерімен,
экологиялық этика нормаларымен таныстыру;
- Диспуттар ("ғаламшардың болашағы біздің
қолымызда", "адам және табиғат" және т. б.)
- 5 маусым «Бүкіләлемдік қоршаған ортаны
қорғау» күніне орай экологиялық сайыстар, КВН
ұйымдастыру
- Эколог мамандарды арнайы шақырып оқушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
- Оқушыларға табиғат туралы кинофильмдерді көрсету.
Міндеттері:
- экологияның заманауи мәселелері туралы
білімді тереңдету;
- адамның қоршаған орта сапасына әсер ету
салдарын анықтау;
- табиғаттағы өзара байланыс, адам денсаулығының қоршаған орта жағдайына және салауатты өмір салтына тәуелділігі туралы ұғымды
қалыптастыру;
- оқушылардың табиғатқа интеллектуалдық
және эмоционалды қатынасын қалыптастыру;
- балаларды жобалық қызметке тарту;
- қоршаған орта жағдайы үшін әркімнің жеке
жауапкершілік сезімін тәрбиелеу;
- білім алушылардың шығармашылық және
коммуникативтік қабілеттерін дамыту ; ;
- өз өлкесінің табиғат қорғау қызметіне қатысу.
Үйірменің ерекшелігі оқытуда интеграцияланған тәсілді көздейді. Балалар экологиялық білім мен дағдыларды арнайы ұйымдастырылған
сабақтарда ғана емес, сонымен қатар экскурсиялар кезінде, практикалық және жобалық жұмыстарды орындау кезінде алады.
Қолданылатын технологиялар, әдістер:
Сыни ойлауды дамыту, жобалар әдісі, акт,
зерттеу әдісі, ойындар, Денсаулық сақтау технологиялары және т. б.

«Ғажайып табиғат» үйірмесінің оқу-тақырыптық жоспары
Сағат
№
Тақырыбы
саны
Үйірмелердің сандық
1
I. Кіріспе. ЖерПланетасы
1
құрамынан ықтау
2

Экология жайлы жалпы мәлімет
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы
халықаралық ынтымақтастықтың негізгі
бағыттары мен нысандары. Халықаралық табиғат қорғау ұйымдары.

1

Табиғатта серуендеу

Күні
9.10.2019

23.10.2019
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ағзасына әсер ететін зиянды жақтарын ескерген
жөн. Сондықтан да, фотосинтез үрдісі қарқынды жүретін бөлме гүлдерін өсіру жұмыстарын
мектеп бағдарламасына енгізу мақсатында оқушыларға гүлдерді өсіру мен күтім жұмыстарын
үйрету арқылы экологиялық білімдерін нығайта
түспек. Осы бөлме гүлдерін өсіріп, күтім жасау
технологиясын үйрену арқылы оқушылардың
жеке және топпен жұмыс істеу арқылы өсімдіктерді қорғау арқылы экологиялық білімдері қалыптасып, танымдық және белсенділік қабілеті
дамиды.
Зерттеу жұмысымызға оқушылармен бөлме
ауасын тазартатын гүлдерді өсіріп, күтіп баптауды үйрету үшін фотосинтез процесі қарқынды
жүретін алоэ, герань (пеларгония) және доллар ағашы (замиокулькас) сияқты бөлме гүлдері таңдап алынды.Оқушыларға гүлдер туралы
анықтамалар берілді. 11 сыныпа оқушыларына
биология пәні бойынша эколгиялық білім беру
құзыреттілігін, пәнге деген қызығушылықтарын
еңбектену арқылы, ойлау есте сақтау қабілеттерінің дамуына мүмкіндік береді. Мектеп бағдарламасында биологиядан емтихандарды тапсыру
үшін алған білімдерін практика жүзінде іске асырады.
Қоршаған ортаға жауапты қарым-қатынасты қалыптастыру, тірі организмдердің қоршаған
ортамен өзара қарым-қатынасының мәнін түсіну, табиғатты пайдаланудың адамгершілік және
құқықтық принциптерін сақтау мақсатында біз
мектепте «Ғажайып табиғат» атты сыныптан тыс
үйірмесін ашуды мақсат еттік.Тәжірибемізде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың әртүрлі формалары мен әдістері қолданылды:
-Оқушылармен экологиялық тақырыптарға
әңгімелер жүргізу;
-Экологиялық тақырыптарға арналған ойындар;
-Интеграцияланған сабақтар;
-Табиғи құбылыстарға бақылау жасау;
-Табиғи объектілерді суретке түсіру;
-Коллекция үшін табиғи материалдарды жинау;
-Экологиялық тақырыптағы викториналар
мен конкурстар ("Табиғат және қиял", "Қызыл кітап оқимыз", "Жасыл дәріхана", "ерекше аңдар",
Адам және Табиғат", "экологиялық газет" және т.
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II. Атмосфера
3

Атмосфера-биосфераның сыртқы қабығы. Жер бетіндегі өмір үшін атмосфераның маңызы.

4

Әуемұхиты.

5
6

Адамның атмосфераға әсері. Атмосфералық ауаны талдау.
Сыныптағы Атмосфера. Тұрғын үй экологиясы және адам денсаулығы.

1

Атмосфера және
оның ластану көздері
туралы бейнероликтердікөру

6.11.2019

1

Суреттер көрмесі

20.11.2019

1

Адамның атмосфераға
әсеріт уралы Фильм

4.12.2019

1

Зерттеу жұмысы

18.12.2019

1

Оқу орнының экологиясы туралы есеп

15.01.2020

7

Оқу орнының экологиясы

8

Су-бірегейзат.

9

Адам өміріндегі су. Табиғаттағы су айналымы.

1

10

Ауызсудың сапасын зерттеу.

1

11
12
13
14

15
16

II. Гидросфера
1

Су туралы Фильм
Табиғат туралы және
жануарлардың қатысуымен мультфильмдер мен кинофильмдердікөру
Судың қасиеттерін
зерттеу

29.01.2020

Жертуралы Фильм
Экскурсия
Топырақтың физиТопырақ
1
калық қасиеттерін
зерттеу
Өнер кәсіптік және тұрмыстық қалТабиғаттың адам мен
1
дықтар
ластануы
V. Химиялық элементтер айналымы
"Ғаламшардың боАтмосферада басым элементтердің айлашағы біздің қолы1
налымы
мызда", " адам және
табиғат »
Үйірме жұмысын қо«Табиғатты аялайық!» аттыіс-шара
1
рытындылау

10.03.2020
24.03.2020

Жер Қойнауы.
Пайдалы қазбалар.

IV. Литосфера
1
1

Үйірме бойынша күтілетін жұмыс нәтижелері:
- Пән бойынша бастапқы білім алу;
- Алған білімдері мен дағдыларын іс жүзінде
қолдана білу;
- Оқуда өзін-өзі дамыту мен дербестікке қажеттіліктің пайда болуы;
- Мектептің биология, экология апталарына,
экологиялық бағыттағы іс-шаралар мен конкурстарға қатысу;
- Қосымша материалмен сабақта сөз сөйлеу
Үйірменің қорытындыларын шығару:
- Балалардың шығармашылық, жобалау және
зерттеу жұмыстарының саны мен сапасы;
- Оқушылардың әртүрлі деңгейдегі экологиялық конкурстарға қатысу динамикасы;
- Балалардың экологиялық қызметке практикалық қатысуы;
- Мониторинг және балаларға сауалнама
жүргізу нәтижелері;
- Жобаларды қорғау.
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12.02.2020
26.02.2020

7.04.2020
21.04.2020

4.05.2020
18.05.2020

Қорытынды:
Бұл ғылыми зерттеу жұмысында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, олардың
практикалық дағдыларын дамытуға, жүйелі ойлауға, оқушылардың құзыреттілігін тереңдетуге
және кеңейтуге байланысты жалпы білім беру
мекемесінде оқытудың ең өткір әдістемелік тәсілдері қарастырылды. Бүгінгі таңда экологияға,
әсіресе адам денсаулығына қауіп төндіріп тұрғандардың қатарында синтездік жолымен алынып жатқан құрылыс материалдарының зиянды
әсерін талқыланды. Бөлмедегі ауаның ластануы
адамдарда әртүрлі аурулардың туындауына жол
ашуда. Аталған мәселені шешу үшін табиғатқа
сезімталдықпен қарау және экологиялық санасы
жоғары азаматтар өсіру мақсатында фотосинтез
үрдісі қарқынды жүретін гүлдерді көптеп өсіру
және оларды күтіп-баптау әдістерін меңгерту арқылы экологиялық білімдері шыңдалады.Биология сабағында осы «Ғажайып табиғат» атты сыныптан тыс үйірмесін ашу арқылы оқушылардың

экологиялық білімі, мәдениеті артты. Сонымен
оқушылар қатар отансүйгіштікке, қоршаған ортаны қорғауға, айналаны ластамай таза ұстауға
бейімделді.
Яғни экологиялық білім беру мақсатында
оқушыларға қосымша үйірме жұмыстарын жүр-

гізіп, әр түрлі әдістерді қолдану арқылы баланың
Экологиялық танымы қалыптасты, бұрын ол тек
экология ұғымын меңгеріп қана келген болатын.
Сонымен қатар экологиялық танымын қалыптастыра отырып, өмірде экологиялық ахуалдың маңыздылығын арттыруға дағдыланды.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ЖҮЙЕЛІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Аннотация: Қазіргі жаһандану дәуірінде студенттердің өзіндік жұмыс жасай білігін арттыру өте
маңызды аспекттердің бірі болып табылады. Шетел тілінде дәрісханадан тыс өз бетінше білім алу
білігін қалыптастырып, оны ұйымдастыру, ыңғайлы жағдай тудыра білу өте маңызды.
Түйіндеме сөздер: лекция, өзіндік жұмыс, инновация, шет тілдік білім беру

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В сегодняшнюю эпоху глобализации одним из наиболее важных аспектов является
повышение способности учащихся работать независимо. Очень важно уметь организовать и создать комфортную среду для формирования умения самостоятельно учиться на иностранном языке
вне учебной аудитории.
Ключевые слова: лекция, самостоятельная работа, инновация, иностранная образование.

ORGANIZATION OF INDEPENDENT OUTSIDE WORK OF
STUDENTS IN A FOREIGN LANGUAGE
Abstact: In today's era of globalization, one of the most important aspects is to improve the ability
of students to work independently. It is very important to be able to organize and create a comfortable
environment for the formation of the ability to independently study in a foreign language outside the
classroom.
Key words: lection, independent work, innovation, foreign language education
1. Кіріспе:
Қазiргi заманымыздa қoғaмдa өз бeтiмeн
жұмыc aтқaратын, еркiн де кеңiнен ойлайтын,
өздiгiнен алдына мaқсaт қойып және oғaн жетудiң әдiс-тәсiлiн шығармашылықпен анықтап,
сaндaй-aқ қoлдaнa aлaтын кәciби-мaмaн тұлғacы қажет. Мұндaй тұлғaлардың дaмуынa бaғыттaлғaн бiлiм бeрудiң негiзiне тұлғаның өздiгiнен бiлiм алу, өзiн-өзi тәрбиелеу, өзiн жетiлдiру
процесi жатады.
Студенттердiң танмдық қызметi барысындa
өзiндiк жұмыстарын ұйымдастыра алудың маңызы зор. Осы өзiндiк жұмыс жайында көптеген ғалымдар, мысалы, Ястребова Е.Б., Eрецский
М.И., Гарунов М.Г., Блохина Р.А., Сабодашев В.П.,
Вербицкий А., т.б үлкeн мән беріп, зерттеген.
Олар педагогикалық әдебиeттерде aлғаш өзiндiк
жұмыc мәсeлeлерiн В.К.Буряк, Е.Я.Голант, Б.П.Еcипов, Р.Г. Лeмберг, Р.М. Микельсон, И.И. Пидкасистый, Е.С.Саблик, М.Н. Скаткин еңбектерiнде
қарастырылып, оқу үрдiсiнде бiлiм алушы оқушылардың өзiндiк жұмысын жүйелi түрде қолдану негiздерi зерттелiндi. Студенттердiң өзiндiк
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жұмысын ұйымдастырудың мәнiн дидактикалық
тұрғысында қарастырған ғалымдар: А.Е.Абылқасымова, Н.А.Адельбаева, С.И.Архангельский,
М.В.Буланова-Топоркова, М.Г.Гарунов, И.И. Кобыляцкий, Р.Н. Низамов. Өзiндiк жұмысқа берiлетiн анықтамалардың бiрдей болмағанына қарай, оларды бiрнеше кiшi топқа бөлуiмiзге болады. И.Т.Протасовтың тұжырымдауынша, өзiндiк
жұмыс бiлiктiлiк пен iскерлiк жиынтығы. Г.Н.Кулагина өзiндiк жұмысты студенттiң iс-әрекет
құралы белсендiлiгi мен өз бетiмен бiлiм алуға
дайындығы деп түсiнедi. Г.Н.Дари өзiндiк жұмыстың мәнiн осылайша жеткiзедi: Бұл жұмысты студент өз бетiмен орындайды, ол өзiнiң бiлiмiне,
iскерлiгi мeн сенiмiнe, өмiрлiк тәжiрибесi, дүниетанымына арқа сүйей отырып жасайтын болады.
Бұл зерттеулердiң өзектiлiгi – студенттердiң теориялық және практикалық бiлiмдi саналы игерiп,
интеллектуалдық қызмет жасай бiлуге тәрбиелеу
болып табылады. Және де студенттeр жaй ғана
берiлiп жатқан дайын бiлiммен сусынданып қана
қоймай, бiлiмдi өздерi iздеп алуына, яғни студенттердiң iзденiмпаздық қасиетке үйрету ма-

-Студенттерге өзiндiк жұмыстар туралы
түсiндiру.
-Студенттердiң өз бетiнше тапсырма орындау
әдiстерін таныстыру.
Өзiндiк жұмыстарды ұйымдастырудың негiзгi
шарттары мыналар:
1.Оқытушының нақты тапсырмалар беруi;
2. Жұмысты орындаудың және аяқтаудың
дербестiгiнiң өзара байланысы;
3. Жұмысты орындаудың және аяқтаудың уақытын белгiлеу;
4. Олардың жұмысты өз еркiмен және қалауымен істеуi.
Негiзiнен алғанда, студенттердiң өздiк жұмыстарын ұйымдастыру және өткiзу технологиясы мынадай элементтерден тұрады:
-Студенттердiң өздiк жұмыстарын жоспарлау,
-әдiстемелiк қамтамасыз ету,
-бақылау және орындалу бағасы,
-талдау және жетiлдiру.
Қазiргі кезде қоғам дарынды, қабiлеттi тұлғаларды қажет етедi. Бiлiм беру жүйесiнiң даму
деңгейi қоғамдық дамудың дәрежесi. Осы заманғы ақпараттық технологиясын игеру болашақ мамандар даярлау iсiнде мiндеттi кiлт деуге
болады.
Студенттердiң шетел тiлiнде жүргiзiлетiн
сыныптан тыс өзiндiк жұмысын жүзеге асыру
кезiнде құралдар кiтаптар, ғылыми, мерзiмдi
және анықтамалық әдебиеттер, сөздiктер, оқыту бағдарламалары (бағдарламаланған оқыту),
ақпараттық мәлiметтер базасы (ақпараттық технологияларды пайдалану), техникалық құралдар, атап айтқанда, ғаламтор желiсi бола алады.
Студенттердiң шет тiлiндегi сабақтан тыс өзiндiк
жұмысын ұйымдастырудың негiзгi дидактикалық
принциптерi келесi принциптер: ғылыми сипат,
жүйелiлiк, қол жетiмдiлiк және жүйелiлiк; тәрбиеге оқыту, оқушылардың жас және жеке ерекшелiктерiне сай оқыту; оқытудың, сана мен шығармашылық қызметтiң негiздiлiгi мен қолданбалы бағыты; оқытудың өнiмдiлiгi мен сенiмдiлiгi.
Шет тiлiндегi сыныптан тыс өзiндiк жұмысты
ойдағыдай ұйымдастыру үшiн келесi шарттар
қажет: студенттердiң оқуға деген оң көзқарасы,
дайындығы, танымдық қызығушылық, өзiндiк
жұмысты өзiн-өзi ұйымдастырудың практикалық
дағдылары, заманауи курстық бағдарламалар,
әдiстемелiк әзiрлемелер мен нұсқаулар, оқулықтар және қосымша әдебиет көздерi. Студенттердi
дәрiсханалармен, оқу залдарымен, лингафондық
зертханалармен және тиiстi аудио-видео жабдықтармен қамтамасыз ету бiлу және осы пән
бойынша өзiндiк жұмысты ұтымды жоспарлап
оқытушылардан тиiмдi басшылық ала отырып
дербес мiндеттердiң орындалуын есепке алу
және жүйелi бақылау. Шетел тiлiнде жүргiзiлетiн
сыныптан тыс өзiндiк жұмыс келесi талаптарға
сай болуы керек: сабақтастық, жан-жақтылық,
қызығушылық, әр оқушымен жеке жұмыс жасай
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ңыздырақ.
2. Материалдар мен әдістер:
Студенттердiң өздiк жұмыcының (СӨЖ) бaсқa
жұмыстaрдaн ерекшелiгi – студент өзiнiң алдына
мақсат қоя бiлуi, соған жету барысында жұмыс
түрiн өзi таңдап алу еркiндiгi. П. И. Пидкасистый
«өзiндік тaнымдық жұмыc» пен «өзiндік жұмыс»
ұғымдарын ажыратып алуға шақырады. Себебi,
«өзiндiк жұмыс оқып-үйренушілердің өзiндік
танымдық жұмысын ұйымдастырудың тек құралы ғана болып табылады» деп пайымдайды. Ол
оқу өзіндік танымдық қызмет процесiнде жүредi,
алайда, ол өзiндiк жұмысты орындау барысында
жүредi деген сөз емес деп есептейдi (6). Мысал
ретiнде, оқытушы оқу материалын айтқанда, студент салыстыру, материалды ойша талдау және т.
б. ойлау амалдарын жүргiзедi. Дәл осы кезде студент ешқандай тапсырма алған жоқ, өзiндiк жұмыс та жоқ, бiрақ өзiндiк танымдық қызметiнiң
нәтижесiнде жұмысты орындай алып отыр.
Жалпы алғанда, өзiндiк жұмыс (ӨЖ) – бiртұтас
педагогикалық процестiң, жоғары бiлiм берудiң
негiзi. Бұл бiр жағынан алатын болсақ студенттердiң дәрiсханадан тыс жұмысы ретiнде, басқа жағынан сабақ кестесi бойынша студенттiң
дәрiсханада жүзеге асыратын жүйелi жоспарлы,
мақсатты жұмысы. Оны ұйымдастыру жауапты
теориялық және практикалық мiндет, маңызды
ғылыми проблема. Өз бетiнше жұмыс iстеудi
дәрiсханада және одан тыс жерлерде ұйымдастырудың әр қандай түрлерi мен типтерiн қолдана
отырып, студенттердiң өздiгiнен iзденіп оқуына,
бiлiмiн дамытуға ықпал етiп, оны ұйымдастыра
бiлу өте қажет деп атап көрсетедi П. И. Пидкасистый.
«Өзiндiк жұмыс» бәрiнен бұрын басқа оқу жұмыс түрлерiнiң мiндеттерiн аяқтайды. Адамның
ешбiр бiлiмi, егер де ол өзiнiң қызметiнiң объектiсiне айналмаса, қажеттi нәтиже бере алмайды, дейдi Петровский. (1, 129 б). Өзiндiк жұмыс
жасай бiлудiң негiзi, алғашқы дағдысы мектепте
қалануы тиiс. мектептен жаңа оқу орнына келген студент, өз бетiмен жұмыс жасау қабiлеттiлiгi
төмендiлiгiнен, жұмыс жасау тәсiлдерiн бiлмегендiгiнен көп қиналады. Мысалы, 1-курс студенттерiнiң 80%-ы материалды талдау, жүйелеу,
амал-тәсiлдi қолдану дағдылары жоқтың қасы.
Электронды кiтапхана, интернет ресурстарын
пайдаланумен қатар, энциклопедия, сөздiкпен
жұмыс жасау дағдысы жоқ студенттер де кездеседi. Сондықтан да, студенттердiң өзiндiк жұмыс
жасауына көмек беру оқытушының негiзгi мiндеттерiнiң бiрiне айналады.
Сондай-ақ студенттермен жүргiзiлетiн өзiндiк
жұмыстары олардың таным, iс-әрекеттерiнiң
ерекшелiктерiне қарай әр түрлi бағытта ұйымдастыруға болады. Уақытты тиiмді пайдаланып,
оқушының өз бетiмен тапсырманы орындауына
ұдайы жағдай жасалуы қажет. Ол үшiн мынадай
мiндеттер орындалу керек:
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отырып, содан кейiн оның нәтижелерiн ашық
талқылау.
Инновациялық бiлiм беру – тұлғаға бағытталу,
бiлiм берудiң негiздiлiгi, шығармашылық, кәсiби
бағдар, ақпараттық технологияларды қолдану
деген түсiнiктердiң жиынтығы. Сондықтан оқытушыны студенттердiң қандай қасиеттерiн, сапаларын дамыту керек, қалайша өзiн-өзi дамыта
бiлуiне көмектесуге болады деген сұрақтар толғантуы керек. Студенттердiң ең алдымен, өзiн-өзi
дамыту, өзiн-өзi тәрбиелеу, өз бiлiмiн жетiлдiру,
өзiн-өзi бақылау мен бағалау әдет-дағдысын қалыптастыру тұлғаның шыңға (акме-шын, акмеология) жету жолы болмақ.
Оқу орындарындағы студенттердiң өздiк жұмысы сабақ барысында оқыту лекция, практикалық, лабораториялық жұмыстар арқылы және
сабақтан тыс уақыттарда жүзеге асады. Лекция
ақыл-ой әрекетінің тек 1-деңгейін, (тану) және
бiлiммен танысу деңгейiн қамтамасыз етедi. Ал
СӨЖ ақыл-ой әрекетiнiң 2-деңгейiн: қабылдау
мен қайта жаңғырту және бiлiм көшiрмесiн игеруiн қамтамасыз етедi. Одан әрi ол алған бiлiмдi
практикада қолдану, ептiлiк, шығармашылық
қабiлеттерiн дамыта алады. Оқытушы студенттiң
бiлiм алуға деген мотивiн дамытуға, iшкi ынта-ықыласымен бiлiм алуға ұмтылуына көмектеседi.
Оқытушының бақылауымен студент:
- Зерттеушiлiк iскерлiгiмен дағдысын қалыптастырады;
- Өткен материалдарды жалпылай алу және
қайталау;
- Алған бiлiмдi қолдану, оларды толықтыру,
кеңейту дағдысын қалыптастырады;
- Оқытушы студенттiң психофизиологиялық
және академиялық үлгерiмiн ескере отырып,
өз бетiмен жұмыс жасауға бағыт-бағдар берiп,
олардың дербестiгiнiң дамуына мүмкiндiк жасайды.
- Студентпен бiрлесекен iс-әрекет барысында
оқытушы – студенттiң уақытын тиiмдi пайдалануға беретiн түсiндiрмелi-иллюстративтi (схема,
таблица, тезис, т.б.) материалдарды қолдануды
үйрету, қажеттi әдебиеттi iздеу жолдарын көрсету;
- Өзiндiк белсендiлiгiн, дербестiгiн дамыту
үшiн проблемалық баяндау, шығармашылық iзденiс әдiстерiн қолданған дұрыс.
- Оқытушы студентке жеке тапсырма таңдауға
(курстық жұмыс, реферат, ғылыми баяндама, үлгi
сабақ жоспарын құруға) көмектеседi.
- Әдебиеттермен қамтамасыз етуге, олармен
жұмыс жасай бiлуге;
- Тиiмді әдiс-тәсiлдер, тапсырма орындау
жолдарын қолдана бiлуге үйретедi;
- Жеке не бiрнеше студентке кеңес бередi,
студенттердiң бiр-бiрiмен жұмыс жасауын үйлестiредi.
3. Нәтижелер:
Студенттердiң өздiк жұмысы (СӨЖ) тиiмді бо-
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луы маманның кәсiби бағыттылығының талаптарына сай жасалған өздiк жұмысты ұйымдастыру
үлгiсiнiң дұрыс құрылуына байланысты болады.
Алайда студентке қойылатын талаптар төмендегiдей жiктелiнiп көрсетiледi:
- Студенттiң шығармашылық потенциалын
белсендiру: студент оқу тапсырмасын өз бетiнше орындау барысында ғылыми әдебиеттермен,
әдістемелердi талдаумен танысу және шығармашылық технологиясын меңгерудi жүзеге асырады.
- Өз бетiнше бiлiм алу және өзiндiк дамуға ынтасын тәрбиелеу: шығармашылық белсендiлiгiн
қабiлетiн белсендiру, кәсiби даярлық қасиетiн
жоғарылату, кәсiби тапсырмаларды шешу барысында шығармашылық бағытын дамыту, жалпы
және жеке дара зерттеу әдiс-тәсiлдерiн меңгеру
т.б.
- Оқу iс-әрекетке деген мотивациясын жоғарылату: бiлiм беру процесiнде тұлғаның позициясын белсендiру, субъективтi жаңа бiлiмдердiң негiзгi қатынасы, яғни бiлiмдi өз бетiнше
алу функциясы, нақты студент үшiн жаңа және
тұлғалық маңыздылығы.
- Танымдық белсендiлiктi дамыту: өз бетiнше
ойлауға талпынысы, қандай да бiр тапсырманы
немесе мәселенi шешуде өзiндiк бағытты табу,
өз бетiнше бiлiм алуға тырысуы, пiкiрлердi сыни
тұрғыдан қалыптастыру, оқу процесiндегі оқутанымдық процесс белсендiлiгiнде студенттердiң
оқыту әдiсiнiң белсендiлiгi жанама қызығушылығымен басымдылық танытып, жүзеге асады.
Студенттердiң өзiндiк жұмыс жасаудағы қабiлеттерiн қалыптастыру мiндетін орындауда бүкiл
педагогикалық ұжым үшiн проблема туындайды.
Ол осы жұмыс мазмұнына оқушыларды мақсатты түрде, әсiресе студенттердi оқытуда болып табылады. Мұндай оқыту оқу iс-әрекетiнiң өзiнiң
модельдеу тәсiлдерiн қалыптастыруды, студенттердiң ең қолайлы күн тәртiбiн анықтауларын,
оқу материалымен жұмыс iстеудiң ұтымды тәсiлдерiн саналы аңғаруын және оны кейiннен өңдеуiн, терең, сонымен бiрге тез оқу амалдарын
игерудi, түрлi әрекеттердiң, конспектiлердiң, оқупрактикалық мiндеттердi қою мен шешу жолдарын құруды қамтиды. Осы тұрғыда А.К. Маркова
ұсынатын оқу жұмысының тәсiлдерi үлкен қызығушылық тудыруы мұмкiн:
- «мәтiндi мағыналық қайта өңдеу тәсiлдерi,
оқу материалын кеңейту, оның iшiнен басты
идеяларды, принциптердi, заңдарды бөлiп көрсету, мiндеттi орындаудың жалпыланған тәсiлдерiн саналау, белгiлi бір санаттағы мiндеттер
жүйесiн өз бетiнше құру;
- оқу мәдениетiнiң (мысалы, iрi синтагмалар
мен «динамикалық оқу») және тыңдау мәдениетiнiң тәсілдері, қысқа және неғұрлым ұтымды
жазу тәсілдері (жазып алу, жоспарлар, тезистер,
конспект, аннотация, реферат, рецензия, кітаппен жұмыстың жалпы тәсiлдерi);

4. Талқылау:
Соңғылардың қалыптасқандығы студенттердің барлық оқу пәндерi бойынша өзiндiк
жұмыстарының негiзгi алғышарттарының бiрi
және де негiзi болады.
Тағы атап өтетiн болсақ, жалпы студенттердiң өзiндiк жұмысы - оқу iс-әрекетi тұрғысынан, сыныптық оқу iс-әрекетiн дұрыс
ұйымдастыруға негiзделедi. Солардың iшiнде
бұл оқытушының сырттан қадағалауынан студенттiң өзiн-өзi қадағалауына және де сыртқы
бағалаудан оның өзiн-өзi бағалауының қалыптасу деңгейiне өтуі және олардың байланысына қатысты және бұл, өз кезегiнде, оқытушының бақылау мен бағалауын жетiлдiредi.
Өздiк жұмыстың тиiмдi ұйымдастырылуы
тек өздiк жұмыстың жүйесiне ғана емес, сонымен қатар педагогикалық шарттардың орындалуына да байланысты:
- Студенттiң дәрiсханадағы және өздiк жұмысының көлемiнiң дұрыс үйлесiмi, студенттiң
оқу жүктемесiнiң тиiмдi болуы, сабақ кестесiнiң
дұрыс құрылуы, оқытушының жұмыстың күрделiлiгiн анықтауда студенттiң уақытын, орындай алу мүмкiндiктерiн, оқу әдiстемелiк әдебиет көздерiмен қамтылуын ескеруi оқушының
өздiк жұмыс нәтижесiне үлкен әсер етедi.
- Әдiстемелiк тұрғыдан студенттiң дәрiсханадағы және одан тыс өздiк жұмысын дұрыс
ұйымдастыру, өздiк жұмысты орындауға оқу
орындағы материалдық-техникалық базасының, оның қызметкерлерiнiң лайықтылығы.
Студенттердiң өздiк жұмысын ұйымдастыруға
қатысушылардың өз қызметтерiн дұрыс атқаруы.
- Студенттердiң өздiк жұмысының процесiн
шығармашылық процеске айналдыру мақсатында студенттi қажеттi әдiстемелiк материалдармен қамтамасыз ету. Оқу орындарындағы
кiтапханаларда қажеттi оқу әдебиеттерiнiң қорының, электрондық оқу құралдары мен электронды оқыту бағдарламасының және қазiргi
уақыыттағы мықты ақпарат көздерiнiң бiрi
– ғаламтордың болуы. Оқу процесiнiң компьютерленуi студенттiң өздiгiнен бiлiм алуына

және ақпарат көздерiмен жұмыс жасауына,
өзiндiк бақылау жасауына, уақытын үнемдi
пайдалануға жағдай тудырады. Сол себептi
өзіндік жұмысты тиiмдi қолдануда мазмұнды
динамикалық түрде өзгертуге және соңғы ғылыми жаңалықтармен жаңартуға болатын, сонымен қатар қолданысқа ыңғайлы электронды
оқулықтардың маңызы зор .
- Студент пен оқытушы арасындағы қатынасты студенттiң белсендi болуымен және өз
бетiнше бiлiм алуға ұмтылысы бағытына өзгерту жұмыстарын ұйымдастыру, сондай-ақ соған
сәйкес студенттiң өздiк жұмысын ұйымдастырудың тиiмді әдiстерiн, формаларын, түрлерiн,
құралдарын дұрыс таңдау және қолдану студенттiң өздiк жұмыс нәтижесiне ықпал жасайды. Студенттердiң өздiк жұмысының тиiмдiлiгiн
және оны орындауға студенттiң ынтасын арттыруда дидактикалық құралдары мен жаңа
ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы зор. Әр өздiк жұмыстың мақсаты айқын,
түсiнiктi, оның көлемi мен мазмұны оқу мақсатына сай, студенттi орындауға ынталандыратындай жасалып, оны орындауға студенттiң
жағдайы мен мүмкiндiгi болуы тиiс. Студенттiң
өздiк жұмысының тапсырмалары алған бiлiмдi
жаңа жағдаятта қолдануды, жаңадан өздiгiнен
білім алуды қажет ететіндей, студенттің танымдық қабілеттерін арттыратындай болуы қажет.
- Студенттердiң өздiк жұмысын ұйымдастыруға, яғни оқу формасына (күндiзгi, сырттай),
бiлiм деңгейiне, оқу курсына, мамандыққа,
пәнге, орындалу орнына байланысты ерекшеліктерді ескеру.
- Студенттiң өздiк жұмыс мәселелерiн шешуде бiлiм алушылардың жеке ерекшелiктерiн
ашуға, ой қабiлеттерiн дамытуға жағдайлар
жасау. Мұның өзi студенттердiң өздiк жұмысын
ұйымдастыру үлгiсiн жүзеге асырумен тiкелей
байланысты. Нәтижесiнде өздiгiнен жұмыс жасау, өз бетiнше бiлiм алу, өз кәсiби әрекетiнде
ғылыми iзденiс жасау iскерлiгi мен дағдысы,
аналиткалық ойлауы қалыптасқан, өз әрекетiн
басқара алатын, өз жұмысының нәтижесiнде
өзiндiк бақылау жасайтын студенттiң шығармашылық тұлғасы қалыптасады.
5. Қорытынды
Қорытындылайтын болсақ, жүйелi түрде
ұйымдастырылған және де ғылыми негiздегi
студенттердiң өздiк жұмысы мен студенттердiң
оқу-танымдық әрекеттерiн басқару жұмысы
олардың саналы белсендiлiктерiн, жоғары оқукәсiби мотивациясын, оқу процесiнiң сапасын
жақсартып, студенттердiң шығармашылық
әрекетi мен ынтасын дамытуда үлкен әсерiн
тигiзiп, батырлық, табандылық, жауапкершiлiкке тәрбиелеуде және қалыптастыруда көздеген мақсатқа жетуге және жеке тұлғалық қасиеттерiн жетiлдiруге үлкен мүмкiндiк бередi.
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- есте сақтап қалудың жалпы тәсілдерi (оқу
материалын құрылымдау, бейнелi және есту
естерiне сүйене отырып мнемотехниканың
ерекше тәсiлдерiн қолдану);
- зейiнді шоғырландыру тәсiлдерi, яғни мектеп оқушысының өзiндiк қадағалаудың әр түрлерiн пайдалануына, өз жұмысын сатылап тексеруге, тексеру тәртiбiн, «бiрлiктерiн» бөлуге
сүйенетiн;
- қосымша ақпаратты iздеудiң жалпы тәсiлдерi
(библиографиялық
материалдармен,
анықтамалар, каталогтар, сөздiктер, энциклопедиялармен жұмыс) және оларды үйдегi кiтапханада сақтау;
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ ЛЮДЕЙ ДРУГИХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ МЕТОДЫ РАБОТЫ
В статье рассмотрена методика обучения казахскому языку. Говорят, что принцип взаимосвязанности устной и письменной речи также играет ключевую роль в развитии языка и что люди напрямую общаются друг с другом посредством разговорной речи. Через речь человек слышит, слушает
и общается с другим человеком. Доказано, что в такой речи человек использует различные средства
художественного языка. Подробно анализируется вопрос обучения казахскому языку людей других
национальностей. Есть эффективные способы научить изучающего язык говорить на казахском языке. Есть методики обучения казахскому языку в классах других национальностей.
Ключевые слова: коммуникация, технология, анализ, лексика, пунктуация, речь, грамматическая структура, устное общение, стилистика, синтаксическая функция, морфологическая структура.
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METHODS OF LANGUAGE DEVELOPMENT IN THE TEACHING OF THE KAZAKH
LANGUAGE TO PEOPLE OF OTHER NATIONALITIES
The article deals with the methods of teaching the Kazakh language. It is said that the principle of
interdependence of spoken and written language also plays a key role in the development of language,
and that people communicate directly with each other through spoken language. Through speech, a
person hears, listens to, and communicates with another person. It has been proven that a person uses
various artistic means of language in such speech. The issue of teaching the Kazakh language to people of
other nationalities is analyzed in detail. Effective methods of teaching a language learner to speak Kazakh
are shown. There are methods of teaching the Kazakh language in the classrooms of other nationalities.
Keywords: communication, technology, analysis, vocabulary, punctuation, speech, grammatical
structure, oral communication, stylistics, syntactic function, morphological structure.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

Мақалада қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы қарастырылған. Тіл дамыту жұмысында ауызекі
сөйлеу мен жазба тілінің бір – бірімен байланыстылық қағидасы да басты орын алатыны, адам бірбірімен сөйлеу тілі арқылы тікелей қарым қатынас жасайтындығы айтылған. Сөйлеу тілі арқылы адам
екінші бір адамның айтқан сөзін естиді, тыңдайды әрі онымен пікір алысып сөйлеседі. Адам осындай
сөйлеу барысында тілдің түрлі көркемдік тілдік құралдарын пайдаланылатыны дәлелденген. Өзге ұлт
өкілдеріне қазақ тілін оқыту мәселесі жан-жақты талданған. Тіл үйренушінің қазақша сөйлеуге үйретудің тиімді әдістері көрсетілген. Өзге ұлт дәрісханасында қазақ тілі сабағын жүргізудің әдіс-тәсілдері
берілген.
Кілт сөздер: коммуникация, технология, талдау, сөздік құрамы, пунктуация, сөйлеу тілі, грамматикалық құрылысы, ауызша тілдік қатынас, стилистика, синтаксистік қызмет, морфологиялық құрылыс.
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Бүгінгі күні қазақ тілінің өзінің мемлекеттік биік
мәртебесіне лайық деңгейде қызмет атқару қажеттілгі – заман талабынан туып отыр. Мемлекетіміздің кез келген оқу орнында қазақ тілі ана тілі және
мемлекеттік тіл ретінде оқытылады
Өзге ұлт дәрісханасында қазақ тілі сабағын
жүргізу мәселесімен айналысып жүрген ұстаздар,
тілшілер, ғалымдар көптеп саналады. Олардың
әрқайсысы әр түрлі мәселелерді қарастыра келіп,
қазақ тілін оқыту саласының дамып жетілуіне үлес
қосуда. Көптеген ғалымдар өз зерттеулерінде өзгетілді дәрісханада оқитын шетелдік білімгерлерге
тіл үйретудің өзекті мәселелерін айтып келеді. Көп
жылдық тәжірибемнен анықталғаны: Мен өзімнің
ең алғашқы еңбек жолымды Түркия Республикасынан келген тіл үйренуші білімгерлерге қазақ тілін үйретуден бастадым. Дәрісханаға алғаш қадам
басып кірген кездегі өте қиын жағдай – тіл білмеу,
өзгетілді шетелдік білімгерлер қазақ тілін білмейді,
түсінбейді, оқытушы түрік тілінде сөйлей алмайды, түсінбейді. Осындай жағдайда қандай әдісті
қолданған тиімді? Әрине, ым-ишара және қимыл
әрекет арқылы сәлемдесу, танысу кезеңдерін өткіземіз. Ең тиімді әдісі - қимыл-әрекет. Қимылмен
білімгерлерді бір-бірімен қол алыстырып, амандастырып таныстыру керек. Сосын түрік тілі мен
қазақ тілінде қарым-қатынас жасауда қолданылатын сөздік қорларын сөздік дәптерлеріне жаздыру
керек. Бәрнеше рет сөздерді қайталатқызып, тілін
жаттықтыру керек. Сол сөздердің қалай жазылатындығына баса назар аудару керек. Өзге ұлт аудиторияларында қазақ тілін оқыту барысында білімгерлердің пікір айту, ауызша, жазбаша сауатты
сөйлеу, қоғамның өзге өкілдерімен дұрыс қарымқатынас жасау, яғни, әрбір адамға керекті коммуникативті дағдыларды қалыптастыру мәселелерін
шешуге міндеттіміз. Тілді мазмұнсыз, мағынасыз
меңгеру мүмкін емес. Тіл арқылы қазақ халқының
тарихы, әдебиеті, мәдениеті, ұлттық салт-дәстүрі,
әдет-ғұрпы, болмысы танылады. Өзге тілді дәрісханада оқитын Түркия Республикасынан келген тіл
үйренуші студенттерге қазақ тілін жылдам меңгертудің бір жолы тіл дамыту. Мақсаты – тіл үйренушінің ауызша және жазбаша ойын грамматикалық
және стилистикалық жағынан дұрыс бере білуге
үйрету. Тіл дамыту , негізінен, төмендегідей төрт
бағытта жүргізіледі:
– мәдени, әдеби сөйлеу білудің мөлшеріне үйрету, яғни орфографиялық жағын меңгерте отырып, мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптастыру.
– лексикалық жұмыстар жүргізу арқылы сөздік
қорын байыту.
– жаңа сөздер үйрету, сөздерді үйрете отырып,
жаңа сөдер жасайтын формаларды меңгерту арқылы сөз бен сөздердің байланысын, сөйлем құрап үйрету.
- тіл үйренушінің ойын жазбаша дұрыс, сауатты жаза, әрі сөйлей білуге үйрету мақсат етіледі
[1,56-б]. Тіл дамыту жұмысының негізгі мазмұны
осындай төрт мәселе айналасында қарастырылып
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іске асырылады. Әрбір шетелдік білімгерлердің
жанында айтылуы қиын да күрделі сөздерді жазып
отыратын үй жұмысы дәптері міндетті түрде болуы
керек, күніне бірнеше рет қайталап , тілін жаттықтыру қажет. Бұл тілді тез меңгерудің бір жолы. Дидактикалық қағидалар әр пәнді оқыту методикасының, соның ішінде қазақ тілін оқыту методикасының теориялық негізі болып саналады.
Қазақ тілін оқыту мен тіл дамыту сөйлеу мен
ойлаудың бірлігі қағидасы арқылы жүргізіледі. Тіл
үйренуші тіл мен ойлау бір-бірімен байланыста
екендігін ұғады. Тілсіз ойлаудың болмайтындығы әрбір ой тіл арқылы ғана көрінетіндігін яғни,
сөйлеуді ойлаудан бөліп алудың мүмкін еместігін
түсінеді, бір нәрсені екінші затпен салыстыру, талдау, жинақтау, қортындылау, жүйелеу, белгілі затты
белгісізбен салыстыру тағы да басқа түрлі ойлау
әрекеттерін үйренудің нәтижесінде ой арқылы білім жүйелерін меңгереді.
Екінші мәселе – тіл үйренушілердің орфографиялық ережелерді саналы меңгеруін қалыптастырып, дұрыс сөйлей білуге, сауатты, қатесіз жазуға
дағды беру.
Сөз тіркесі, сөйлем құрауға үйрету жұмысы студенттің ойын байланыстырып айта білумен бірге жаза білуге дағды береді. Оқытушы сөз тіркесі
және сөйлемді дұрыс құрату арқылы студенттің
тілдік фактілерді орынды қолдана білуге, синонимдік қатарларды, сөзді таңдап қолдана білуге үйретеді. Студенттерге төмендегідей жұмыстарды
орындату тиімді: сөз тіркестері арқылы сөйлемдер құрату, жай сөйлемдерді жалпылама сөйлемге
айналдыру, аяқталмаған сөйлемді аяқтау, диалогты
сөйлем құрату, әңгімені аяқтау, таныс тақырыптар
бойынша бір-бірінің жұмысын өздеріне тыңдату,
түрлі тақырыптарға байланысты мәтіндер құрату,
сөздік жұмыстарын жүргізу. Осындай бағытта жүргізілген жүйелі жұмыстар арқылы студент сөйлем
құрауға дағдыланады. Өзге ұлт дәрісханаларында
мемлекеттік тілді оқыту барысында тіл дамыту жұмыстарының орны ерекше. Әдіскер-ғалым Ф.Оразбаева [2,89-б] «Тілдік қатынас теориясы және әдістемесі» еңбегінде тілдік қатынасты, оның түрлерін,
ұстанымдарын қарастырады.Тілдік қатынас пен қатысымдық әдіске байланысты көптеген терминдер
ұсынып,олардың мән-мағынасын түсіндіреді.
Жоғары оқу орындарының өзге тілді дәрісханаларда қазақ тілін дамыта оқытуда студенттердің
жеке қабілеттерін ескеру басты орында болады.
Дамыта оқыту әдістемесі бойынша оқытушы әрбір
студентпен тікелей қарым-қатынас арқылы тілдік,
ойлау қабілеттерінің шамасын айқындайды. Дамыта оқыту - бұл дәстүрлік білім беруге қарама-қарсы
әдіс. Дәстүрлі оқыту оқытушының жеке түсіндіруі,
қойылған сұрақтарға жауап беруі, студенттердің
үлгі бойынша жаттығу жұмыстарын орындауы,
дайын білім алуға негізделсе, дамыта оқыту студенттерге сұрақ қоя білуге және олардың көзқарастарымен санасатын, жалпы пікірлесе отырып
қорытынды шығаруға, жалпы ойлауын, танымын

меңгеретіндін тәжірибе барысында байқадық. Дамыта оқыту - студенттерге сұрақ қоя білуге және
олардың көзқарастарымен санасатын, жалпы пікірлесе отырып қорытынды шығаруға, жалпы ойлауын, танымын дамытуға бағытталған оқыту түрі.
Оқытушы студенттердің жеке қабілеттерін ескере
отырып, олардың арнайы тілдік қабілеттерін дамытуға күшін салады. Тілдік қабілеті төмен немесе
нашар дамыған студенттермен тікелей диалогтік
қарым-қатынас жасауға, пікірталасқа қатыстыруға,
көркем-әдебиет шығармаларын оқып талдауға үлкен күш салынады. Сөйлеуге үйретуде жүргізілетін
жұмыстардың түрлерін айқындау ұстанымы дамыта оқытудың сапалы болуын қамтамасыз етеді. Себебі студенттерге тілді меңгертуде қандай жұмыстар мен тапсырмалар орындау керектігін оқытушы
алдын ала белгілеп алуы керек. Жұмыс түрлерін
айқындау ұстанымы оқытушының жан-жақты ізденуін, алдына нақтылы міндет қоя отырып әр
сабақтың мақсатын айқындап алуын талап етеді
[5,14-б]. Тіл үйрету барысында оқытушыға еркіндік
береді, белгілі бір мақсатқа орай оқытушы жұмыстың түрлері мен талабын студенттің жеке басының
қажеттілігіне сай жетелдіріп не азайтып отыруына
болады.
Өзге тілді дәрісханаларда оқитын түркиялық
студенттерге тілді оқытып үйретуде ең қажетті әдіс
– қатысымдық әдіс. Қатысымдық әдіс арқылы белгілі бір тіл туралы білім берілмейді, белгілі бір тілдің
өзін қалай қолдану керектігі жөнінде оқытылады,
сол тілде сөйлеу мәнері үйретіледі. Қатысымдық
әдіс дегеніміз – студент пен оқытушының тікелей
қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын, белгілі бір
тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас және әдістемелік категорияларына тән басты белгілер мен принциптердің жүйесінен тұратын,
тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, бір
өзекке бағындыратын оқыту әдісінің түрі. Кейбір
білімгерлердің қазақ тілінің төл дыбыстарын айтуда қиындық туады, ондай жағдайда уақытпен санаспай қиын сөздерді бірнеше рет қайталатқызып
айтқызу қажет. Қатысымдық әдіс арқылы қазақ тілін үйрету студенттердің қазақша сөйлеу дағдысын
қалыптастыру ерекшеліктеріне байланысты. Қазақ
тілін үйретуге қатысты сабақта жүргізілетін кезеңдер: дайындық кезеңі, кіріспелік кезең, жаттықтыру
кезеңі, игерімдік кезең, тұжырымдық кезең [6,16].
Сондықтан, әр сабақта қай студенттің нені білетінін және соған көмектесу үшін не істеу керектігін
анықтап, есеп жүргізген жөн. Сонда әр студентке
жекелей қандай тапсырма беру керек, кіммен қандай жұмыс жүргізу қажет екендігін шатастырмай
білесің, бұл әдіс қабылдау қасиеті төмен студенттерге көп көмек береді. Студенттің жіберген қатесін
дәптерге жазып, оның себебін анықтағаннан кейін,
сол қатесін екінші рет қайталамау үшін соған сәйкес қосымша жұмыс ұйымдастыру қажет. Мысалы:
оқуға, жазуға үйрету барысында олар жеке әріптерді, дыбыстарды жаттайды да, олардың әрқайсысының мәніне көңіл бөлмейді, сөздерді дұрыс
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дамытуға бағытталған оқыту түрі. Оқытушы студенттердің жеке қабілеттерін ескере отырып олардың арнайы қабілеттерін (тілдік) дамытуға күшін
салады. Әрбір білімгерлердің ойлау қабілеті, білім
деңгейі әртүрлі, бірі айтылған ойды тез қабылдайды, бірі кеш қабылдайды,сондықтан әр білімгердің
деңгейіне қарай жұмыс жасауды қажет етеді. Қазақша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру үш түрлі
мәселеге тікелей қатысты: біріншіден - оқытудың
мақсаты (тіл үйренушілерге қазақша дұрыс сөйлеу
нормаларын үйрету, қазақ тілін өмірде іс жүзінде
қолдана білу, қазақша тілдесімді іс жүзіне асыру),
екіншіден - оқытудың мазмұны (тілді үйрету үшін
қандай мәселелерге басты назар аудару керек,
нені оқыту керек (тілді үйрету керек пе, әлде сөз
бен сөйлемді үйрету керек пе) соларды анықтау),
үшіншіден - оқытудың кезеңдері (тілді үйрету барысында оқытушы мен оқушының орындайтын
жұмыс уақытының өлшемдері мен ерекшеліктері) [3,11-б]. Қазақ тілін үйретуге қатысты сабақта
жүргізілетін кезеңдер: дайындық кезеңі, кіріспелік
кезең, жаттықтыру кезеңі, игерімдік кезең, тұжырымдық кезең, яғни жаңа сабақ бастамас бұрын
білімгерлерге жаңа сабақтың тақырыбы аясында
бірнеше сұрақтар беру арқылы өз пікірлерін ортаға салып, талқылау қажет.
Өзге тілді дәрісханаларда тіл дамыту жұмысын
ұйымдастырудың негізгі мақсаты – студенттің ауызша және жазбаша ойын грамматикалық және стилистикалық жағынан дұрыс бере білуге үйрету. Тіл
дамыту төрт бағытта жүргізіледі:
– мәдени, әдеби сөйлей білудің мөлшеріне үйрету, орфографиялық дағдыны меңгерте отырып,
студентке мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптастыру.
– лексикалық жұмыстар жүргізу арқылы оқушының сөздік қорын байыту. Тілдің лексика және
фразеология бөлімдерінен кеңірек түсінік беру.
– жаңа сөздер үйрету, сөздерді үйрете отырып,
жаңа сөдер жасайтын формаларды меңгерту арқылы сөз бен сөздердің байланысын, сөйлем құрап үйрету. Сөйлемнің құрылысын білдіру арқылы
синтаксистік лексикадан мәлімет беру. Сабақты
жүргізу кезінде көбінесе ойын түрлерін қолдана
отырып, өз бетінше сөйлеуге, қаншалықты жаңа
сөздерді меңгергендігіне баса назар аудару керек.
- оқушының ойын жазбаша дұрыс, сауатты
жаза, әрі сөйлей білуге үйрету мақсат етіледі. [4,10б] Міне, тіл дамыту жұмысының негізгі мазмұны
осындай төрт мәселе айналасында қарастырылып
іске асырылады. Тілсіз ойлаудың болмайтындығы
әрбір ой тіл арқылы ғана көрінетіндігін, сөйлеуді
ойлаудан бөліп алудың мүмкін еместігін түсінеді. Бұл қағида арқылы студенттің ойлау әрекетін
дамыта отырып, түрлі ой қортындыларын жасай
білу дағдылары қалыптастырылады. Бір нәрсені
екінші затпен салыстыру, талдау, жинақтау, қорЫтындылау, жүйелеу, белгілі затты белгісіз затпен салыстыру, басқа түрлі ойлау әрекеттерін үйренудің
нәтижесінде ой арқылы білім жүйелерін жылдам
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байланыстырып оқып, жаза алмайды. Сондықтан
әрбір сөздің айтылуы мен жазылуын салыстырып,
сөзді буынға, буынды дыбысқа бөліп немесе керісінше дыбыстардын буын, буыннан сөз құрыстыруы арқылы үйретсе, сол сөзді студенттер дұрыс
жазып оқиды және есінде ұзақ сақтайды. [7,16-б]
Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрену әр сабақта жаңа сөздерді құрғақ жаттау емес, сол сөздердің мағынасын саналы түрде ұғынып, ауызша
және жазбаша қолдана білу керек. Үйреткен жаңа
сөздерді студенттер ұмытып қалмау үшін жаттығудың мынандай түрлерін орындатқан пайдалы:
жаңа сөздерді оқыту, қиын сөздерді хормен оқыту
немесе үнтаспаға жазып қайталап тыңдату, жаңа
сөзді сөз тіркесі, сөйлем ішінде оқыту, ауызша сұрақ-жауапты қолдану, сол сөздерді қолданып, сурет боыйнша сөйлем құрату.
1. Жазылым – тілдік тұлғалардың графикалық,
фонемалық жүйесіне негізделген, лингвистикалық,
психологиялық, физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты тілдік материалдың мазмұны
мен формасын бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ
мерзімдегі қарым-қатынасына мүмкіндік жасайтын күрделі тарихи әрекет. Шетелдік білімгерлерге
қазақ тілінің төл дыбыстарын жазу көп қиындық
тудырады. Сондықтан, әрқайсысының жазу дәптерлеріне үй тапсырмасына жазуда қиындық тудыратын әріптерді бірнеше рет қайталап жазып, қолын жаттықтыруға үйрету керек. Жазылым, біріншіден, әріптің, сөздің графикалық таңбасы арқылы
іске асады; екіншіден, бұл графикалық таңбалар
белгілі бір фонемалық, мағыналық қасиетке ие болады; үшіншіден, жазылым құбылысында сөйлесім
әрекетінің барлық түрі қатысады; төртіншіден, жазу
үстінде тіл үйренуші адам сөйлемнің мазмұн-мағынасына ғана емес, формасына да көңіл аударуға
мәжбүр болады; бесіншіден, жазылым қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, жүйелі болуына
тікелей байланысты жүзеге асады. Оқытушы тіл
білімі салаларының әр түріне негіз етіп алынатын
сызбаларды басшылыққа ала отырып, тілдік анықтамаларды студенттің ұғымына сай, түсінігіне жеңіл
дәлелдемелер түрінде қатесіз жазбаша ұсынады.
Тілдік материалдарды толық жазылым бойынша
сатылай кешенді талдауда сөйлеу іс-әрекетінің түрлері былай орналасады: жазылым gТабиғатқа деген ғылыми көзқарасты қалыптастыру және оны
танымдық теориясы тұрғысынан түсіндіру;
2. Ғылыми ұстаным негізінде оқушыларға табиғат пен өндірістің байланысын түсіндіру;
3. Табиғатты қорғау бойынша еңбек түрлерін
ұйымдастыру, оқу материалының қайталануын
болдырмауға және экологиялық материалды қарастыруға бөлінетін уақытты үнемдеуге себептеседі;
4. Оқушылардың экологиялық маңызы бар
практикалық тапсырмаларды орындауы;
5. Тыңдалымға қатысты жұмыстардың бәрі бақылауға алынған дұрыс” [9, 68-б.] деген пікірді
басты назарға ұстана отырып, тіл үйренушілермен
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түрлі сөйлеу жағдаяттарын да пайдалану ең маңызды рөл атқарады. Қазақ тілін мүлдем білмейтін
өзге ұлт өкілдеріне жүргізген мынадай бір көріністі
айтып өтсем: жиырма-жиырма бес оқушылар арасына әртүрлі түсті бір құшақ гүл топтамасын алып
кіріп, ортаға үстел үстіне қойып қоялық. Содан, ең
алғаш өзім: -Мен гүлді өте ұнатамын, гүл шоқтары
қандай түстерден екен т.б. сұрақтарды айта бастағанан тіл үйренушілер де өз пікірлерін айта бастайды. Олай болса, тілді тез меңгеру үшін ең алдымен
әріптерді жаттаудан да сөйлеп, қарым-қатынас жасау маңыздырақ.
Дәстүрлі оқыту жүйесінде тыңдалым көбіне
жауап беруші студент пен оқытушының арасында
жүзеге асып, біржақты қызмет атқарады. Онда тыңдалым туралы мынадай түсінік қалыптасқан: оқушының жауабы баға алу үшін өзіне қажет те, мұғалімге оқушыны бағалау үшін қажет. Сондықтан сыныптағы оқушылар сырттай қарағанда оқушының
жауабын мұқият тыңдап отырған сияқты, ал шын
мәнінде іштей ол басқа бір ойдың жетегінде отыруы мүмкін. Ал сатылай кешенді талдау технологиясында талдау жүйесі барлық оқушыға түсінікті
және кез келген уақытта оқытушының тыңдаушы
оқушылардан талдаудың белгілі бір сатысын жалғастырып жіберуді сұрап қалуы мүмкін, сол үшін де
тыңдаушы оқушылар жауап беруге дайын отыруға дағдыланған. Сондықтан сатылай кешенді талдау технологиясында тілдік қатынастың тыңдалым
әрекеті ерекше орын алады. Соңғы кездері мұғалімдер тәжірибесінде талдау үлгісін үнтаспаға жазып тыңдату немесе компьютер арқылы талдауды
дауыстап талдап отырып жазу жиі қолдануда. Мұның нәтижесі жоғары. Мұғалім немесе сыныптағы
өте жақсы талдайтын оқушы дауыстап талдап әрі
компьютерге жазып отырады, қалған оқушылар да
іштей дауыстап талдап, компьютерге жазып отырады. Мұнда екі жақты үрдіс бірдей жүзеге асады.
Оқушылар тыңдайды әрі олардың компьютермен
жұмыс істеу машығы артады. Әрине, компьютерге жазу оңай емес. Онда түрлі сызбалар, таңбалар
(символдар) қолданылады. Оқушылар оларды түрлі бағдарламаларға (программаларға) кіру арқылы іздеп, қажетті орынға дұрыс қоюды үйренеді.
Мұнда компьютер көрнекі құрал ретінде емес, оқу
құралы тұрғысынан пайдаланылып, оқушылардың
пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқу үрдісін
тиімді ұйымдастыруды мақсат етеді.
Қорыта айтқанда, өзгетілді дәрісханаларда қазақ тілін үйретудің тиімді жолдары:
- студенттерге өз беттерінше іздену тапсырмаларын орындату арқылы оларды өз беттерімен
жұмыс жасай білулеріне дағдыландыру;
- белгілі түсініктен жаңалықты көруге тәрбиелеу мақсатында шығармашылық тапсырмаларды
орындату. Сабақ үрдісінде тірек белгілерін қолдану
оқытушыдан шығармашылық ізденісті, іскерлікті,
шеберлікті, эстетикалық талғамды, психологиялық
үйлесімділікті қажет ете отырып, өз пәніне деген
қызығушылығын арттырса, оқушының өз бетімен

іздену, ауызекі сөйлеу тілін дамыту, есте сақтау
қабілетін арттыру, тұжырымдап топшылау дағдыларын қалыптастыру сияқты, бірқатар іскерлік
мүмкіндіктері деңгейлерін арттыруға көмектеседі.

[10,74-бб] Өзгетілді дәрісханада оқитын шетелдік
білімгерлерге мемлекеттік тіл қазақ тілін оқытып
үйрету, аса көп шыдамдылық пен сабырлылықты,
талмай еңбек етуді қажет етеді.
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БОЛАШАҚ ЖАТТЫҚТЫРУШЫ-ОҚЫТУШЫНЫҢ БАҚЫЛАУШЫ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
Аңдатпа. Мақалада болашақ жаттықтырушы-оқытушының бақылаушы құзыреттілігін мәні мен
мазмұны қарастырылады. Тақырыптың мәнін ашу үшін жаттықтырушы-оқытушының іс-әрекеті мен
оқушыларда болатын жарақаттардың алдын алу мақсатындағы мәліметтер келтіріледі. Құзыреттілік
ұғымына талдау жасау негізінде «бақылаушы құзыреттілік» ұғымының мәні анықталады. Сонымен
қатар, болашақ жаттықтырушы-оқытушының бақылаушы құзыреттілігін құраушылары сипаттталады.
Кілт сөздер: болашақ жаттықтырушы-оқытушы, құзыреттілік, бақылаушы, бақылаушы құзыреттілік, болашақ жаттықтырушы-оқытушының бақылаушы құзыреттілігі.
Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание контролирующей компетенции
будущего тренера-преподавателя. Для раскрытия темы приводятся сведения о деятельности тренера-преподавателя и профилактике травматизма у учащихся. На основе анализа понятия компетенции определяется сущность понятия "контролирующая компетенция". Кроме того, описываются
составляющие контролирующей компетенции будущего тренера-преподавателя.
Ключевые слова: будущий тренер-преподаватель, компетентность, контролирующий, контролирующая компетентность, контролирующая компетентность будущего тренера-преподавателя.
Abstract. The article considers the essence and content of the controlling competence of the future
coach-teacher. To expand the topic, information is provided about the activities of the coach-teacher and
the prevention of injuries in students. Based on the analysis of the concept of competence, the essence
of the concept of "controlling competence"is determined. In addition, the components of the controlling
competence of the future trainer-teacher are described.
Keywords: future coach-teacher, competence, controlling, controlling competence, controlling
competence of the future coach-teacher.
Кіріспе. Біздің қоғамда адам және оның денсаулығы құндылық болып табылады. Кез келген адамның денсаулығын шынықтыру мен дене мәдениетін қалыптастыруда мектептегі дене шынықтыру
пәнінің өзіндік орны бар. Сонымен, қатар оқушы
спортшыларды даярлауда арнайы мектептердің
өзіндік үлесі мол. Десекте, кейбір жағдайда балалар шұғылданатын дене шынықтыру бағытындағы
оқу жұмыстары мен шұғылданыстарында келеңсіз жағдайлар орын алып жататын тұстары барын
жоққа шығаруға болады.
Сөзіміз дәлелді болуы үшін кейбір деректерді
қарастыралық.
«Kompetenz» СК деректеріне сәйкес Жыл сайын
Қазақстанда 600 мыңнан астам адам жарақат алады, барлық жердегі жарақаттар арасында балалардың жарақаттануы 20% - ды құрайды. Бұл жағдайда ұлдар қыздарға қарағанда 2-3 есе жиі жарақат
алады.
Зерттеу барысында жарақаттану деңгейі мен
түрінің жыл мезгіліне тәуелділігі анықталған, мысалы, көктемде мектептегі (41%), тұрмыстық (36%)
және көшедегі (21%) жарақаттану басым болады, ал келген жазда - спорттық (40% дейін), бірақ
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тұрмыстық және көшедегі жарақаттану айтарлықтай жоғары деңгейде қалады. «Бұл үдеріс ата-аналардың жазғы демалыс кезінде баланы спорт
секциясына жазып, оның денсаулыққа пайдасы
тиетін ниетімен байланысты», - делінген зерттеу
нәтижесінде [«Kompetenz» СК ақпараттық-талдау
орталығы, б.1]. Бұл ретте 14 жасқа дейінгі балалар
алған жарақаттардың көбісі жауынгерлік өнермен
(бокс, дзюдо, каратэ, самбо) айналысу кезінде тіркелген - 37,8%. Екінші орында футбол (14%), одан
кейін жеңіл атлетика және гимнастика (11%), жүзу
(10,5%). Сонымен қатар, барлық алған жарақаттардың жартысынан көбісінде аяқтан (58,5%) болса,
оған қарағанда қолдың жарақаттануы (17,6%) аз
мөлшерді құрайтыны айтылған.
«Kompetenz» СК ақпараттық-талдау орталығының деректеріне сәйкес мектеп жасындағы балаларда жарақаттар әртүрлі себептермен байланысты және ұлдар қыздарға қарағанда 2-3 есе жиі
жарақат алады [«Kompetenz» СК ақпараттық-талдау орталығы, б.2]. Оның себебін ұлдардың дене
шынықтыру және шұғылданатын спорт түрлерінде қауіптіліктің жоғары болуымен және ұлдардың
спортпен кеңінен шұғылдану үлесінің жоғары бо-

сетілген тәртіппен орындамауы мен оларға жаттықтырушы-оқытушының, дене шынықтыру мұғалімдерінің орын алатын қателіктері мен олардан
туындайтын қауіптерді, жарақаттарды дер кезінде
түсіндірмеуі, оның алдын алуды үйретпеуі.
Бұл өз кезегінде дене шынықтыру және жаттықтырушы-оқытушылардың бақылау іскерліктерін, бақылаушы құзыреттілігін қалыптастыру мен
жетілдіруді қажет етеді.
Негізгі бөлім. Жоғары оқу орындарында
«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша білім алушылар дене шынықтыру және
жаттықтырушы-оқытушы мамандарын даярлайды
[5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 6.08.064.2010. – Астана.
2010, б.4]. Аталған пән мазмұнын зерделеу бірқатар құзыреттіліктерді қалыптастыру керектігін көрсетілген. Оның ішінде бақылаушы құзыреттілікті.
Сонымен, жаттықтырушы-оқытушының бақылаушы құзыреттілігі дегеніміз не? Оның қандай құраушылары бар? деген сұрақтарды ашу тақырыптың негізгі мақсаты болып табылады.
Спорт бойынша жаттықтырушы-оқытушының
лауазымдық міндеттеріне сәйкес төмендегідей
бақылау, бағалау іс-әрекеттерін жүзеге асырады
[Дене шынықтыру және спорт ұйымдарының басшылары, мамандары лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы. Қазақстан
Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 29 маусымдағы № 191 бұйрығы.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2016 жылы 30 шілдеде № 14052, б.5]:
- бөлімше оқушыларының топтарымен, оның
ішінде денсаулық жағдайы бойынша арнайы медициналық топтарға жататын оқушылармен оқужаттығу және тәрбиелік жұмыстар жүргізеді (оқужаттығу үдерісін жоспарлайды, әр оқушыға даярланудың жеке жаттығу жоспарын жасайды);
- өз жұмысында спорттық даярлықтың және
оқушыларды сауықтырудың аса тиімді әдістерін
пайдаланады;
- оқушылардың жоспарланған жаттығу жүктемелерінің, спорттық көрсеткіштерінің және қажетті сауықтыру іс-шараларының жоғары деңгейде
орындалуын қамтамасыз етеді;
- спорттық жетілдіру үшін аса перспективалы
оқушыларды іріктеуді қамтамасыз етеді;
- оқушылардың теориялық, физикалық, техникалық және спорттық дайындығын арттыруды,
жаттығулар барысында олардың денсаулығын
нығайтуды және сақтауды, оқу-жаттығу үдерісінің
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;
- оқушылардың уақтылы медициналық тексерістен өтуін, олардың антропометриялық өлшемдердің, дәрігерлік-педагогикалық бақылаулардың
негізінде дәрігерлердің ұсынымдарын орындауын
және бақылау жаттығуларының орындалуын бақылайды;
- оқушылардың жалпы және арнайы дене шынықтыру дайындықтары бойынша бақылау нормативтерін өткізеді, т.б.
Лауазымдық талаптардан көріп тұрғандай жаттықтырушы-оқытушы: оңтайлы әдістерді қолдануы, жаттығу жүктемелерін жүзеге асыруды және
оқу-жаттығу үдерісінің қауіпсіздігін қамтамасыз
етуі, бақылау жаттығуларын орындауды бақылауы
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луымен түсіндіруге болады.
Балалар мектепте, ата-анасының, туыстарының
назарынан тыс жерде өздерін еркін ұстайтыны
белгілі және осы жағдаят олардың жиі жарақат
алуға алып келетіні айқын. Осы жөнінде Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 2018 жылдың алты айында 17 жасқа дейінгі балалар 89 010
түрлі жарақат алған [«Kompetenz» СК ақпараттықталдау орталығы, 3]. Оның 2 299 – мектептік, 2 308
– спорттық. Жалпы, бұл жарақаттар шамамен 6%
құрайды. Олардың ішінде ұлдардың көп жарақат
алу жағдайлар 64% құрайды.
Мектептегі сабақтардың ішінде дене шынықтыру пәні ең қауіптісі және кез келген физикалық белсенділік ықтимал қауіп болып табылады. Әсіресе
бастауыш сынып балалары үшін. Әрі қарай, жарақат дәрежесі бойынша – көркем сабақтары. Содан
кейін физика және химия сияқты ғылым салалары
бойынша сабақтардағы эксперименттердегі колба
жарылыстары, күйіктер.
Зерттеулерге сәйкес «мектептік» және «спорттық» жарақаттарының рейтингісі төмендегідей
[«Kompetenz» СК ақпараттық-талдау орталығы,
б.3]:
- қолдың жарақаты (42,8%) – білектің, қол мен
шынтақтың жарақаты;
- аяқ жарақаттары (31,9%) – табанның (өкшенің)
шығуы, созылуы, сынуы, тізе, бұлшықет және сіңір
жарақаттары;
- бастың жарақаты (13,8%) – көбінесе-түрлі
ауырлықтағы шайқалу;
- іштің, арқаның төменгі, бел омыртқаның және
жамбастың жарақаттары (4,2%) – жамбас буындарының, жамбастың және омыртқаның жарақаттары жиі кездеседі;
- кеуде клеткаларыны жарақаты (2,7%);
- жарақаттанудың, уланудың және сыртқы себептердің әсер етуінің салдары (1,3%);
- мойын жарақаттары (1,2%).
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының
деректеріне сәйкес қазақстандық оқушылардың
дене шынықтыру сабақтарында болған жарақаттардың үлесі 18% - ды құрайды. Ал, дене шынықтыру сабақтарында алған жарақаттар «спорттық»
болып саналады [«Kompetenz» СК ақпараттық-талдау орталығы, б.4]. Мәліметтерге сәйкес әртүрлі
ұйымдардың жүргізген зерттеулерінен алынған деректердің бірдей болып келетінін көруге болады.
Сақтандыру компаниясының деректеріне сәйкес балалардың жарақаттануларының жалпы санының ішінде үстірт жарақаттар басым, оларға
40% құрайды, одан әрі буын байламдарының шығуы және созылуы (шамамен 15%), жаралар (10%).
Сынықтар барлық жарақаттардың шамамен 14%
құрайды. Бас жарақаттарына жалпы жарақаттардың 15%-ы, кеуде жарақаттарына – 8%, омыртқаға
- 2% сәйкес келеді [«Kompetenz» СК ақпараттықталдау орталығы, б.4].
Сақтандырушылардың пікірінше: көптеген балалар жарақаттарын болдырмауға болады, ол үшін
балаларды үйде, көшеде, қоғамдық орындарда,
спортпен шұғылдану кезінде дұрыс мінез-құлыққа
үйрету қажет.
Мектеп қабырғасында оқушылардың мектептік және спорттық жарақат алу себептерінің бірі
– оқушылардың оқу-жаттығу жұмыстарын көр-
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Жалпы бұл лауазымдық талаптардың орындалуы жаттықтырушы-оқытушыдан құзыреттілікті
талап етеді. Солардың бірі – бақылаушы құзыреттілік. Әрине бұл жерде басқа да құзыреттіліктердің
маңызы жоққа шығарылмайды.
Сонымен, «құзыреттілік» дегеніміз не?
Зерттеулерге сәйкес «Құзыреттілік» терминіне
қатысты тарихи мәліметтерге тоқталатын болсақ,
онда оның ХХ ғасырдың 70-жылдарынан бастау
алғанын, оқытуды жекешелендіру мәселесіне байланысты Еуропа елдері мен АҚШ-та кеңінен қолданылғанын көруге болады. Тарихи кезеңде ол: оқытуда ғылым негіздерімен және оқытудың сәйкес
әдістерімен шектеліп қалуға болмайды, сыныптағы микроортаны, тұлғааралық қарым-қатынастың
барлық деңгейлерін дамытуға тырысу қажет. Іс-әрекет мектептегі оқу-тәрбие үдерісі шеңберінен
шыққан жоқ [Абдуллаева П.Т., 2016. б.6]. Қазіргі
уақытта аталған ұғымның қолданылу аясы кеңейгендігін көруге болады. Б.Т. Кенжебеков «құзыреттілік» ұғымының мәнін тұлғаның теориялық білімі
мен тәжірибелік іскерлігін белгілі бір міндеттерді
шешу үшін қолдануға даярлығы және қабілеттілігі нақтылайды. Ал, «даярлық» ұғымы: «...қандай да
бір нәрсе үшін барлығы жасалған, бәрі дайын», ал
қабілет – «..істей білу, сонымен қатар қандай да бір
істі жасай алу мүмкіндігі» мағынасында қолданылады [Кенжебеков Б.Т., 2002. б.7].
Сонымен қатар, «құзыреттілік» ұғымымен қатар, «құзырет» ұғымы да педагогикалық ортада қатар қолданылып келеді.
«Құзырет» ұғымы бойынша да берілген түсіндірмелерді ғылыми еңбектерден көруге болады.
М.Х. Балтабаев құзырет әмбебап және прагматикалық ұғым, қабілеттікті жүйелі талдауға қосады,
қоршаған ортаның инновациялық өзгерістеріне
адамның психологиялық және интеллектуалдық
жоғары ашықтығы, мінез-құлық және қарым-қатынас, ойлау мәдениеті әлеуметтің өмір әрекетінің
базалық шарты ретінде болатын, үздіксіз өзін-өзі
жетілдіруге үнемі талпыну деп қарастырады [Балтабаев М.Х., 2000, б.8]. Аталған ұғымға берілген
сипаттама оның мәнін ашуға бағытталады. А.В. Хуторскойдің пікірінше, құзырет – бұл белгілі бір пән
немесе үдеріс аясына қатысты берілетін және оған
қатысты сапалы және өнімді әрекет етуді қажет
ететін өзара байланысты сапалар (білім, іскерлік,
дағды) жиынтығы [Хуторской А.К., 2003, б.9]. Берілген ұғымға қатысты түсіндірме оның мәнін толық
мәнді сипаттауға бағытталғандығын және оның құраушыларын айқындауды көрсетеді.
Кейбір ғалымдар өздернің ғылыми еңбектерінде «құзыреттілік» пен «құзырет» ұғымдарының
ара жігін ажыратып көрсетеді. Солардың бірі - Н.Ф.Ефремова «құзыреттілік көп жағдайда міндеттерді шешетін қабілеттілік ретінде қарастырылады,
ал құзырет – осы қабілеттілікті қамтамасыз ететін
мінез-құлық моделі» - деп сипаттама береді [Ефремова Н.Ф., 2010, б.18]. Берілген түсіндірмеден көретініміз «құзыреттілік» ұғымы «құзырет» ұғымына
қарағанда кең және екіншісі біріншісінің құраушысы болып табылады.
Сонымен, біз қолданып жүрген «құзырет» ұғымы адамға байланысты екендігі даусыз. Ол жөнінде елімізде білім беруде басшылыққа алынып
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келген нормативті құжаттарда анықтама берілген.
Солардың бірі, 5В010800 – Дене шынықтыру және
спорт мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім
стандартында: «Құзыреттер: білім алушылардың
оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және
дағдысын кәсіби қызметте қолдана алу қабілеті»
деп анықтама беріледі [5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша ҚР МЖМБС
6.08.064.2010.. 2010. б.2]. Сондай-ақ, ҚР Үкіметінің
2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында: «Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық
тұрғыдан қолдана білу қабілеті» - деп көрсетілген
[Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен
бекітілген. - Астана, 2012. (жаңаланғаны 2018ж.,
604 бұйрық 11, б.25]. Берілген анықтамалар бойынша қарастыратын болсақ бұл бұрынғы білім,
іскерлік және дағдыны кәсіби іс-әрекетте жүзеге
асыру ретінде қарастырылады.
Қырғыз Республикасы ЖОО үшін құзыреттерге
негізделген білім беру бағдарламаларын әзірлеуге
бағытталған әдістемелік нұсқаулықта: «Құзырет –
сәйкес салада кәсіби іс-әрекетпен шұғылдану үшін
қажетті жеке тұлғалық сапаның, білімнің, іскерлік
пен дағдының динамикалық комбинациясы» - деп
анықтама берілген [Методические рекомендации
в вузах Кыргызской Республики. 2012, б.13]. Бұл
анықтамада екі мәселе ерекшеленіп тұр. Біріншіден, анықтаманың айырмашылығы ретінде құзырет құрамында жеке тұлғалық сапаның болуы,
екіншіден, олардың кешенінің динамикалық сипат
алуы.
Зерттеулерге сәйкес «құзырет» ұғымын білім,
іскерлік (дағды) және сапалық қасиеттерді кәсіби
іс-әрекетте жүзеге асыру қабілеттілігі деп білеміз.
Келесі анықталатын ұғым «бақылау» («бақылаушы») және оның аясындағы іс-әрекет аймағы.
Адам іс-әрекетінде бақылау үлкен рөл атқарады.
Қоғамдық тіршілік иесі ретінде адам өмір бойы
қоршаған адамдар тарапынан бақылау объектісі
болып табылады. Қоғамның бақылауында адамды
оқыту мен тәрбиелеу үдерістері, оның кәсіби қызметте, тұрмыста жұмыспен қамтылуы бар. Екінші
жағынан, бақылау субъектісі ретінде Р.С. Никифоров атап өткендей, адам өзі бақылау механизмдерінің тасымалдаушысы болып табылады. «Бұл
ретте бақылау: сыртқа және өзіне бағытталған
болуы мүмкін» [Никифоров Г.С., 1989, б.20]. Бақылау өзімізге бағытталғанда біз өзін-өзі бақылаумен
айналысамыз. Өзін-өзі бақылау кез келген өзін-өзі
басқару үдерісінің құрамдас бөлігі болып табылады, оның мәні не және қалай істеу керектігі туралы мәселелерді шешу болып табылады. Ал, мұндай сұрақтармен біз күнделікті өмірде ғана емес,
оқу барысында да үнемі бетпе-бет келеміз, яғни
кез келген мұғалім өзін-өзі бақылау және оқушылардың оқу іс-әрекетін жоғары деңгейде бақылау
іскерліктерін меңгеруі тиіс [Никифоров Г.С., 1989,
б.20]. Бұл тұжырымның маңыздылығы күмән туғызбайды, өйткені оқыту үдерісі - бұл оқушылардың іс-әрекетін тұрақты басқарудан тұрады, оны
психологтар келесі кезеңдерді сипаттайды: ақпа-

мониторингті іске асыру, педагогикалық өлшемдер
мен индикаторлар жүйесін жасау, бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді
түсіндіріп беру біліктері мен дағдыларын меңгеру,
өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауға, әділдікке,
ақиқатқа ұмтылуы» [5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша ҚР МЖМБС
6.08.064.2010. 2010, б.10].
Біздер жалпы берілген анықтаманы зерттеу жұмысымызға сәйкес төмендегідей етіп нақтылауды
дұрыс деп білеміз: «жаттықтырушы-оқытушының
бақылаушы құзыреттілігі - пәндік іс-әрекет саласы бойынша педагогикалық бақылау түрлері мен
әдістері, формалары, нәтижелері туралы білім, педагогикалық тұрғыдан бақылау іскерліктерін жүзеге асыру іскерліктері мен бақылау және өзін-өзі
бақылау мен бағалауды, өзін жетілдіруді жүзеге
асыру қабілеттілігі».
Жоғары оқу орындарында жаттықтырушы-оқытушылар бақылаушы құзыреттіліктің аталған
құраушыларын әртүрлі пәндерде зерделейді. Теориялық білімді педагогикалық пәндерде меңгереді, әдістемелік пәндерде іскерліктерді игереді.
Ал сапалық қасиет ретіндегі өзін-өзі бақылау мен
бағалау, өзін жетілдіру барлық пәндер бойынша,
оның ішінде педагогикалық, әдістемелік және арнайы дайындық пәндерінде де жүзеге асырылады.
Педагогикалық, кәсіби практика барысында алған
білімдерді практикада қолдану және жүзеге асыру
қарастырылады.
Сонымен, болашақ жаттықтырушы-оқытушының бақылаушы құзыреттілігінің негізгі өзегі біздің
ойымызша педагогикалық бақылау іскерлігі болып
табылады. Ал, бақылау іскерлігінің негізгі құраушылары төмендегілер:
- оқу-жаттығу жұмыстары мақсаттарына сәйкес
бақылау үшін материалды іріктеуді жүзеге асыру;
- оқу-жаттығу жұмыстарында орын алатын
қателердің пайда болу себептерін анықтау және
оларды жою жоспарын жасау;
- оқу-жаттығу жұмыстарында орындалатын ісәрекеттерге түзетуді жүзеге асыру;
- оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастыру мен
бақылауда өзін-өзі (іс-әрекетті) талдауды, өзін-өзі
бағалауды және өзін-өзі түзетуді жүзеге асыру;
- орындалатын оқу-жаттығу жұмыстарына бағалау критерийлерін белгілеу және оларды пайдалану;
- бағалау талдауын қалыптастыру.
Жаттықтырушы-оқытушыда, болашақ жаттықтырушы-оқытушыда, дене шынықтыру мұғалімінде аталған бақылаушы құзыреттіліктің құраушысы іскерліктердің қалыптасуы оқушылардың дене
шынықтыру мен спорт түрлері бойынша оқу-жаттығу жұмыстарында жарақаттардың, қауіптердің
алдын алу мен оқушылардың спорттық мәдениетін
қалыптастыруды толық мәнді жүзеге асырға мүмкіндік болады.
Қорытынды. Сонымен, жоғары оқу орындарында болашақ дене шынықтыру мұғалімдерінің
және жаттықтырушы-оқытушылардың бақылаушы құзыреттілігінің құраушысы бақылау іскерлігін
толық мәнді қалыптастыру төмендегідей іс-әрекеттерге дайындығы қалыптастырылады:
- оқушының оқу-жаттығу іс-әрекетінде қателікке себеп болған кемшіліктерді анықтау, қалып-

241

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

ратты жинау және өңдеу, шешім қабылдау және
бақылау.
Білімді тексеру мен бағалаудың негізгі түрлері төмендегідей болып табылады [Шарохина Е В,
2000, б.6]: 1) күнделікті оқу сабақтары барысында
жүргізілетін білімді ағымдағы тексеру және бағалау; 2) әр оқу тоқсанының соңында өткізілетін білімді тоқсандық тексеру және бағалау; 3) жылдық
білім бағасы, яғни оқушылардың жыл ішіндегі үлгерімін бағалау; 4) бітіру және аудару емтихандары.
Ауызша бақылау жеке, фронтальды, тығыздалған сұрақ-жауап көмегімен жүзеге асырылады.
Көптеген пәндер бойынша ауызша сұрау ауызша
және жазбаша жаттығуларды орындаумен үйлеседі.
Сонымен қатар, ауызша сауалнама келесі формаларға бөлінеді: 1) жеке; 2) аралас; 3) тығыздалған; 4) фронталды.
Ауызша сауалнамаға қойылатын талаптар бар:
1) сұрау бүкіл сыныпқа қызықты болуы керек;
2) оқушыға қойылған сұрақтар барлық сыныптың назарын аударуы тиіс;
3) сауалнаманы ұзақ уақытқа созудың қажеті
жоқ, әйтпесе ол қызықты бола алмайды және көп
уақыт алады;
4) логикалық ретпен қосымша сұрақтар қою
жақсы.
Жазбаша бақылау бақылау жұмыстары, шығармалар, мазмұндама, диктанттар, сынақтар және т.б.
көмегімен жүргізіледі.
«Бақылау» ұғымының өзі оның мазмұнын терең түсінуді талап етеді. Қазақ тілі терминдерінің
салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде: «Бақылау
(Контроль; франц. controle) – 1) қадағалау, тексеру
және белгіленген мақсаттан ауытқулар мен олардың себептерін анықтау мақсатындағы іс-әрекет;
2) қабылданған шешімдердің іс жүзіндегі жағдайға
сәйкестік дәрежесін анықтайтын басқару функциясы» деп беріледі [А.Қ.Құсайнов., 2002, б.15]. Сонымен қатар, педагогикада бақылаудың оқушының
білім сапасын анықтау үшін қажеттілігі көрсетіледі.
Жоғарыда айтып өткендей оқушының орындаған
оқу-жаттығу жұмыстарын бақылау мен орын алатын қателіктерді айқындау да бақылау іс-әрекетінің
аясына қатысты болып табылады.
Біздің зерттеу жұмысымызға байланысты «Бақылаушы» ұғымының алынуы екі себепті деп қарастыруға болады. Оның біріншісі Дене шынықтыру және спорт саласы бойынша мамандар даярлауда басшылыққа алынатын кәсіптік білім стандартындағы [5В010800 – Дене шынықтыру және спорт
мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 6.08.064.2010.
2010, 4,б]. «бақылаушы» құзырет/құзыреттілік деп
алынуы. Екіншісі, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «Бақылаушы: 1. Аңдушы, бағушы» деп берілуі
[Т.Жанұзақова., 2008, б.16]. Кейбір ғылыми еңбектерде «бақылау құзыреттілігі» деген сөз тіркестері
де қолданылуы мүмкін және ол терминдер мазмұны бақылау іс-әрекеті туралы деп білеміз.
5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім стандартында құзыреттер ажыратады. Бақылаушы құзырет
пәндік құзырет құраушысы ретінде қарастырылады және оған мынадай анықтама беріледі: «бақылаушы (құзырет) – педагогикалық менеджмент
саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық
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тасқан іскерлік, икемділік деңгейін анықтау, оқушының психологиялық-физиологиялық жағдайын
талдау;
- оқушының қате оқу-жаттығу іс-әрекетін немесе тапсырманы орындаудағы қиындықтарды, кемшіліктерді анықтау;
- орын алатын (орын алған) қателік сипатын
анықтау;
- оқу-жаттығудағы түзету тапсырмасын: қателіктердің сипаты, оның себептері, оқушының ерекшеліктері тұрғысынан түзетуді жоспарлау;
- оқушылардың оқу-жаттығу іс-әрекетіндегі

кемшіліктерді, олардың білімдеріндегі кемшіліктерді талдау негізінде дайындық және ескертуші
жаттығуларды, тапсырмаларды құрастыру;
- алдыңғы оқу-жаттығу әрекеттері мен олардағы орын алған қателіктерді «сабақ» алу үшін жинақтау, т.б.
Жаттықтырушы-оқытушыда, дене шынықтыру
мұғалімдерінде толық мәнді қалыптастырылған
бақылаушы құзыреттіліктер оқушыда оқу-жаттығу
жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру мен жүзеге асыруға, жарақаттардың алдын алуға даярлығын қамтамасыз етеді.
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Аннотация: Мақалада бүгінгі таңдағы экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесін мемлекеттік
деңгейге көтерудің қажеттігінен туындайтын маңызды мәселелер қарастырылған. Физика курсындағы экологиялық білімді дамытуда пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мүмкіндіктері ұсынылады.
Әр ғылым саласы әр түрлі тұрғыдан материалдық әлемді зерттегенімен,олардың жиынтығы табиғат
туралы жалпы түсінік беретіндігі баяндалады.
Тірек сөздер: қоршаған орта, физика, биология, астрономия,пәнаралық байланыс, экологиялық
білім
Аннотация: В статье рассматривается значение междисциплинарной связи в совершенствовании экологического образования, вытекающее из необходимости поднять на государственный
уровень проблему экологического образования и воспитания на сегодняшний день. Предлагаются
возможности осуществления междисциплинарных связей в формировании экологических знаний
в курсе физики. Хотя каждая область науки исследует материальный мир с разных точек зрения,
утверждается, что их совокупность дает общее представление о природе.
Ключевые слова: окружающая среда, физика, биология, астрономия, межпредметные связи,
экологическое образование
Abstract: The article considers the importance of interdisciplinary communication in the improvement
of environmental education, resulting from the need to raise the problem of environmental education
and upbringing to the state level today. The possibilities of implementing interdisciplinary connections
in the formation of environmental knowledge in the course of physics are proposed. Although each field
of science explores the material world from different points of view, it is argued that their totality gives a
general idea of nature.
Key words: environment, physics, biology, astronomy, inter subject relations, environmental education
Экология мәселелерін терең зерттеу ғылымдар жүйесінде ең беделді орын алатыны cөзсіз.
Бұл мәселелер адамзатқа өзін қоршаған ортамен ортақтасып, табиғаттың сырын, өзіндік ара
қатынасын зерттеп, оның жан – дүниеде болған
әсерін сезіп байқап, мүмкін болатын экологиялық зардаптардың мөлшерін, таралған аумағын
экономикаға келтірер зиянын, жер бетіндегі тірі
тіршілікке тигізетін қолайсыз құбылыстарын аңғарып біліп, оған қарсы пәрменді күрес жүргізу
үлкен мәселе.
Қазақстан Республикасы президенті Қ.К.Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» жолдауының негізінде қоғамдық өмір
салаларының, соның ішінде білім саласының
бірқатар стратегиялық жоспарлары мен бағдарламалары қабылданды. Қоршаған ортаны қорғау
және экологиялық даму – еліміз үшін алдыңғы
кезекте тұрған мәселе және мектептер мен жоғары оқу орындарында өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие беру ісіне жеткілікті назар аудару
қажеттігі жөнінде жолдауда көрсетілген [1].
Адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы, олардың бірлігі және табиғаттың біртұтасты-

ғы туралы ортақ идеялар жаратылыстану пәндері мазмұнының ғылыми негізі болып табылады.
Бұл объектілерді кіріктіріп оқыту оқушылардың
санасында дүниенің біртұтастығы туралы түсінік
қалыптастырады және адам табиғаттың оған ықпал ететін саналы құраушысы ретінде қарастырылады. Кіріктірілген объектілерді оқыту бүгінгі
таңда адамзат алдында тұрған ғаламдық экологиялық мәселелерді шешудің кешенді тәсілдерін құру мүмкіндіктеріне қол жеткізуге, оқушылардың өмірлік маңызды практикалық біліктерін шыңдауға жағдай жасайды. Жаратылыстану
пәндері оқыту объектілерінен, сонымен қатар
объектілердің өзара әрекеттесуі, процестер, ғылыми таным әдістері туралы жаратылыс-ғылыми
және экологиялық білімдерден құралады. Жаратылыстану білім саласының зерттеу нысандары
ретінде адам, қоршаған тірі және өлі табиғат,
техника және технология алынады. Жаратылыстану объектілерін оқыту барысында ғаламдық,
ұлттық және өлкелік ұстанымдардың бір-бірімен
ұштастырылуы маңызды рөл атқарады, ол тұлғаның қажеттілігі мен қызығушылығын қалыптастыру оқушының жеке тәжірибесін, өзі тұрған
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жердің мәселелері туралы білімдерін, практикалық және зерттеу іс-әрекеттерін қолдану іскерліктерін, оқуға деген ынталарын арттырады [2].
Жаратылыстану цикліндегі білім мазмұны біліктерді қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Білім
мазмұны ұлттық және әлемдік мәдениеттің негізгі құндылықтары мен жетістіктерін, адамның
жалпы дүниетанымдық ұстанымдарын анықтайтын және оқушының интеллектуалдық және
жалпымәдени дамуына, олардың әлеуметтік
және функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға жағдай жасайтын іргелі ғылыми идеялар мен фактілерді қамти келе, ол жалпы білім
беру сатылары мен оқу пәндерінің сабақтастығын қамтамасыз етеді, оқушыларға білімін келесі
деңгейлерде жалғастыруға мүмкіндік береді. Жаратылыстану-ғылыми пәндерде қарастырылатын
негізгі дүниетанымдық идеялардың бірі – табиғаттың біртұтастығы идеясы.Табиғат құбылыстарының өзара бір-бірімен байланысы туралы
білімдері табиғаттың географиялық, физикалық,
химиялық және биологиялық бейнесін, олардың
бірлігі әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесі
ұғымын құрайды.
Тіршілік ету ортасындағы табиғаттың
біртұтастығы мен дамуы жаратылыстану-ғылыми
пәндерінің іргелі идеяларының біріне жатады.
Жоғары сыныптарда жаратылыстану пәндерін
оқыту барысында «қоршаған табиғи орта» ұғымы дамытылады. Оқушыларды қоршаған ортаның географиялық, физикалық, химиялық, биологиялық факторларымен таныстыру барысында
оның ауқымы кеңейеді.
Қоршаған табиғи ортаның географиялық, физикалық факторларының (температура,
ауа ылғалдылығы, қысым, дыбыс қаттылығы,
радиоактивтік т.б.) қалыпты нормалары туралы
білім, сондай-ақ олардың адамның іс-әрекетінің
нәтижесінде өзгеріске ұшырауы, олардың шамадан тыс ауытқуы (радиоактивтіктің артуы, қоршаған орта температурасының едәуір жоғарылауы
не төмендеуі) биосферадағы үрдістердің ағымына теріс әсер ететіндігі нәтижесінде жердегі тіршілік иелерінің жойылуына әкелуі мүмкін екендігі оқу материалының мазмұнында көрсетілуі тиіс
[3].
Экологиялық ғылым саласының даму
кезеңдері құрылымдық-мазмұндық сипатымен
шектеліп қана қоймай, неғұрлым көкейтесті мәселелерді шешуде теориялық және практикалық мазмұнының артып отырғандығы байқалады. Адамдардың экологиялық белсенділігі мен
жауапкершілігін арттыруда ұлттық және мемлекет аралық экологиялық саяси бағдарламалар
мен жобалар жасау үлкен мәдени және саяси
маңызға ие. Экологиялық мәселелерге әлеуметтік тұрғыда баға беру, оның қазіргі ғаламдық
проблемалардың ішінде басымдылығын танытты. Экологиялық білім мен тәрбие беру ісі оқу
орындарында білім деңгейіне қарай жүргізіледі.
Мектепке дейінгі балалар мен бастауыш мектептерде ол қоршаған ортамен таныстыру, адам мен
табиғаттың бірлігі мен өз үйіндегі, ауласындағы
табиғат бөлшектеріне (егілген ағаш, қораға өскен
шөп, бау-бақша) қамқорлық жасау қажеттігін
ұғындыру арқылы өтеді. Содан біртіндеп таби-
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ғаттың сыртқы көріністеріне қарай ауысады. Мұның өзі, белгілі дәрежеде, бала бойына салауатты өмір салтын орнықтыруға көмектеседі. Бұл
саладағы оқытудың негізгі әдістері мен амалдары – экологиялық мазмұнға құрылған танымдық
дүниелер, ойындар, т.б.
Жалпы және арнайы білім беретін орта дәрежелі оқу орындарындағы экологиялық білім
беру мен тәрбие осы алғашқы мәліметтерге сүйене дамытылады. Бұл кезеңде компьютерлік
моделдерді қолдану да тиімді. Экологиялық білім жүйесін қалыптастыру, оқушыларды қоршаған ортаны қорғау сезімі мен жауапкершілікке
баулу, экологиялық білім жетістіктерінен хабардар болу, нормалық-құқықтық құжаттарды білу,
негізінен, мектеп қабырғасында жүзеге асады.
Оларда оқытудың, үйретудің әдіс-тәсілдері де
әрқилы болмақ (семинар, конференциялық сабақтар, компьютерлік ойындар, пікір сайыс, АТК,
викторина, т.б.). Адамның іс-әрекетінің табиғатқа
әсерін, оның зардаптарын талдау, табиғаттағы
өзгерістерді салыстыру ғылыми-зерттеу жұмысының алғашқы элементтері есебінде баланың
ізденуіне жол ашады. Сонымен бірге оқушыларға білім беретін факторлардың ғылымилығын, табиғат компоненттерінің (ауа, су, топырақ,
өсімдік, жан-жануарлар, т.б.) өзара байланысын,
табиғаттағы тепе-теңдікті, балаларды табиғатты
сүюге, оған қызығуға баулуды, экологиялық білім
беретін пәндердің (география, биология, химия,
математика, физика, әдебиет, тарих, қоғамтану,
т.б.) үйлесімділігін, көрнекілік ұстанымдарын іске
асыру да түпкі мақсатқа жетудің айла-амалдары
есебінде қолданылады.
Білім жүйесін оңтайландыру жағдайында экологиялық білім берудің ең ұтымды және экономикалық жағынан тиімді жолдарын іздестіру –
қазіргі мектеп алдындағы маңызды міндеттердің
бірі. Экология пәнін барлық сыныпта өту мүмкін
емес. Біз жинақтаған тәжірибелер экологиялық
білім берудің пәнаралық байланыстарын жүзеге асыру, пәндерді экологияландыру, факультативтік сабақтар өту, содан кейін барып жоғары сыныптардың бірінде (9 сынып) пән ретінде
оқыту тиімді екенін дәлелдеп отыр. Пәндерді
экологияландыру жаңа буын оқулықтарға негізгі мақсат болып қойылады. Экологияға жақын
пәндер оқулықтарында экологиялық материалдар берілмек. Бұл салада пәндерді экологияландыру арқылы экологиялық проблемаларды
түсіндіруді үйлесімді жүргізу, сонымен бірге арнайы экологиялық білім беретін курсты қалып
тастыру міндеті қойылады. Қазіргі кезде осы екі
бағыттың іске асуында елеулі қиындықтар кездесіп отыр. Оған пәндерді экологияландыруға
белгілі бір пән мұғалімінің білімінің жетімсіздігі,
ал пән ретінде экологияны оқытатын мамандардың жетіспеушілігі себеп. Сондықтан, бұл жүйеде жұмыс істейтін ұстаздарға экология ғылымының теориялық негіздерін оқып-үйрену, пәндер
(география, химия, физика, биология т.б.) негізінде экологиялық проблемаларды интеграциялау, биосферадағы тіршіліктің тұрақтылығы мен
біртұтастығын, оның антропогендік әсерлердің
әрекетімен болатын өзгерісін өзара байланыстыра қарап оқыту міндеттері жүктеледі. Жара-

ге себептеседі;
4. Оқушылардың экологиялық маңызы бар
практикалық тапсырмаларды орындауы;
Сонымен, физика курсының басқа оқу пәндерімен пәнаралық байланысы оқушылардың экологиялық білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.
Физика курсында электр энергиясын алу тақырыбын оқытқанда табиғат ресурстарын тиімді
пайдалануды қарастыра отырып, оқушылардың
географиядан су ресурстарын және минералды
отындарды орналастыру жөніндегі білімдеріне
сүйенеміз. Химиядан ауаның құрамы, ботаникадан фотосинтез, адам физиологиясынан әр
түрлі газдардың адамның және жануарлардың
ағзасына зиянды әсері, биологиядан адам және
жануарлар өміріндегі фотосинтездің рөлі, адам
және биосфера, табиғи ортаның антропогенді
факторлары жөнінде алған білімдерін пайдаланамыз.
Қорыта келе, жаратылыстану пәндерін оқыту
арқылы қоршаған орта және адам денсаулығы
идеялары жүзеге асырылуы тиіс. Техника мен
өндіріс технологиясы әрекетінің артуына байланысты адам сыртқы әсер етудің жаңа факторларына ұшырап отырғандығына ерекше көңіл
аудару қажет. Адамның өмір сүру ортасы организмнің бейімделу функциясының бұзылуына әкелетін радиацияның жоғарғы деңгейінде,
электромагниттік өрістің, вибрацияның, шудың
және т.б. жоғарғы шегінде өтіп жатыр. Сондықтан да қоршаған өндіріс ортасының ерекшеліктерін қарастыру кезінде қауіпсіздік техникасының ұстанымдарына сүйену және физикалық
параметрлердің мүмкін болатын шегін көрсету
оның адам денсаулығына тигізетін түрлі әсерін
анықтауға мүмкіндік береді.Сол себепті осы пәндерді оқыту кезінде оқушылардың сауатты көзқарасын қалыптастыру қажет, осы сақтық шаралары сақталса ғана адам денсаулығына қатысты
мәселелер оң шешімін табатыны анық.
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тылыстану пәндері балаларға экологиялық білім
берудің негізгі саласы болуға тиіс [4]. Экологияны
факультативтік курстар арқылы оқыту, сыныптан
тыс жұмыстар жүргізу, экологиялық сабақтарды
табиғат аясында өткізу жобалары Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде экологиялық білім мен тәрбие беру тұжырымдамасында (2003)
толық айтылған
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы оқу жетiстiктерiнiң нәтижелерi:
- табиғи-ғылыми дүниетанымының қалыптасқандығын дәлелдейтiн теориялық бiлiмдерi мен
пәндiк бiлiктiлiктерiн көрсетедi;
- шикiзат пен энергияны үнемдi пайдаланудың маңызын түсiндiредi және тиiмдi жолдарын
ұсынады;
- өзi тұратын аймақтың материалдарын пайдаланып, өзiнiң жеке бақылаулары негiзiнде табиғат құбылыстарының себеп-салдарлық байланыстарын түсiндiредi
Жалпы алғанда экологиялық білімнің мазмұны пәнаралық, кешенді сипатқа ие және оқушыларды экологиялық біліммен таныстырғанда физика пәнінің басқа пәндермен пәнаралық
байланысын пайдалансақ, оқыту, тәрбиелеу үдерісі жақсара түсері сөзсіз. Әсіресе мынандай кезеңдерде: экологиялық білім беру, оқушылардың
тапсырманы орындауын ұйымдастыру, табиғатқа
саяхат жасау үшін өндіріске саяхат, экологиялық
мазмұндағы физикалық кештерді өткізу кезеңінде[5]. Физиканы оқытуда оқушыларға экологиялық білім берудегі пәнаралық байланыс мына
жағдайларға мүмкіндік береді:
1. Табиғатқа деген ғылыми көзқарасты қалыптастыру және оны танымдық теориясы тұрғысынан түсіндіру;
2. Ғылыми ұстаным негізінде оқушыларға табиғат пен өндірістің байланысын түсіндіру;
3. Табиғатты қорғау бойынша еңбек түрлерін
ұйымдастыру, оқу материалының қайталануын болдырмауға және экологиялық материалды қарастыруға бөлінетін уақытты үнемдеу-
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕЯДЕЛЬНОСТИ
Түйін. Бұл мақалада «КазАтомпром» Ұлттық атом компаниясының уран өндіретін кәсіпорындарының аймақтарына іргелес жатқан топырақ жамылғысының радиологиялық жай-күйін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттелетін аймақтардың топырақ жамылғысының радиациялық аясы шекті
рұқсат етілген концентрация көрсеткіштерінен айтарлықтай аспайтындығы анықталды. Сондай-ақ
студенттерге ғылыми-зерттеу жұмыстарының маңыздылығы түсіндірілді.
Түйінді сөздер: уран, топырақ, радиация, құзыреттілік, дағдылар, зерттеу, ойлау, талдау, сыни
ойлау.
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований радиологического состояния почвенного покрова, прилегающие к производственным территориям урандобывающих
предприятий национальной атомной компании. Установлено, что радиационный фон почвенного
покрова исследуемых территорий, существенно не превышает показателей предельно допустимой
концентрации. Также студентам была разьяснена важность научно-исследовательских работ.
Ключевые слова: уран, почва, радиация, компетентность, навыки, исследование, мышление,
анализ, критическое мышление.
Summary. This article presents the results of studies of the radiological state of the soil cover adjacent
to the production areas of uranium mining enterprises of the national atomic company. It was found that
the radiation background of the soil cover of the investigated territories does not significantly exceed the
maximum permissible concentration. The importance of research works was also explained to the students.
Key words: uranium, soil, radiation, competence, skills, research, thinking, analysis, critical thinking
Динамичное развитие экономики и рост благосостояния населения Республики Казахстан
делает все более актуальным вопрос обеспечения возрастающих потребностей различных отраслей экономики в электрической и тепловой
энергии. В условиях ожидаемого существенного
мирового роста численности населения и прогнозного мирового роста энергопотребления,
основные на сегодняшний день энергоносители,
такие как уголь, газ, нефть иссякают все более
быстрыми темпами и по различным прогнозам могут исчерпать себя во второй половине
XXI века, что делает актуальной своевременную
подготовку новой энергетической технологии.
В ежегодных Посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана сформулирована стратегическая задача значительного
ускорения темпа развития экономики страны,
в первую очередь за счет широкомасштабного
внедрения высоких технологий и наукоемких
производств, которые выступили бы надежным
фундаментом для форсированного и устойчивого развития экономики в целом. В числе важнейших направлений внутренней и внешней политики отмечена необходимость развития элект-
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роэнергетических ресурсов и создания основ
атомной энергетики, которая способна вовлечь
в ускоренное развитие комплекса сложных высокотехнологичных производств, основанных на
новейших технологиях и использующих последние достижения науки техники [1].
Поступательный рост техногенной нагрузки
на окружающую среду отрицательно сказывается на экологическую среду обитания живых организмов и человека. В этих ареалах снижается
плодородие почвы, растет уровень загрязненности атмосферного воздуха и водной среды.
Выбросы радиоактивных элементов в окружающую среду существенно изменили радиационную обстановку в биосфере, что оказывает
огромное влияние на все экологические взаимоотношения сообществ живых организмов, а в
некоторых случаях ведет к деградации биоразнообразия целого региона. Радиационный фон постоянно действующий экологический фактор,
который играл важную роль в формировании
и эволюции живого вещества и оказывает постоянное влияние на биоту. Естественная радиация обусловлена космическим излучением и радионуклидами, содержащимися в земной коре,

Методы исследований
Материалом исследования послужили почвы,
прилегающие к производственным территориям
урандобывающих предприятий национальной
атомной компании.
Радиационный фон проб почвы определяли с
использованием дозиметров «ДП-5А и «ДП-5В»,
которые предназначены для измерения уровней
радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для
той точки пространства, в которой помещен при
измерениях соответствующий счетчик прибора.
Кроме того, данный прибор имеет возможность

обнаружения вета-излучения. Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/Ч
в диапазоне энергий гамма-квантов от 0,084 до
1.25 Мэв. Приборы ДП-5А и ДП-5В имеют шесть
поддиапазонов измерений. Отсчет показании
приборов производится по нижней шкале микроамперметра в Р/ч, по верхней шкале – в мР/ч
с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы
от нуля до первой значащей цифры являются
нерабочими. Приборы имеют звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.
Элементный состав биомассы растений, животных и почвенных образцов был анализирован методом электронной микроскопии с
использованием растрового электронного микроскопа фирмы Джоэль - JLP -6490 LV, оснащенного системой энергодисперсионного микроанализа ANCA Entrgy 350 и системой текстурного
анализа методом дифракции отраженных электронов HKL basic, при высоковаакумном режиме.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась вычислением среднего
арифметического значения и величины стандартного отклонения при 0,95>Р>0,80. Все определения проводились в 3-х и 5-ти кратной повторности. Данные обрабатывались с помощью
персонального компьютера IBM “Pentium” на
базе пакетов прикладных программ “Excel”.
Результаты и выводы
На территории Туркестанской области встречаются более 19 типов и подтипов почв, которые образуют горизонтальные зоны по направлению географического стока от Тянь-Шаньских
гор к долине реки Сырдарья. В этих горизонтальных зонах, в реальности, наряду с основным,
всегда присутствует множество других типов и
подтипов почв, приуроченных к определенным
элементам рельефа местности или сформированных в результате воздействия антропогенных
факторов. Кроме того, во всех условных горизонтальных почвенных зонах, значительные территории занимают красные ферролитовые глины, характеризующиеся отсутствием дифференцированных генетических горизонтов профиля.
На территории Сузакского района распространены разновидности серо-бурых, пустыннопесчаных и такыровидных почв, солончаков и
солонцов. По основным характеристикам, серобурые солончаковатые почвы характеризуются
повышенным содержанием легкорастворимых
солей (начиная с 30см) и карбонатов в верхнем
слое. Почва покрыта пористой коркой 3-5см, под
которой расположен слоеватый горизонт мощностью в 5-7 см. Содержание гумуса до глубины 35 см постепенно снижается от 0,8 до 0,25%.
Содержание гигроскопической влаги в этом же
слое увеличивается от 0,8 до 1,66 емкость поглощения - 5-10 м.экв. на 100г почвы, что харак-
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воде и воздухе. В результате ядерных взрывов,
особенно в атмосфере, важной составляющей
радиационного воздействия на биосферу, стало антропогенное загрязнение окружающей
среды, обусловленное интенсивным выбросом
расщепляющихся материалов, многие из которых активно вовлекаются в биогенный круговорот веществ. Выброс радиоактивных элементов
в окружающую среду за последние десятилетия существенно снизилось. Но, эта проблема
будет иметь значение еще длительное время.
Облучение живых организмов ионизирующими
излучениями складываются из внешнего облучения радионуклидами, осевшими на почвенно-растительный покров земной поверхности,
облучения радионуклидами, поступающими в
организм через органы дыхания, а также облучения поступившими внутрь организма через
пищеварительный тракт с пищей и водой. Этот
путь облучения является доминирующим в настоящее время на территориях, содержащих повышенные уровни радиоактивных элементов.
Радиационное воздействие техногенного происхождения изменяется со временем и вопрос
его последействия на живые системы требует
изучения, как из-за отсутствия полной картины
влияния хронического облучения на отдельный
организм низкими и сверхнизкими дозами ионизирующего излучения, так и из-за слабой изученности системных изменений в биосфере при
длительном влиянии измененных и новых экологических факторов [1].
Урановые руды, как источник «топлива» для
атомных электростанций распологаются и успешно разрабатываются в Туркестанской области. При добыче урановых руд используется
современная, прогрессивная и экологически
безопасная технология, которая не представляет
угрозу как для людей, так и для окружающей
среды. В этой связи необходимо формировать у
населения, проживающие в регионах уранодобывающих предприятиях сознания о целесообразности сочетания экологических и экономических интересов.

Уровень радиационны х излучений.
мР/ч
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теризует ее слабую влагоемкость. Еще одной
отличительной особенностью этого типа почв
является низкое содержание азота (0,05±0,001%)
и фосфора (0,11±0,01%), которое в сочетании с
фактором засоленности служит лимитирующим
фактором для роста и развития растительности.
При сходстве с серо-бурыми почвами по физико-химическим свойствам и степенью обеспеченности биогенными элементами, такыровидные почвы отличаются особой структурой профиля, которая обусловлена большим содержанием коллоидных частиц и окисей кремния в их
верхнем слое. Илистые и коллоидные частицы
при диспергировании ионами натрия образуют
корку и слоеватый горизонт мощностью в 5-7см.
Этот горизонт почвы в результате быстрого высыхания сильно трескается и становится очень
плотным и водонепроницаемым. Особой характеристикой пустынно-песчаных почв является их
низкая гумусированность - <0,5%, большая часть
которой залегает на глубине 5-15см, а также заметное обогащение пылеватыми частицами,
слабая капиллярность, высокая водопроницаемость, низка емкость поглощения и интенсивная
минерализация органических веществ. Эти виды

почв подвержены к ветровому и водному видам
эрозий. Поэтому загрязненный верхний слой
почвы легко смывается поверхностным стоком и
поднимается в воздух вместе с потоком воздуха,
что увеличивается риск распространения поллютантов на большие расстояния [2. 156-165, 3].
Для определения степени радиационной загрязненности почв нами проанализировано 45
образцов. Результатами анализов установлено,
что радиационный фон почвенного покрова
территорий населенных пунктов N, B, S и обочин центральной трассы Шымкент - Кызылорда,
прилегающих к местам рассредоточения скважин подземного выщелачивания, существенно
не превышает показатели ПДК (таблица 1). Из
числа 45 изученных проб почв только в четырех
пробах было установлено превышение значения ПДК по общему радиационному фону (9,0
– 10,0 мР/ч) на 1,0 -2,0 мР/ч. Как показано на
рисунке 1, этот показатель превышает значения
ПДК в 1,13 и 1,25 раза. Образцы почв под номерами 30,39,42 и 44 были отобраны вдоль дороги
в микро впадинах. Есть основание полагать, что
эти значения характеризуют радиационный фон
локальных точек.
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Рисунок 1 - Сравнительные показатели радиационных излучений образцов почв.
Таблица 1 - Показатели радиационного фона проб почв
№ проб
Показатели (мР/ч)
2017 г.
2018 г.
почв
1
2
3
1
0,001
0,000
2
0,100
0,001
3
0,020
0,001
4
0,001
0,000
5
0,010
0,000
6
0,010
0,001
7
0,020
0,001
8
4,001
0,000
9
0,110
0,000
10
0,001
0,000
11
1,001
0,000
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2019 г.
4
0,98
0,101
0,035
0,19
0,78
0,09
0,28
0,112
0,124
9,001
1,001

0,001
8,000
0,020
0,020
0,001
0,010
1,10
0,300
0,012
0,020
1,001
0,100
0,001
0,0001
2,001
0,001
1,002

0,001
0,001
0,001
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
1,001
0,002
0,901

10,001
1,000
0,024
0,001
0,001
0,010
1,10
0,300
0,012
0,020
1,001
0,100
0,001
0,0001
8,018
0,001
9,001

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0,003
9,002
3,004
0,100
0,005
7,001
0,001
2,001
2,001
0,001
9,000
0,200
0,008
10,001
0,005
10,000
1,001

0,001
7,001
2,002
0,001
0,000
5,125
0,002
0,856
1,025
0,002
8,025
0,000
0,004
4,001
0,001
6,005
3,214

0,003
1,001
1,007
0,100
0,005
2,002
0,001
2,001
2,001
9,001
2,001
0,200
0,008
1,001
0,005
1,000
1,001

В 2019 году были проведены повторные радиологические исследования загрязненности
почвенного покрова зон устойчивого влияния
предприятий НАК. Проведен анализ 78 проб
почв, отобранных с разных точек отдаленности от предприятий НАК «Казатомпром». Радиационный фон почвенных образцов измерялся
на месте отбора по гамме и бетта излучениям.
Из числа 78 изученных проб почв только в семи
пробах было установлено превышение значения ПДК по общему радиационному фону (9,0
– 10,0 мР/ч) на 1,0 -2,0 мР/ч., этот показатель
превышает значения ПДК в 1,13 и 1,25 раза.
Образцы почв под номерами 10; 12; 26; 28; 38;
56 и 59 были отобраны вдоль дороги в 2 микро впадинах. Сравнительный анализ результатов
радиологических исследований 2017-2019 годов
подтверждает предположение о том, что установленные незначительные превышения радиационного фона относятся к локальным точкам

отбора проб.
Как показали результаты наших исследований, загрязненность проб почв в окрестностях
территорий скважин подземного выщелачивания урандобывающих предприятий НАК радионуклидами не значительна. Превышение
показателя значений ПДК в 1,13 и 1,25 раза установлено только в семи пробах почв, которые
были отобраны во впадинах вдоль центральной
автотрассы Шымкент-Кызылорда.
Радиационный экологический мониторинг
- это информационная система, созданная с
целью наблюдения, прогнозов изменений радиационной составляющей в окружающей
среде на всех уровнях общего экологического
мониторинга, она выделяет антропогенную составляющую радиационного воздействия на окружающую среду на фоне остальных природных
процессов. Система радиационного экологического мониторинга обеспечивает наблюдение
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радиационной составляющей во всех средах,
оценку полученных данных с учетом экологического нормирования. На основании этих оценок принимаются решения с целью снижения
возможного негативного влияния. Наблюдение
должно быть непрерывным – это обеспечивает
управление качеством окружающей среды.
Оценка получаемой радиационной составляющей производится непрерывно, что позволяет
анализировать эффективность принимаемых решений и воздействий и производить их корректировку [4. 844-846: 5. 10-12].
Поэтому, очень важно все эти вопросы ох-

вачены в преподавании дисциплины экология
и безопасность жизнедеятельности для предусмотрения и сохранения устойчивости биосферы,
для выяснения причин загрязнения окружающей среды и их вредных воздействий на живые
организмы, организацию защитных мероприятий, высокую экологическую грамотность всех
людей независимо от степени их образования.
Ознакомление студентов с основами безопасного взаимодействия со средой обитания человека
(производственной,бытовой, городской) и защиты от негативных факторов в опасных ситуациях.
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Түйіндеме: Мақалада жоғары оқу орнының оқу процесінде ағылшын тілін оқытудың заманауи
технологиялары мен әдістерін пайдалану артықшылықтары мен перспективалары және студенттердің қол жеткізген нәтижелерінің деңгейін бағалаудың балама құралдары оқу іс-әрекеті және жеке
өсуі қарастырылған.
Кілтті сөздер: Грамматикалық-аударма, коммуникатив,аудиовизуал, аудиолингвал,портфолио,
кейс, веб-квест.
Резюме: В статье рассмотрены преимущества и перспективы использования современных технологий и методов обучения английскому языку в учебном процессе вуза и альтернативные средства оценки уровня достигнутых студентами результатов учебной деятельности и личностного роста.
Ключевые слова: Грамматический перевод, коммуникативный, аудиовизуальный, аудиолингвальный, портфолио, кейс, веб-квест.
Summary: The article discusses the advantages and prospects of using modern technologies and
methods of teaching English in the educational process of the university and alternative means of assessing
the level of students ' educational results and personal growth.
Keywords: Grammatically-audarma, communicative, audiovisual, audiolingual, portfolio, case study,
web quest.
Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін
оқытудың заманауи технологияларымен әдістемелері көптеп кездеседі. Демек, білім алушылардың пәндік және метапәндік нәтижелеріне,
сондай-ақ жеке нәтижелеріне қол жеткізу құралдары білім беру технологиялары болып табылады. Ағылшын тілін оқыту нәтижелерін қамтамасыз ету бойынша оқытушының жұмыс жүйесі
міндетті түрде келесі технологияларды жүзеге
асыруды қамтуы керек: коммуникативті оқыту
технологиясы, технологияның коммуникативті
мағынасын түсіну технологиясы, ойын технологиялары, ынтымақтастық технологиялары, жобалық технологиялар және әдіс-тәсілдердің ерекшеліктері т. б.
Сонымен қатар, қазір әр оқытушы өздері үшін
оңтайлы жұмыс әдісімен оқыту технологияларын
таңдай алады. Жоғары оқу орындарында шет тілін оқытуда классикалық әдістер жиі қолданылады: тікелей әдіс; оқытудың грамматикалықаударма әдісі; аудиовизуалды және аудиолингвальды әдістер; коммуникативтік әдіс [1]..
Демек, өз тәжірибемізге сүйене отырып ағылшын тілін оқытудың әдістермен технологияларын төмендегідей сипттамалары бойынша толығырақ қарастырдық.
Бүгiнгi тaңдaғы ғaлaмдық өркeниeт aясындaғы
жaһaндaну үдeрiсiнe бaйлaнысты тiл бiлiмiндeгi
зeрттeулeр бaғытының aуқымды дa интeгрaциялық сипaтынa сaй тiл мeн мәдeниeт сaбaқтaсты-

ғын aнықтaудың мәнi зοр [2].
Ағылшын тілін үйретудегі негізгі әдістемелік бағыттар: ағылшын тіліндегі тапсырмаларды
оңайдан қиынға қарай беру; тілдік материалдар
қазіргі өмірмен байланысты болуы; студенттердің сөйлеуі мен оқуына көңіл бөлу, одан соң жазуға үйрету [3].
Тіл үйретудегі қатысымдық (коммуникативтік) бағытты ұсынған әдіскерлер Е.И.Пассов, А. А.
Леонтьев, В. Г. Костомаров, А. Н. Щукин, М.Н. Вятютнев, Г.А.Китайгородская, Г. В. Рогова, И. Зимняя, В. А. Скалкин, Б. А. Лапидус, Н.И. Гез, Э.П.Щубин, И. Л. Бим, т.б. бұл әдістің ғылыми-теориялық
және әдістемелік бағыттары
Шет тілін оқытудың тікелей әдісі
Бұл әдістің мәні оқытушының күнделікті өмірде қолданылатын ауызекі тілді үйренуге көбірек
көңіл бөлетіндігінде. Осыған сәйкес, барлық сабақ ағылшын тілінде жүргізіледі, оқытушы ағылшын тілінде түсініктемелер мен жаңа тақырыптар беруі керек. Тек ағылшын тіліндегі әдебиеттер қолданылады. Осы әдіс арқылы ағылшын
тілін оқытуда студенттердің білімді сәтті меңгеруіндегі оқытушының рөлі маңызды болып табылады. Яғни, оның сөйлеуі анық және дұрыс
болуы керек, айтылуы өте жақсы болуы керек,
өйткені студенттер үнемі оқытушының тапсырмасын қайталайтын болады.
Грамматикалық-аударма әдісі
Грамматика-аударма әдісі қазіргі ағылшын
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тілінің білім беру жүйесінде негізгі болып табылады. Грамматикалық-аударма әдісінің мақсатыграмматикалық ережелер көмегімен оқуды және
аударуды үйрену. Бұл әдістің кемшіліктері лексикалық бөлікке жеткілікті көңіл бөлінбейтіндігін
қамтиды. Лексиканы үйрену сөздерді механикалық жаттауға дейін азаяды. Оқу және аударма
қатаң түрде орындалады. Сонымен қатар, оқуға
ұсынылған мәтіндер нгізінде студенттер тек әдеби тілді үйренеді.
Аудиовизуалды және аудиолингвалды әдістер
Екі әдістің де мәні-тілді нақты құрылымдар
арқылы беру, есте сақтау аудио және видео
жазбалардың көмегімен жүреді.Аудиовизуалды
оқыту әдісі сөйлеуді суреттеуді қамтиды тиісті суреттермен, яғни студенттерге ағылшын тіліндегі
бейнелер, көркем және деректі фильмдер көрсетіледі. Бұл жағдайда студенттерде бір уақытта
қабылдаудың екі арнасы жұмыс істейді — визуалды және есту, нәтижесінде студенттерде ассоциациялар пайда болады, бұл тілді жақсы есте
сақтауға мүмкіндік береді. Әдістердің мақсатытірі, ауызекі тілді меңгеру. Екі әдісте де индукцияға негізделген.Жоғарыда айтылғандардың бәрін
ескере отырып, студенттер үшін тілдерді үйренуге мамандандырылмаған жоғары оқу орындары,
аудиолингвальды және аудиовизуалды әдістер
басқа оқу бағдарламаларымен бірге қолданылған жағдайда ғана жарамды.
Коммуникативті әдіс
Қазіргі уақытта оқытушылардың көпшілігі
ағылшын тілін оқытудың коммуникативті әдісіне жүгінуде. Бұл әдістің объектісі-сөйлеудің өзі,
яғни мұндай әдіс ең алдымен қарым-қатынасты
үйретеді.
Коммуникативтік оқыту технологиясы дегеніміз – пікір алысуға негізделген әдістеме. Коммуникативті оқытуда білім беру – оқушының өзін
ауызша (тыңдап түсіну, сөйлеу) және коммуникацияға (оқу және жазбаша) тарту, оқылып жатқан
тілде қарым-қатынасын қалыптастыру деген сөз.
Осы коммуникативтік әдіс шетел тілін оқытудағы
оқу-тәрбие үрдісінің барлық мақсат-міндеттерін
қамтиды. Тіл арқылы сөйлесіп үйрену, яғни, дыбыстық ауыз екі сөйлесу мен графикалық код,
яғни, сөйлесудің жазбаша формасын жүзеге асырады.
Коммуникативті әдіс студенттердің белсенділігін білдіреді.Бұл жағдайда оқытушының
міндеті-әңгімеге аудиториядағы барлық қатысушыларды тарту.Тілді жақсы есте сақтау және
пайдалану үшін қабылдаудың барлық бағытын
қарастыру керек. Коммуникативті әдістің мәні
нақты қарым-қатынас жағдайларын құру. Диалогты қайта құру кезінде студенттің мүмкіндігін
практика барысында қолдану. Коммуникативті
әдістің өте маңызды артықшылығы оның жаттығулардың алуан түрлілігі бар деп санауға болады:
мұнда рөлдік ойындар, диалогтар, нақты комму-
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никацияны модельдеу қолданылады [3]. Коммуникативті әдіс, дәстүрлі грамматикалық-аударма
әдісімен қатар жетекші орынға ие. Жоғары оқу
орындарының оқытушыларының көпшілігі осы
екі әдісті таңдайды және олар көбінесе кешенде
қолданылады. Бұл жалпы білім беру бағдарламасын әртараптандыруға және студенттерді қызықтыруға мүмкіндік береді.
Соңғы жылдары ағылшын тілін оқыту мен
білім беру сапасын бақылаудың перспективалы
технологияларының бірі-тілдік портфель.Е. В. Ваторопина, Л.Н. Кошель және т. б. көп мақсатты
тілдік портфельдің моделін оқытушы мен студенттің білім беру іс-әрекетінде субъективтілік
деңгейін жоғарылату құралы, шетелдік тілді меңгеру процесінде оқушының жетістіктерін өзін-өзі
бағалау және зерттелетін тілді меңгеру деңгейі,
сондай-ақ оқу өнімін көрсету құралы ретінде
түсіндіреді [4], [5]. Кейбір шетелдік зерттеушілер
мен оқытушылар, соның ішінде Кристина Кумб,
Сьюзан Гозой, Оуэн Бойл және басқалары портфолионы студенттердің іс-әрекетін, олардың оқу
үлгерімін бағалаудың балама түрлерінің бірі ретінде қарастырады. В. Б. Успенский, А.П. Чернявская портфолио жинақталған тәжірибені, білімді
жинақтауға, оның даму бағытын нақты анықтауға арналған оқыту әдісі деп санайды [6].
Біз «студент портфелі» студенттердің өзіндік
оқу іс-әрекетін ұйымдастыру және ағылшын тілі
сабақтарында студенттердің кәсіби және жеке
өзін-өзі дамыту технологиясының құрамдас бөлігі ретінде әрекет ете алады деп санаймыз, бұл
студенттердің өзіндік оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың әдісі мен формасын білдіреді, әрине,
олардың өз іс-әрекеттерін рефлексиялаудың
қажетті дағдыларын қалыптастыру құралы бола
алады, яғни.өзін-өзі бақылау, ойлау, өзінің танымдық, шығармашылық еңбегін өзін-өзі бағалау құралы.
Біздің ойымызша, жоғары мектепте жеке тұлғаға бағытталған және даралап оқытуды енгізу
және кеңейту құралы ретінде portfolio-пакетін:
(learning Educational Activities Packet = LEAP) қалыптастыруды әзірлеу мүмкін болып отыр. Студенттік портфолио - бұл бір немесе бірнеше саладағы күш-жігерін, үлгерімі мен жетістіктерін
көрсететін құжаттар жиынтығы, студенттің өзіндік жұмыстары. Университетте ағылшын тілін оқу
кезінде оқу бағдарламасының портфелін қалыптастыруды бірінші кезеңнің басынан бастап және
емтиханға дейін жалғастырған жөн. Портфельге
енгізілген және автор әзірлеген студенттердің
әдіснамалық өнімдерінің үлгі тізбесі:1. Бағалау
парағы (Scoring sheet) - жеке немесе ағылшын
тілі білімінің күнделігіне енгізіледі;2. Диагностикалық сынақтардың нәтижелері және оларды
талдау;3. Бақылау жұмыстарының нәтижелері
және оларды талдау;4. Рефераттар (жеке оқу);
5. Ғылыми студенттік конференцияға дайындық
және қатысу сипаттамасы;6. Эссе байқауына қа-

дің аты-жөндері мен лауазымдары. 2) Проблема
– күрделі сипаттама (әр түрлі оқиғаларға қатысушылардың позициясынан). 3) шешуге арналған
материалдар (ғылыми, әдістемелік, статистикалық, әдеби және т.б.) [9].
Қазіргі уақытта оқытушының міндеті-студенттерді заманауи біліммен қаруландыру ғана
емес, сонымен қатар студенттерді осы білімді
өз бетінше алуға, білгендеріне сүйене отырып,
оларды игере білуге үйрету.Осы мақсаттарға
жету университетің оқу тәжірибесінде Веб-квест (WebQuest) технологиясы қолданылады.
Оқытушылар мен әдіскерлер осы технологияны әртүрлі қырынан зерделейді. Сонымен, О.Ю.
Пестрецова білім беру веб-квестін қолданады
(webquest). Ағылшын тілі сабақтарында рөлдік
ойын элементтері бар проблемалық тапсырма
ретінде, оны орындау үшін интернеттің ақпараттық ресурстары пайдаланылады [10]. А.В. Исаева студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру
нысаны ретінде веб-квестті қолдануды зерттейді. Д.И. Садовская веб-квест технологиясын студенттердің мотивациялық белсенділігін арттыру
әдісі ретінде қолданады. Г. А. Воробьев өз жұмысында веб-квест технологиясын студенттердің
шет тілдік әлеуметтік-мәдени құзіреттілігін дамыту құралы ретінде қарастырады.
Веб-квест-бұл дидактикалық құрылым, оның
шеңберінде Интернет және басқа да ақпарат
құралдары көмегімен студенттің қызықты іздеу
қызметі жоспарланады. Веб-квест (webquest)
– бұл материалды ұсынудың белгілі бір түрітапсырмаларды қою, сонымен қатар тапсырмаларды шешу немесе сұрақтарға жауап беру арқылы
студенттер әртүрлі интернет-сайттардан алады.
Қорыта келгенде, жоғарыда көрсетілген сан
алуан оқыту технологияларымен әдістері оқытудың мазмұны мен бағытына сай оқу процесінде өзінің қолданылуын қажет етеді.Сонымен,
ағылшын тілін оқытудың әдісітері мен технологияларын пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында төмендегідей мазмұндағы іс-әрекетті
қарастыруды қажет етеді:
- ағылшын тілін оқытуда әрбір болашақ маман иесінің қабілеті мен қызығушылығына, деңгейіне қарай өз әрекетінің жемісті болуына, білім, ептілік пен дағдыларының жоғары екенін
сезінетіндей тиімді жағдайлар жасау;
- жаңа технологиялармен әдіс-тәсілдерді
меңгеруді практикалық іс-әрекеттерге негіздеу.
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тысу;7. Жеке жобалау қызметінің материалдары;8. Ұжымдық және топтық жобаларға қатысу
материалдары;9. Семестр бойынша оқу іс-әрекетінің өзіндік рефлексиясы;10. Жұмысын өзін-өзі
бағалауы.Студенттер өздерінің оқу «портфельдерін» құрастыру тәжірибесіне үлкен қызығушылықпен қарайды, ынтамен жұмыс істейді. Олар
белгілі бір салада объективті ілгерілеудің тұтас
көрінісін жасайды [7].
«Ағылшын тілі» пәнін оқыту кезінде студенттерді педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру
процесінде Жобалық іс-әрекет «кейс» әдісі түрінде де жүзеге асырылуы мүмкін.Кейс-технологиялар (нақты жағдайлар мысалында оқыту)
дәстүрлі түрде оқитындарға практикадан нақты
жағдайлар ұсынылған кезде қолданылады. Кейс
әдісін қолданатын оқытушылар оның мәнін әр
түрлі түсінеді және ол былай түсіндіріледі:- инновациялық технология (Ю. П. Сурмин, а. в. Сидоренко);- әдіснамалық контексте: танымның
басқа әдістері біріктірілген күрделі жүйе (Е. Н.
Красикова);– ұйымдастыру формасы студенттердің өзіндік жұмыстары (М. Ю., Еремина);- жоба
(М. Ю. Еремина);-оқу материалын ұйымдастыру
тәсілі (мысалы, ағылышын тілінде сөйлеу А. Е.
Ниязова);– түрі топтық жұмыс (М. Ю. Еремина);ағылшын тілінде кәсіби бағдарланған қарым-қатынасты оқыту құралы (Т.П. Фролова).
Әдіскерлер мен оқытушылар іс құрылымында белгілі бір компоненттерді ажыратады. Сонымен, А.Е. Ниязова әр жағдайда шет тілінде
сөйлеуді оқыту мазмұнында бөлінетін төрт компонентті белсендіруді қамтамасыз ететін жаттығулар бар деп санайды: мотивациялық, процедуралық, тиімді, рефлексивті.Жаттығулар ұсынылуы
мүмкін үш бірдей топтары:1) студенттерді оқусөйлеу жағдайымен, тақырыппен, проблемамен
қамтамасыз етуге бағытталған;2) пікірталастарды, жобаларды, брейнстормингтерді дайындауға бағытталған;3) бақылау сипатындағы [8]. Кейс
әдісінің кәсіпқойлары әрбір кейс-материалдың
өзіне ғана тән жеке құрылымы болуы тиіс деп
тұжырымдайды. Жақсы құрастырылған кейс нақты уақытша, сюжеттік және түсіндіру құрылымдарымен сипатталады. Кейс әдісі әдіснамалық
контексте танымның басқа әдістері біріктірілген
күрделі жүйе болып табылады. Е.Н. Красикованың пікірінше, оған модельдеу, ойын әдістері,
"ми шабуылы", пікірталас кіреді [8]. Т. П. Фролова кейс құрылымында үш негізгі компонентті
анықтайды:1) Кіріспе: міндет қою; кейіпкерлер-
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Түйін: Әлемдік педагогикалық ой-пікірлердің және оқу практикасының тарихына оқытуды ұйымдастырудың көптеген формалары мәлім. Олардың пайда болуы, дамуы, жетілдірілуі және біртіндеп
кейбірінің жоғалып кетуі дамып отырған қоғамның талаптарымен, қажеттіліктерімен байланысты.
Нәтижесінде педагогика ғылымы бұл салада едәуір эмпирикалық материал жинақтады. Оқытуды
ұйымдастырудың түрлі формаларын жүйелеудің, олардың уақыттың, тарихи дәуірдің талаптарына
сәйкес тиімділерін көрсетудің қажеттігі туралы сұрақ туындап отыр.Педагогикалық әдебиеттерде
мектептегі оқу үрдісін ұйымдастыру мәселелері жайлы пікірталастар толассыз жүруде. Түрлі типтегі
сабақтың құрылымдарының ең тиімді жолдарын қолдануды іздестіруде оқушылардың сабақ барысындағы оқу әрекетінің ұйымдастырылуы ерекше маңызды болып табылады. Педагогикалық әдебиет пен мектеп тәжірибесінде оның негізінен үш түрі қалыптасқан: жаппай, жеке, топтық.Соның
ішінде топтық жұмыстарды ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылды.
Кілт сөздер: бастауыш сынып,топтық жұмыс, дидактикалық материал, әдіс, оқытуды ұйымдастыру, оқыту формасы.
Аннотация: Истории мировой педагогической мысли и учебной практики известно множество форм организации обучения. Их возникновение, развитие, совершенствование и постепенное
исчезновение некоторых связано с требованиями, потребностями развивающегося общества. В
результате педагогическая наука накопила значительный эмпирический материал в этой области.
Возникает вопрос о необходимости систематизации различных форм организации обучения, демонстрации их эффективности в соответствии с требованиями времени, исторической эпохи. В педагогической литературе ведутся дискуссии о проблемах организации учебного процесса в школе.
Особое значение в поиске использования наиболее эффективных путей построения уроков различных типов имеет организация учебной деятельности учащихся в ходе урока. В педагогической литературе и школьной практике сформировались в основном три ее вида: массовая, индивидуальная,
групповая. В том числе были рассмотрены возможности организации групповой работы.
Ключевые слова: начальная школа, групповая работа, дидактический материал, метод, организация обучения, форма обучения.
Summary: The history of world pedagogical thought and educational practice is known for many forms
of educational organization. Their emergence, development, improvement and the gradual disappearance
of some of them is associated with the requirements and needs of a developing society. As a result,
pedagogical science has accumulated considerable empirical material in this area. The question arises
about the need to systematize various forms of training organization, to demonstrate their effectiveness
in accordance with the requirements of the time, the historical era. In the pedagogical literature, there are
discussions about the problems of organizing the educational process in school. Of particular importance
in the search for the use of the most effective ways to build lessons of various types is the organization
of educational activities of students during the lesson. In the pedagogical literature and school practice,
there are mainly three types of it: mass, individual, and group. In particular, the possibilities of organizing
group work were considered.
Keywords: primary school, group work, didactic material, method, organization of training, form of
training.
Кіріспе
Қазіргі кездегі жалпы білім беретін мектептерде білім беру саясатында еліміздегі болып
жатқан әлеуметтік-экономикалық реформалар-

дың қарқынды нәтижелері мұғалімдердің кәсіби
педагогикалық шеберліктерін арттыруға ұйтқы
болып, оқушылардың білімін жетілдіру арқылы
бәсекеге қабілетті жеке тұлғаларды қалыптас-
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тыруымыз тиіс. Өйткені, өмірден өз орындарын
таңдай алатын, экономикалық тұрғыдан іскерлігі мен ойлау қабілеті дамыған тығырықтан жол
таба алатын, істің нәтижесін болжай алатын іскер, тапқыр, адамгершілік қасиеті мол, білгір болашақ мамандарды тәрбиелеуге ерекше назар
аударылып отыр.
Қазақстан Республикасы бастауыш білімінің
мемлекеттік стандартында: «...бастауыш сынып
оқушысын белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі, әр түрлі
мәдениеттермен өз көзқарасы тұрғысынан диалогқа түсетін автор және жас ерекшелігіне сәйкес өз жолын қалыптастыруға күш жұмсап еңбектенетін бала», - деп қарау міндеті анықталған
[Қазақстан Республикасының бiлiм туралы заңы.
Алматы, 2000ж.].
Оқытудың көздейтін мақсаты – балаларға
білім беру екендігі қазіргі бір жақты жеткіліксіз
деп есептеледі. Себебі, мектеп оқушыларға білім
берумен қанағаттанып, сол білімді нақты тәжірибеде қолдануға үйретпесе, онда бұл жеткіліксіз
болар еді. Демек, білімді тиісті жағдайда қолдануға үйрететін топтық жұмыстарды ұйымдастыру
әдіс-тәсілдерін зертеу қажеттілігі туындайды.
Әр оқушыдан тілдік әрекетке түсуін тікелей талап ететін оқытудың топтық жұмыстарын ұйымдастырудың түпкі мақсаты – осындай белсенді
субъект дайындау.
Негізгі бөлім
Білім жүйесінің басты міндеті -жеке тұлғаның
ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарын,
ғылым мен практика жетістіктері негізінде қалыптастыру, дамыту және кәсіптік тұрғыда жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау.
Әлемдік педагогикалық ой-пікірлердің және
оқу практикасының тарихында оқытуды ұйымдастырудың көптеген формалары мәлім. Олардың пайда болуы, дамуы, жетілдірілуі және біртіндеп кейбірінің жоғалып кетуі дамып отырған
қоғамның талаптарымен, қажеттіліктерімен
байланысты. Оқытуды ұйымдастырудың түрлі
формаларын жүйелеудің, олардың уақыттың,
тарихи дәуірдің талаптарына сәйкес тиімділерін
көрсетудің қажеттілігі артты.Осыған байланысты
ғалымдар оқытуды ұйымдастыру формаларын
жіктеу үшін оқушылар саны мен құрамы, оқитын
жері, оқу жұмысының ұзақтығы сияқты негіздерді алға тартады.
Оқушылардың сабағы топтық формада жұмыс жүргізуі негізінен мақсатты түрде тәжірибелік жұмыс, зертханалық жұмыс, нақты ғылыми
пәндерде тәжірибе жүргізуде жүзеге асырылады,
ана тілі сабағында ауызекі тілді меңгеруде, мәтіндерді оқу кезінде, тарихи деректерді зерделеу
кезінде қолданылады. Осындай жұмыстардың
барысында қорытындыларды талқылау, күрделі
өзгерістер болып кеткен жағдайдағы кеңесшімен бірге жұмыс істеу барынша жүзеге асады.
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Осының бәрі үзіліссіз өз бетінше жұмыс жүргізу негізінде жүреді. Мұндай топты ұйымдастыру
кезінде топтың барлық мүшесі жұмысқа белсене араласады. Әлсіздер күштілердің артына тығылып отырмайды, ал күштілер шешім шығарудың бәрін өз қолдарына алмайды. Топтық оқыту
формасы дұрыс ұйымдастырылған жағдайда –
ұжымдық әрекет түрін көрсетеді, ол үшін жұмыстың барлық топ мүшесіне тиесілі бөлініп берілуі
қажет, оқушылар бір-бірінің қорытындыларын
тексеруіне болады. Егер мұғалімнің бағыт беру
әрекеті, жұмысы болмаса, тиімді жұмыс жасау
мүмкін емес. Топтық жұмыс барысында әр оқушының оқу мүмкіншілігіне мән беріп, мұғалім
мен оқушы арасында жақсы қатынастар орнаса,
үлкен табысқа жетуге мүмкіндігі бар.
Топтық жұмыс істеудегі оқушылардың табысқа жетуі мұғалімге тікелей байланысты. Әрбір
оқушы, әрбір топ мүшесі мұғалімнің көңіл бөліп отырғанын сезінуі керек дейді, - ғалым Т.А.
Ильина. Сонда олардың табысқа жетуіне деген
қызығушылық пайда болады. Сонымен қатар,
сабақтағы оқушылардың топтық әрекеті, ғалымпедагог В.В.Котовтың [Котов В.В. Рязань,1977г.]
жұмысында көрсетілгендей төмендегідей элементтерден тұрады:
1. Оқушылардың топтық тапсырманы орындауға алдын ала даярлау, оқу міндеттерін қою,
мұғалімнің қысқа нұсқау беруі;
2. Топта оқу тапсырмасын орындауды талқылау және жоспарын жасау, оларды шешу тәсілдерін анықтау, міндеттемелерді бөлу.
3. Оқу тапсырмасын орындау жұмысы.
4. Мұғалімнің топтық және жеке оқушылардың жұмысын байқауы және түзетуі.
5. Топтағы тапсырманың орындалуын өзара
тексеру және бақылау.
6. Мұғалімнің талап етуінің оқушының алынған нәтижелері туралы хабарламасы, мұғалімнің
басшылығымен жалпы пікірталас, қорытынды,
тұжырымдарды жасау, толықтыру және бағыт
беру, мұғалімнің қосымша ақпараты.
7. Топтардың және тұтас сыныптың жұмысын
жеке бағалау.
8.Оқушылардың топтық жұмысының жетістігі
мұғалімнің шеберлігіне, оның өз зейінін бөле білуіне байланысты .
Сонымен, әрбір топ, оның әрбір жеке мүшесін мұғалімнің қамқорлығымен оқушылардың
жетістікке жетуіне дұрыс тиімді тұлға аралық
қарым-қатынас орнатуға мүдделігін сезінуі керек. Мұғалім бүкіл өзінің мінез-құлқымен жақсы
оқитындардың да, сондай-ақ нашар оқитындардың да жетістікке жетуіне мүдделі екенін көрсетіп, оларға сенім ұялатуы нашар оқитындарға
сыйластық қарым-қатынасын көрсетуі керек.Ал
И.М.Чередовтың зерттеулері оқушылардың топтық жұмысы олардың оқу танымдық әрекетін
басқаратын мұғалімдерге жоғары талап қоятынын байқатады[Чередов И.М.1982г.]

тық жұмыс әрекеті барысында оқушы түсінбеген
тақырып төңірегінде бір-бірімен ақылдасу мүмкіндігіне ие, сондай-ақ, игермеген тақырыбын
мұғалімнен сұрайды;
• айналадағы болып жатқан мәселелерді өздігінен анықтайды;
• әрбір топ мүшесі топтың нәтижеге жетуі білім бағдарламасындағы тапсырмалардың орындауынан ғана емес, өздігінен жаңа білім мен дағдыларды керек ететіндігін түсінеді.;
• оқушылар өз көзқарастарын тұрақтандырады, ұсынады және дәлелдей алады;
• оқушылар топтық жұмыс әрекетінде жинаған білім, біліктерінің тиімді қолдану мүмкіндігін
түсінеді;
• оқушылар өзара және мұғаліммен пікірлесу
арқылы қарым-қатынастық дағдыны қалыптастырады;
• оқушылардың серіктестік сезімі мен өзара
ынтымақтастық байланысы мен шығармашылық
дағдылары дамиды.
Топтық жұмыс оқушыларды шығармашыл ойлауға, кез-келген ақпаратты ойластыра отырып
талқылауға, өзгелердің пікірлерін түсінуге жетелейді. Топтық жұмысты жасауда ынтымақтастық
атмосфера қалыптасады. Топтасу барысында
әр оқушы қамтылады. Сынып оқушылары өте
жоғары қызығушылықпен кірісіп кетеді, сабаққа деген белсенділігі артады. Сабақ барысында
тапсырмаларды өздері талдап, бір шешімге келіп, бір-бірін тыңдап, әрқайсысының пікірі құнды
екенін біледі. Сабақта берілген тапсырмаларды
топ ішінде талқылау барысында оқушы өз білгенін өзгеге түсіндіре отырып, өзгенің түсінгенін
ой елегінен өткізу арқылы пікір алмасуы, белсенділігі, ойларын толықтыруы, жинақтауы айқын
көрініп отырады. Жұппен, кішігірім топтармен
жұмыс істеуге, ортақ проблемалардың шешімін
табуға, талқылауға, жаңа пікірлерге шығармашылықпен қарауға, жаңалықтар ашуға үйренеді.
Оқушылар топпен жұмыс істеу барысында
сыйластықты, жауапкершілікті, топтың барлық
мүшелерінің кезекпен сөйлеу дағдысын, тікелей
сөйлеуде әлеуметтік қарым-қатынас жасауды үйренеді. Мұғалімдердің, оқушылардың топ ішінде
сөйлеуін бақылау және қажет кезде кірісіп сөйлеп кету, топта ұтымды жұмыс істеп үйренген
оқушылардың білімдері нәтижелі болады, шыңдалады. Оқушылардың бір-біріне деген жолдастық қарым-қатынасы арта түсіп, бір-біріне бар
ынта-жігерімен көмектесіп, үйретуге, топтық
жарыстар кезінде жетекшінің ұйымдастыру қабілетінің арта түсетіндігі, оқушы бағалауының әділ
болатындығы және бір сабақүстінде бірнеше
оқушыны бағалау мүмкіндігі туады.
Топтық жұмыс барысында оқушылар оқу үдерісіне белсенді қатысқанда тиімділікпен оқиды.
Шағын топтарда жұмыс істейтін оқушылар оқытылатын нәрсе туралы көп біледі және білгендерін естерінде ұзақ сақтайды. Топтық жұмыс
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Ол үшін пәнді жақсы меңгеруі керек, оқушылардың топтық жұмысы үшін тапсырмаларды
анықтауда әдістемені жетік игеруі қажет. Оқылатын материалдағы басты қағидаларды бөліп
қарап, әртүрлі топтардағы оқушылардың ынтымақтастығын байқап жүруі керек. Оқушылардың
өзара әрекетін реттей отырып, мұғалім олардың
түрлі оқу жағдаяттарындағы мінез-құлық ерекшеліктерін біледі. Мұғалім кейбір оқушылардың
тек басқаруды ұнататынын, басқалары бірлескен
жұмыстан бас тартатынын, үшіншілері қақтығыстарды рұқсат етілмейтін тәсілдермен шешеді, немесе басқа істермен айналысатынын көрді.
Мұғалім осыларға баға беруші болады. Ол оқу
әрекетін керек арнаға салады. Оқу міндеттерін
шешуде топтардың әрқайсысы қалай алға жылжитынын көреді, жұмыс қарқынын реттейді, нашар оқитындарға назар аударады. Олардың белсенді әрекетке араласуына көмектеседі. Топтық
оқу жұмысының формасының сабақтағы артықшылықтары анық болады. Оқушылардың бірігіп
жасаған жұмысы нәтижелері оларды жылдам
жұмыс жүргізу әдісіне үйретеді, адамның жеке
сапасымен қалыптасуына мүмкіндік береді. Бірақ
топтық оқыту формасын керемет деп те қарауға
болмайды. Оны әмбебаптандыруға және басқа
формаларға қарама-қарсы қоюға болмайды. Бұл
формалар бір-бірін толықтырып ғана тұрады.
Топтық формаға тиесілі бірнеше кемшіліктер
де бар. Олардың ішіндегі ең негізгілері: топтар
құрудағы және олардағы жұмыстардың ұйымдастырудағы қиындық, топтардағы оқушылар
қиын материалды өз бетімен талдауға қиындықтарға ұшырап, кей кезде уақыттарында үнемдей
алмауы мүмкін. Нәтижесінде нашар оқитындар
материалды күшпен игереді, ал жақсы оқитындар күрделі, жеке тапсырмалар орындауды талап
етеді. Сондықтан да топтық форманың даралық
формамен, жаппай формамен толықтырғанда
ғана жақсы нәтижелер алуға болады. Оқытудың
осы екі формасының үйлесімділігі, осы екеуіне
оңтайлысын таңдап алу мұғалімнің оқу-тәрбие
міндеттеріне, оқу пәніне мазмұнының ерекшеліктеріне, олардың оқу мүмкіндіктері деңгейлеріне, мұғалім мен оқушының қарым-қатынастары
стиліне, сегімділік орнаған сыныптан, бір-біріне
көмек беруге үнемі дайын болуына байланысты[Чередов И.М.1982г.с-255].
Бастауыш сыныпта оқушыға білім беру белгілі
бір білімді беріп қана қоймай, оны жалпы дамытуды, яғни сөйлеу, оқу, талдау жасауға үйретуді
және ойын толық, дұрыс жеткізуді қамтиды. Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі-тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды
дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру болып табылады.
Бастауыш сыныптарда топтық жұмыстардың
пайдасы зор. Топтық жұмыстың ерекшеліктері:
• оқушы өтілген сабақ материалын түсінбесе,
мұғалімге тура сұрақ бағыттай алмайды. Ал топ-
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кез-келген мәселенің шешімін табуға септігін
тигізеді. Ол – білім беру мен білім алудағы жаңа
әдістерді жүзеге асырады және қолдануға мүмкіндік беретін әдіс.
Топтық жұмыс оқу тапсырмаларын бірлесіп
орындауға бағытталған сынып негізінде жұптық,
шағын топ және үлкен топтық жұмысты ұйымдастыруға негізделеді. Топтық жұмыс – оқушыларды алынған ақпаратты ойластыруға және
талқылауға, өзгелердің пікіріні түсінуге немесе
теріске шығаруға ынталандырылған жағдайда
тиімді болады. Оқушылардың ойлауын дамыту –
топтық жұмыстың басты мақсаты. Топтық жұмыс
барысында оқушының белсенділігін арттыру
үшін, оқушының өзіндік ынта – ықыласына көңіл
бөлу қажет. Егер болмаса ол жан – жақты меңгере алмайды.
Топпен жұмыс істеу тақырыпқа, мақсатқа,
дидактикалық міндетке және оқушылардың жұмысқа деген әзірлігі дәрежесіне, олардың танымдық белсенділігін дамытуға байланысты болады. Кез – келген жағдайда мұғалімнің назары
үнемі бірнеше жайтқа: сабақ барысының сабақтың жоспарға немесе конспектіге сәйкес келуіне,
топта орындалатын жұмыстың қарқынына, топтық және жеке тапсырмалардың болуына және
оларды ойдағыдай орындауға, белсенді оқушыларды жұмыспен қамтамасыз етуге, топ оқушыларының және жекеленген оқушылардың жетістіктерін айтып, мадақтап отыруға аударылады.
Жаңа ұғымдардың мәні жеткілікті түрде толық
ашылып көрсетілді ме, оны оқушылар меңгер
ала ма, олар белсенді түрде жұмыс істеп отыр ма
– міне осының бәрі мүғалімнің көбірек қамқорлық жасайтын нәрселері болуы керек.
Оқушының жас ерекшеліктеріне және психикалық даму дәрежесіне қарай белсенділіктің бірнеше түрі қимыл және сөйлеу, ойын және оқу,
өзін – өзі тәрбиелеу, т.б. белсенділіктері дамиды,
яғни сабаққа ынталы, барлық зейінімен қызыға
қатысу, іздене білу. Топпен жұмыс кезінде қызықты тапсырмалар беру, ойындар өткізу, жүйелі
түрде баға қою, жетістіктерін мадақтау, марапаттау, жеке тапсырма беру оқушының белсенділігін арттыра түседі. Сонымен бірге оқушыларда
іскерлікті, дағдыны, ойлауды, бақылағыштықты,
шығармашылықты қалыптастырады. Сабақта
оқушылардың белсенділігін дамыту ісі мұғалімнің шығармашылық деңгейіне, шеберлігіне байланысты жүзеге асады [В.С.Кукушин 2003]
Оқушылардың топтық танымдық жұмыстары
сабақ барысында оқу міндеттерін шешуде өзара
көмекке негізделген екі, төрт, алты, т.с.с. оқушылар тобының белгілі бір жұмыс көлемін атқаруын көздейді.
Жұмыстың бұл түрі, негізінен, екі бағытта іске
асады: біркелкі немесе бірыңғай және бірнеше бөлшекке бөлу (дифференция) жағдайында
ұйымдастыру.
Оқушылардың бірыңғай, біркелкі оқу жұмыс-
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тарына мұғалімнің берілген ортақ тапсырмасын
шағын топтардың өзара орындауы жатқызылады.
Ал бөлшекке бөліп оқыту – бір мезгілде бірнеше тапсырманы әр түрлі тәсілдермен оқушылардың бірнеше тобы арқылы орындалуы қарастырылады.
Жұмыстың бұл түрі топ ішінде оқушылардың
тапсырманың мақсатын, мазмұнын, оны орындау тәсілдерін бір-бірімен өзара ақылдасып шешуі, оның нәтижесінталдауы, бағалауымен ерекшеленеді. Оқушылардың осындай өзара бірлесіп
атқаратын оқу-танымдық жұмыстары олардың
жеке-дара жұмыстарына қарағанда әлдеқайда
жемісті болып келеді, әрі уақытты аз және тиімді
пайдалануға мүмкіндік туғызады.
Сонымен қатар, бір сыныптағы оқушылардың
оқу міндеттерін топ болып шешуде өзара әрекеттесуі немесе жарысы олардың ортақ іске деген
жауапкершілік сезімін тудырады.
Мұндай жұмыс барысында оқушылардың өз
тобының нәтижесіне өзара әсерленуінің маңызы
ерекше.
Мұғалімнің топтық жұмысты нәтижелі ұйымдастыру шартына:
- оқушыларды өздігінен жұмыс жасауға үйрету;
- жолдастарымен ақылдасуға үйрету;
- оқушылардың жекелеген топтарына оқу
тапсырмалары жүйесінің нақты болуы;
-тапсырмаларды оқушылардың жекелеген
топтарына үлестіру іскерлігінің болуы, т.б.
Оқытуды осындай тәртіппен ұйымдастыру
оқушылардың тәрбиесіне, атап айтқанда, өздігінен білім алу белсенділігін, олардың өзара татутәтті ұжымдық қарым-қатынасын, жауапкершілігін, әсерленушілдігін, т.б. әлеуметтік қасиеттерін
қалыптастырады[Сахитжанова С. 2020ж.205-б.]
Топ құрамы бірқалыпты емес, топтың мүшелерінің оқу мүмкіндіктерін тиімді жүзеге асыруына сай топтың құрамы әртүрлі. Ол 3-6 адамнан
құрылады. Топ құрамы тұрақты емес. Ол алдағы
орындалатын жұмыстың мазмұны мен сипатына
байланысты өзгеріп отырады. Бұл жерде топтың
жартысы дара жұмыспен айналыса алатын оқушылар болуы керек.
Топтардың жетекшілері және топтар құрамы түрлі оқу пәндерінде түрліше болуы мүмкін.
Олар оқушылардың жетістіктері мен кемшіліктері бірін – бірі толықтырып отыратындай оқыту деңгейі әртүрлі оқушылардан құрылады, осы
пәннен сабақтан тыс уақытта ақпаратты білуі,
оқушылардың бір-бірімен бірігіп жұмыс жасай
алуы есепке алынады. Топта бірін-бірі ұнатпайтындар болмауы керек.
Біркелкі топта барлық оқушыға бірдей тапсырманы оқушылардың шағын топтары орындайды. Жұмыс барысында топ мүшелері жұмыстың барысы мен нәтижесін талқылайды, бірінбірінен кеңес алады.Тек осындай жағдайларда

Білім мен ойлау тәрбиесінің негізгі шарты мен
құралдары деуге болады.
Топтық оқытуда мына бір жағдайды болдырмауға тырысу керек: кейде топтық оқыту ұжымдық ұмтылыстармен байланысты болмай «бірге»
оқытудың орнына фронтальдық оқытудағыдай
«қатар» үстелдің айналасына оқу тобымен отырғызып, тұрақты ұжымдық байланысты жүзеге асырып, оқушылардың қоластында қажетті
анықтамалықтар, сөздіктер, әдебиеттер болуы
керек.
Топтық оқыту мыналарды жүзеге асыра алады.
1.Топтық оқыту білімді және іскерлікті меңгеруге пәрменді әсер етеді, себебі оқушылардың
белсенді танымдық қатынастары ақпарат алмасуға және білімді иеленуге ұмтылдырады.
2. Топтық оқытудың дамытушылық рөлі бар,
яғни ойлаудың дербестігін, қызығушылығын
және ынтасын дамытады.
Қорытынды
Дидактикада оқытудың топтық формасын
ұйымдастыру мәселесі жан-жақты зерттелген
деп айтуға болады. Бастауыш сыныптардың сабақтарының кез келген кезеңінде, оқушылардың
әр түрлі құрамында, түрлі әдістерді қолдана отырып, оқытудың аталмыш түрін ұйымдастыруға
болады.
Бастауыш сыныпта оқушыға білім беру белгілі
бір білімді беріп қана қоймай, оны жалпы дамытуды, яғни сөйлеу, оқу, талдау жасауға үйретуді
және ойын толық, дұрыс жеткізуді қамтиды. Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі-тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды
дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру болып табылады.
Қорыта келе, бастауыш білім мазмұнын оқытып үйрету барысында топтық жұмыстың ролі
зор екендігін айтуға болады. Мұнда оқушылар
бірлесе жұмыс атқарғандықтан, талдау, қорытындылау жұмыстары ортақ жүргізіледі, оқушылардың сабаққа қызығушылықтары артады,
білгілі бір білік пен дағды қалыптасады және де
адамгершілік тәрбиесінің жүзеге асуы да ескеріледі, яғни өзара көмек, ұжымдық тәрбие, бірінбірі қолдау жүзеге асырылады, кейде өз ойын
айта алмайтын бала аз топ алдында сөйлеп үйренеді.
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«топ құрамында жұмыс жасай отырып, оқушылар өз тәжірибесінде бірлесіп жоспарлаудың,
міндеттерді бөлісудің, өзара араласудың пайдасына көзі жетеді», – дейді М.А.Данилов [Котов
В.В. Рязань, 1977г.]
Сонымен қатар, оқушылар бір-бірімен, жақындаса түседі, келісімді және үйлесімді әрекет
жасауға, бірлескен жұмыстың нәтижесі үшін
ұжымдық жауапкершілікті үйренетін болады.
Жұмысты ұйымдастырудың топтық формасы әрбір оқушының қабілеттерін шығармашылық жарыстарды табиғи түрде дамытуға әсер етеді. Оқушылардың топтардағы бірлескен жұмысы жеке
оқушының тапсырманы дара орындауынан нәтижелі болады. Өйткені, топ мүшелері бір-біріне
көмектеседі. Ұжымдық жауапкершілікті өздеріне
алады, қайсібір сұрақтарды оқып үйренгенде,
олардың алға жылжу қарқынын реттегенде әр
оқушының жұмысы көзге түседі.
Топтық форма бойынша жұмыс жасаған кезінде сабақта топтық құрамындағы көмек қажет
болған әр оқушыға басқа оқушылар немесе мұғалімдер жағынан даралық көмек көрсетіледі.
Бұл жаппай және даралық жұмыс формасында
барлық оқушыларға көмек көрсету мұғалімге
қиындық туғызатынын көрсетеді. Мұғалім бір
немесе екі оқушымен жұмыс жасап жатқан кезде, басқа оқушылар өз кезегін күтіп отырады. Ал
топтық оқыту формасында басқаша болады. Топтағы оқушылар мұғалім мен сыныптағы мықты
кеңесші –оқушылардың көмегін алады. Сонымен
қатар, көмектесуші оқушы да көп нәрсе үйренеді, оның білімі нақтыланып, тереңдейді, өзінің
сыныптасына түсіндіру барысында оның білімі
бекітіледі. Кеңесші топтық жұмысты арнайы пән
бойынша ғана басқарады. Басқа жағынан – ол
топтың қатардағы мүшесі, ол одан жақсы дайындалғасн, көп ақпарат алған сыныптас-кеңесшінің басқаруымен жұмыс жасады. Кеңесшілердің
ауысып отыруы жеке оқушылардың менмендігінің алдын алады[Әбенбаева С., Әбиев 2009].
Оқу – мектеп жасындағы балалардың негізгі
таным әрекеті. Баланың жалпы психикалық дамуы-мектептегі оқу мен оның үдерісінде ерекше
дамиды. Білім мен ойлау арасында тығыз байланыс бар. Оқушының ақыл-ой қабілетін қалыптастыру үшін білім мен ойлаудың өзара әсері
мен өзара байланыс ерекшеліктерін білген жөн.
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БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫНА Л.АНДЕРСОН ЕНГІЗГЕН ӨЗГЕРІСТЕРДІ
ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОҚЫТУДА ДИАЛОГТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ
ФОРМАЛАРЫ
Түйіндеме: Мақалада критериалды бағалаудың технологияларын дұрыс пайдаланудың жолдары
мен таксономияның Андерсон ұсынған үлгісін қолданудың тиімділігі көрсетіледі. Бұл еңбекте оқушы
мен оқытушы арасында тиімді диалог құрудың жаңа формасы ұсынылады.
Кілт сөздер: критерий, дескриптор, айдарлар, бағалау, диалог, коммуникация, оқу мақсаты, іс –
әрекеттер, жаңартылған білім.
Аннотация: В статье показаны способы правильного использования технологий критериального оценивания и эффективность использования предложенной Андерсоном модели таксономии.
В данной работе предлагается новая форма построения эффективного диалога между учеником и
преподавателем.
Ключевые слова: критерий, дескриптор, рубрики, оценка, диалог, коммуникация, цель обучения, действия, обновленные знания.
Summary: The article shows the ways of proper use of criteria-based assessment technologies and the
effectiveness of using the taxonomy model proposed by Anderson. In this paper, we propose a new form
of building an effective dialogue between a student and a teacher.
Keywords: criteria, descriptor, categories, evaluation, dialogue, communication, learning goal, actions,
updated knowledge.
Бағалау тек қана оқу процесінде ғана емес
адамның қоғамдағы өзін қоршаған ортамен
байланысында да ерекше орын алады. Адамның өмірдегі өз орнын табуы, өзінің жеке кәсібін
ашуы оның өз мүмкіншілігін білуіне байланысты.
Ал, адамның өз мүмкіншілігін білуі өзгені және
өзін – өзі объективті түрде бағалай білу дағдысын қалыптастырумен тығыз байланысты. Заман
талабына оқытуда зерттеушілік іс – әрекеттердің
кеңінен қолданылуы қазіргі талаптарға сай келетін жаңаша бағалау жүйесін қажет етеді. Оқушы
өзінің жұмысын өзі талдауға, рефлексия жасай
білу тәжірибесін үйренуге, оқу үдерісіне қатысуда ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді
қатысушы болуы керек. Бұл жағдайда өзін – өзі
бағалауға және бірін -бірі бағалауға да аса назар
аударылуы керек. Өзгенің жұмысын бағалағаннан өз жұмысын бағалау әрине қиын, сондықтан
оқушы өз жұмысына сәйкесті баға қоя алуы үшін
ол жұмысты бағалау эталондарын білуі тиіс. Ол
эталон түсінікті тілмен, нақты әділ бағаны көрсете алатындай болып жазылған болуы шарт. Мұндай мүмкіндікті заманауи бағалау жүйесі – критериалды бағалау ғана бере алады. Бағалау – оқу
жүйесінің бөлінбес бөлігі ғана емес, сонымен
қатар бағалау арқылы әрбір адам өзі атқарған
жұмыстарына ары қарай жетілдіру үшін түзетулер де жасай алады. Оқу процесінде дұрыс қолданылған бағалау тұлғаның қалыптасуына да тигізер әсері өте мол[. Шилибекова А. С.,Абсатова
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М. Б., Мустафина А. А. 2016 ж.].
Критериалды бағалауды қарастырумен қатар,
біз мына мәселелерді нақтылап алғымыз келеді.
Біз осыған дейін “оқушыға білімді мұғалім береді” деген оймен яғни мұғалім білімді оқушыға
трансформация жасайды деп келдік. Қазіргі уақытта барлық ел “білімді беру мүмкін емес” деген
пікірмен келісіп отыр. Білім берілмейді, берілетін
тек қана ақпарат. Білім қажырлы еңбектенудің,
талмай жүргізілген ізденістің арқасында меңгеріледі, бұл біріншіден. Екіншіден мұғалімнің сабақ
басталар алдындағы мақсаты деп, біз нені түсінеміз? Мұғалімнің “мен сабақ барысында мынаны
түсіндіремін, мынаны көрсетемін деген сияқты
мұғалімнің сыныпта атқаратын әрекеттерінің
тізбесі ме, жоқ әлде оқушының өз еңбегімен немесе мұғалімнің көмегімен қол жеткізген, меңгерген білім дәрежесін айтамыз ба?”. Диқанның
мақсаты – көп өнім алу сияқты, мұғалім мақсаты
– алдына қойылған мәселелерді жоғары дәрежеде атқара алатын жастарды тәрбиелеу. Міне, осы
тұрғыдан қарағанда, қойылған мақсат нәтижеге
бағытталған болуы керек. Ал, біздің жағдайда
нәтиже дегеніміз – мұғалімнің сыныптағы іс –
әрекеті емес, оқушының меңгерген білімі мен
қалыптастырған дағдылары.
Біз енді критериалды бағалаудың теориялық
негіздеріне тоқталайық. Бағалау процесі, ең алдымен, алынған нәтижелер мен жоспарланған
мақсаттардың арақатынасы болып табылады.

рымдардан тұратынын білеміз. Сонымен қатар,
өзен ағысы сияқты ғылымның үздіксіз өзгеріп,
алға жылжып даму үстінде болатыны сияқты осы
еңбегімізде жоғарыда жарияланған мақаламыздағы [Туйебаев М.К., Құдайберген С., Батырбекова А. 2019. №5/2 –295-298бб.] пікірлерімізге
түзетулер енгізіп, ойымызды ары қарай өрбіткіміз келеді. Біз ол мақалада, ”...жалпы білім беру
бағдарламасының мақсаттарынан оқу мақсаты
туындайды. ...оқу мақсаты деп мұғалімнің сабақ
барысында мынаны түсіндіремін немесе мынаны көрсетемін деген мақсаттары емес екендігін
айтқымыз келеді. Сабақ мақсаты деп - оқу барысында күтілетін нәтижелерді, яғни оқушылардың
сабақ барысында жететін жетістіктерін айтып
отырмыз”- дей келе, криттериалды бағалау технологиясының сызбасын 1- сурет бойынша келтіргенбіз.

1 – сурет
Қазіргі Қазақстандық мектептерде критериалды бағалау технологиясын осы формада
қолданып та келеді. Біз критериалды бағалаудың осындай нұсқасы дұрыс емес деген ойдан
аулақпыз. Мәселе критериалды бағауды қолданушылардың қабылдауында болып отыр. Бірінші
суретте көрсетілген нұсқа бағаланатын нәрсе оқу

нәтижесі емес, оқу мақсаты сияқты болып көрінуі мүмкін. Оқу мақсаты болсын немесе кез келген мақсат болсын, ол мақсаттың қандайда бір
нәтижесі болуы керек. Мәселе ол нәтиженің оң
немесе терістігінде де емес, мәселе сол нәтиженің барлығында және шын мәнінде бағалаланатын да сол нәтиже екендігінде.

2 – сурет
Сондықтан, түсіндіру сызбаларында оқу мақсатынан кейін оқу нәтижесін орналастырған дұрыс. Себебі, бағаланатын тек - нәтиже.
Біз, осы мақаламыздың басында оқу мақсаты деп оқушының сыныптағы сабақ барысында
меңгерген білімі мен қалыптастырған дағдылары екендігін келтіргенбіз. Егер оқушылардың
оқу нәтижесінің сапасы төмен болған жағдайда

оқытушы әр оқушының қабілеттері мен ерекшеліктерін ескере отырып, жаңа оқу траекториясын
құра алады. Яғни, сапалы нәтиже алуға ықпал
ететін тапсырмалар мен тәсілдердің сан алауан
түрлін қолданып оқу нәтижесін жақсарта алады.
Біз енді критериалды бағалауды меңгеруде
Блум таксономиясына Л.Андерсон енгізген өзгерістерді қолданудың тиімділігін қарастырамыз.
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Бағалау – оқытудың ағымдағы және қорытынды
сатыларындағы оқушылардың үлгерімі туралы
ақпаратты жинау және талдау болып табылатын
білім беру процесінің қажетті құрамдас бөлігі.
Бағалаудың мақсаты, міндеттері, пәні, объектісі,
қағидаттары, әдістері, нысандары мен құралдары білім беру процесінің барлық субъектілеріне
– мектеп әкімшілігіне, мұғалімдерге, ата-аналарға және оқушылардың өздеріне түсінікті болуы
тиіс.
Біз бұған дейінде критериалды бағалау туралы мақалалар жазғанбыз [Түйебаев М.Қ., Сайдахметов П.А., Сайдахметов М.А. 2020. №5/5 – 265269бб.]. Ол мақалада критериалды бағалаудың
технологияларына және қалыптастырушы балаудың оқушыларға ететін әсеріне тоқталғанбыз.
Ғылым адамның ізденісі барысында қалыптасатын пікірі мен көзқарасына негізделген тұжы-
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1999 жылы Лорин Андерсон және оның әріптестері Блум таксономиясының оқытуға және оқуға
әсер ететін факторлардың кең спектрін ескеретін
1 – сызба
№
1

Білу

Түсіну

2

3

Блум бойынша
Критерийлер
Фактілерді, жағдайларды,
негізгі тұжырымдамалар мен
жауаптарды көрсету арқылы өткен
материалдардың есте сақталғанын
растау
Негізгі идеяларды ұйымдастыру,
салыстыру, түсіндіру, сипаттау және
бекіту жолымен

Андерсон бойынша
Критерийлер
Есінде

Біледі

фактілер мен идеяларды
түсінетіндігін көрсету
Қолданау

Талдау

4

5

жаңартылған нұсқасын жариялады. Нақтыланған
таксономияда бастапқы таксономиядағы кейбір
қателерді түзетуге әрекет жасалды (1 – сызба).

Жинақтау

6

Бағалау

Меңгерілген білімдерді, әдістерді
және ережелерді тәжірибелерде
қолдану
Дәйектер мен себептерге
сәйкес ақпаратты тексеру және
жіктеу. Қорытынды жасау және
жалпылаудың болғанын растайтын
дәлелдерді анықтау

Жаңа үлгіде әртүрлі тәсілдермен
элементтерді қиыстыру арқылы
ақпаратты жүйелеу немесе балама
шешім ұсыну

Пікірмен таныстыру және оны
дәлелдеу, ақпарат бойынша
қорытынды жасау, бірқатар
критерийлердің негізінде
идеяларды негіздеу және жұмыс
сапасын бағалау

Біздің ойымызша, Бастапқы таксономияның
бастапқы үлгісінен соңғы Андерсон ұсынған үлгі
ауқымды және оқушылардың түсінуіне ыңғайлы.
Себебі, Блум үлгісіндегі төменгі деңгейдегі «Білу»
және «Түсіну» терминдері бір – бірінің синонимі
тәрізді мағана жағынан өте жақын. Сондықтан
оқушы қандайда бір материалды меңгергенде
оның есінде «не қалды?» дегенен бастаған дұрыс та, түсінікті де. Әрине, Блум үлгісіндегі «Білуде» оқушының есінде не қалғанын да ескеріледі
деген уәжді алға тартады. Дегенмен, әр нәрсе
өз тауымен аталғаны да дұрыс деп есептейміз.
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Қолданады

Талдайды

Бағалайды

Қажетті ақпаратты есіне
түсіру
Фактілерді,
жағдайларды, негізгі
тұжырымдамалар
мен жауаптарды
көрсету арқылы өткен
материалдардың есте
сақталғанын растау
Меңгерілген
білімдерді, әдістерді
және ережелерді
тәжірибелерде қолдану
Дәйектер мен
себептерге сәйкес
ақпаратты тексеру және
жіктеу. Қорытынды
жасау және
жалпылаудың болғанын
растайтын дәлелдерді
анықтау
Пікірмен таныстыру
және оны дәлелдеу,
ақпарат бойынша
қорытынды жасау,
бірқатар
критерийлердің
негізінде идеяларды
негіздеу және жұмыс
сапасын бағалау

Жетілдіреді

Жақсарту амалдарын
қарастырады, ұсынады.

Бұл біріншіден, екіншіден Блум үгісінде соңғы
ең жоғары деңгей «Бағалау». Бағалау – барлық
уақытта салыстыру арқылы іске асатын процесс.
«Бағалау» деңгейінде де оқушының өзіндік ізденістерін, жаңа қосқан тың идеяларын да ескереміз деуге де болады және солай жасалынып та
жүр. Дегенмен, «Бағалау» деңгейінің өзі өте күрделі деңгей болғандықтан, оны жеке қалдырып,
оқушының шығармашылығын – жаңа идеяларын Андерсон үлгісіндегі «Жетілдіреді» деңгейіне орналастырған дұрыс деп есептейміз [https://
teacher.yandex.ru/posts/stavim-tseli-v-obrazovanii

келтірдік (2 – сызба).
“Мақта қыз” ертегісі бойынша оқушылар жетістігін бағалау критерийлері
ұпай

1.есінде түк жоқ.

1

Есінде

0

2.берілген тапсырманың бір бөлігін ғана біледі.

10

3.берілген тапсырманы сырттан берілген көмек арқылы
толық айтады(шатастырады).

10

4.тапсырманы жаттанды түрде айтады.

10

2.кейіпкерлердің орнын ауыстырған жоқ(шатаспайды).

10

3.ертегіні айтудағы дауыс екпіні өте жақсы (интонациясы)
1.сөз қорының байлығы.

10
10

2.конфликтінің жақсылыққа апармайтынын түсінеді.

10

3.мысықтың өз мақсатына жетудегі табандылығын түсінеді.

10

4.мақсатқа жетудігі ләпсісін тыйуы.

10

1.тапсырманы сенімді айтады.

2

3

Түсінеді

Жетілдіреді

Әрине, «Түсінеді» критерийнен кейін «Бағалау» критерийін орналастыруға болады және
солай жасаған да дұрыс. Біздің мақсатымыз «Жетілдіреді» критерийі арқылы мұзтаудың су астында көрінбей қалған бөлігі сияқты, ертегіде айтылмай қалған маңызды бөлігін оқушының терең ой
елегінен өткізіп, жеткізе білуін бағалауды көрсету. Яғни, оқушының ертегінің философиялық мағынасын ашып көресете білуін бағалау.
Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, олардың білім деңгейінің көтерілуіне қалыптастырушы бағалау мен оқушыларға
берілетін кері байланыстың шешуші рөл атқаратынын білеміз. Сондықтан, мұғалімнің сөйлеу
мәдениеті жалпы адамзат мәдениетінің және
педагогикалық шеберліктің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Мұғалім мен оқушы
арасындағы жағымды қарым-қатынас олардың
арасында тек тілдік коммуникацияны дұрыс қалыптастырғанда ғана жүзеге асады. Сөйлеу туралы білімді меңгеру мұғалім үшін де, кез келген
мәдениетті адам үшін де міндетті. Мұғалім өз сөзінде қателіктерге жол бермеуі керек, себебі ол
сөйлей білуді меңгерген тұлға және коммуникативті көшбасшы болып табылады, ол айтқан сөздер тек есте сақталып қана қоймай, бірнеше рет
қайталануы да мүмкін.
«Сөйлеу мәдениеті» термині көпмағына-

10

лы. Сөйлеу мәдениеті дегеніміз – бұл күнделікті
ауызша және жазбаша қарым-қатынас жағдайында тілдік қасиеттер мен мүмкіндіктерді нақты
іске асыру.
Оқудағы диалог немесе оқу диалогы – бұл сыныптағы мұғалім – оқушы, оқушы – оқушы арасындағы өзара қарым-қатынастарының бір түрі.
Диалогты ұйымдастырудың басты шарттарының
бірі – бұл сенім мен ізгілік атмосферасын құру,
еркіндік және өзара түсіністік, тең және әр түрлі
жаратылыс және ол сөйлем мәдениеті дұрыс қалыптасқанда ғана жүзеге асады.
Қазіргі Қазақстандық білім беру саласында
«Жаңартылған білім беру бағдарламасы» бойынша Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесудің 3 түрі қолданыста[Назарбаев Зияткерлік мектептері, 2015ж.185б]. Олар:
1. Әңгіме – дебат;
2.Кумулятивтік әңгіме;
3.Зерттеушілік әңгіме.
Әрине, бұл білім саласында да, өмірде де өз
жетістігі мен жемістерін беруде. Дегенмен, диалогты ұйымдастырудың басты шарттарының бірі
«өзара түсіністік» деп жоғарыда келтіргендей
және адамдар арасындағы диалогты ұйымдастыруды тиімді де, жеңіл түсіндіру үшін біз диалогты құрудың төмендегідей қарапайым формасын
ұсынамыз.
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taksonomiya-bluma]. Біз, таксономияның Андерсон үлгісінің ыңғайлылығын көрсету үшін мысалы ретінде көпшілігімізге таныс «Мақта қыз»
ертегісіне критериалды бағалаудың осы үлгісін
2 - сызба
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Жоғары
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Диалогқа қатысушылар бірін –бірі тек жауап
беру үшін ғана тыңдайды. Бұндай жағдайда ешқандай ортақ келісім
болмайды.
Диалогқа қатысушылар бірін –бірі не туралы айтып жатқанын түсіну үшін
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солай айтып жатқанын, оған осылай айтуға не себеп болғанын, оны
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Аңдатпа. Біздің ата-бабаларымыз «денсаулық-ең басты байлық» деп айтқан. Бұл қазіргі технологиялық даму кезеңінде де өзінің маңыздылығын жойған емес. Қазір өкінішішке орай, көпшілік технологиялық дамудан қалыспау үшін дене тәрбиесімен айналысудың орнына интеллектуалды жағынан жетілуді көбірек ойлайтын қалалық жерлерде өмір сүруде. Дене тәрбиесі-тұлғаның интегралдық
тәрбиесінің бір бөлігі, қазіргі уақытта адамдар өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. "Кәсібилік-парасаттылық" желісін іске асыруда жоғары кәсіби деңгейде практикалық қызметте өз функцияларын
орындау мақсатында студенттердің жалпы және әлеуметтік мәдениетінің элементі ретінде дене тәрбиесінің мәселелерін философиялық, социологиялық, мәдениеттанулық, психологиялық-педагогикалық талдаудың қажеттілігі ерекше қызығушылық тудырады.
Кілт сөздер: Дене тәрбиесі, практикалық қызмет, кәсіпқойлық, жеке тұлға, дене тәрбиесі, психологиялық-педагогикалық талдау.

О ЗНАЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация . Наши предки говорили: "здоровье-самое главное богатство". Это не утратило своей
значимости и на современном этапе технологического развития. Сейчас, к сожалению, многие
живут в городской местности, которая больше думает о интеллектуальном совершенстве, вместо
занятий физической культурой, чтобы не воздержаться от технологического развития. Физическое
воспитание – часть интегрального воспитания личности, в настоящее время стало неотъемлемой
частью жизни людей. Необходимость философского, социологического, культурологического, психолого-педагогического анализа проблемы физического воспитания как элемента общей и социальной культуры студентов с целью выполнении ими своих функций в практической деятельности на высоком профессиональном уровне в реализации линии «профессионализм-порядочность»
представляет особый интерес.
Ключевые слова. Физическое воспитание, практическая деятельность, профессионализм, личность, физическая культура, психологопедагогический анализ.

ON THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF
PERSONALITY
Abstract. Our ancestors said: "health is the most important wealth". This has not lost its importance
at the present stage of technological development. Now, unfortunately, many people live in urban areas,
which is more thinking about intellectual perfection, instead of physical education, so as not to refrain
from technological development. Physical education – part of the integral education of personality, has
now become an integral part of life. The need for philosophical, social scientists – acteristic, cultural,
psychological and pedagogical analysis of problems of physical education as part of general and social
culture of the students in order to carry out their functions in practice at a high professional level in the
line of professionalism, decency, of particular interest.
Keywords. Physical education, practical work, professionalism, personality, physical training,
psychological and pedagogical analysis.
Бүгінгі таңда жеке тұлғаның дене тәрбиесі
туралы мәселе адамдардың көпмәдениетті да-

муындағы басты мәселелердің бірі болып табылады. Адамның жеке қасиеттері өмір жолында
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ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ
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дамып, қалыптасатын болғандықтан, жеке тұлғаның “дамуы мен қалыптасуы” ұғымдарының
мәнін ашу педагогика үшін маңызды мәселе
болып табылады. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу мәселесінің көп ғасырлық тарихы бар.
Ол көп аспектілі және әртүрлі ғылымдардың
тоғысында қарастырылады. Қазіргі заманғы мәдени-әлеуметтік жағдайды оңтайландыру мақсатында жүргізіліп жатқан рухани, материалдық,
саяси-қоғамдық және әлеуметтік адами қызметтің негізгі салаларында түбегейлі қоғамдық өзгерістер дәуірінде өзектілігі артып отыр. Дене тәрбиесі-бұл әлеуметтік, саяси және экономикалық
функцияларды орындайтын көп жоспарлы қоғамдық құбылыс, сондай-ақ жалпы адамзаттық
мәдениеттің ажырамас бөлігі. Ал дене тәрбиесі
дене тәрбиесі мен спорттан туындайтын ұғым,
ол оның мазмұны қозғалыстарға оқыту, дене қасиеттерін тәрбиелеу, арнайы дене шынықтыру
білімін меңгеру және дене шынықтыру біліміне
саналы қажеттілікті қалыптастыру болып табылатын тәрбиенің түрін білдіреді.
Әрбір адамның тұлғасы қоғамдық өмір процесінде қалыптасады. Онда дене шынықтыру мен
спортқа үлкен мән беріледі. Спорт-бұл сипатты,
ерік-жігерді игерудің өзіндік мектебі. Көптеген
әлеуметтік жағдайлар спорттық іс-әрекеттерде
ұтылып қалады, бұл тұлғаның өзі үшін өмірлік
тәжірибе жинақтауға, қондырғылар мен белгілі
бір құндылықтар жүйесін құруға мүмкіндік береді. Дене тәрбиесі-қоғамның жалпы мәдениетінің
бір бөлігі. Ол дене шынықтыру қызметінің тәсілдерін, нәтижелерін, адамның дене және психикалық қабілетін игеруге, дамытуға және басқаруға, оның денсаулығын нығайтуға, жұмысқа қабілеттілігін арттыруға бағытталған культивациялау
үшін қажетті жағдайларды көрсетеді.
Дене тәрбиесінің пайда болуы адамзат тарихының ең ерте кезеңімен, адамдар өзіне тамақ
алған, аң аулаған және өз тұрғын үйін салған
алғашқы қауыммен байланысты. Бірте-бірте тарихты дамыту барысында адамдар белсенді өмір
салтын жүргізетіндерге, төзімді және жұмысқа
қабілетті адамдарға назар аударды. Бұл жаттығуды саналы түсінуге әкелді, бұл дене тәрбиесінің
негізі болды. Дене тәрбиесі тұлғаның рухани дамуына әсер етеді: дүниетаным, саяси наным-сенім, шығармашылық (адамның шығармашылық
Күштерінің дамуы), ақпарат (дене тәрбиесінің
әлеуметтік тәжірибесін жинақтау, сақтау және
беру арқылы ұрпақтардың мәдени байланысын
қамтамасыз ету), нормалар мен бағалар (қоғам
мүшелерінің физикалық қабілетін дамытудағы
қоғамдық қажеттілікті нормалау), гедонистка
(қозғалыс белсенділігінен физикалық және рухани ләззат алу), эстетикаға (эстетикалық қабілеттілікті қалыптастыру).
Педагогикалық процесс ретінде адамның
дене тәрбиесінің мақсаты қозғалыстарға, яғни
қимыл-қозғалыс әрекеттеріне үйрету және тәр-
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биелеу, яғни адамның дене қасиеттерін, дамуын
басқару. Жоғарыда көрсетілген барлық мақсаттарды жүзеге асыру үшін арнайы және жалпы
педагогикалық міндеттер кешенін шешу қажет.
Дене тәрбиесі процесінде сауықтыру, білім беру
және тәрбие міндеттері де жүзеге асырылады.
Жеке тұлғаның дамуы дегеніміз, ең алдымен
оның қасиеттері мен сапасындағы сандық өзгерістер үдерісі. Адам дүниеге келгеннен соң
дене жағынан үлкейеді, яғни оның кейбір дене
мүшелері мен жүйке жүйесі өседі. Оның тілі шығып, сөздік қоры молаяды. Жеке тұлға көптеген
әлеуметтік-тұрмыстық және моральдық біліктерге, еңбек дағдылары мен әдеттерге ие болады.
Алайда, адамның жеке тұлға ретінде дамуындағы ең бастысы, оның бойында болып жатқан
сапалық өзгерістер. Адамның дамуына ішкі және
сыртқы, меңгерілетін және меңгерілмейтін факторлар әсер етеді, олардың арасында мақсатты
тәрбие мен білім берудің алар орны ерекше
[Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М., 2002, б.38].
Ертедегі грек ғалымдары жеке тұлғаның дамуына биологиялық факторлармен қоса әлеуметтік факторлар да әсер етеді деп есептеген.
Жеке тұлғаның қалыптасу фокторлары туралы
идкялар келесі дәуірлердің прогрессивті философиялық және психологиялық-педагогикалық
пікірлерінде өз жалғасын тапқан (Э.Роттердамский, Я.А.Коменский, К.А.Гельвеций, Д.Дидро,
А.Дистерверг, К.Д.Ушинский, Д.Дьюи, Э.Торндайк, П.П.Блонский, А.С.Макаренко, Л.С.Выготский, Э.И.Моносзон, Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейн, В.В.Давыдов т.б.) Қазіргі ғылыми көзқарас
бойынша баланың жеке тұлғалығы тәрбиенің
обьектісі ретінде де, субьекісі ретінде де қарастырылады [Мавропуло О.С., Кривсун С.Н., 2012,
б.27]. Дене дайындығымен шұғылданушылардың
функционалдық дайындық мәселелері қазіргі уақытқа дейін өзекті болып қалуда. Оның обьект
болу себебі оның қалыптасуы сыртқы ықпал-әсерлерге, әсіресе, тәрбие секілді мақсатты әсерлерге тәуелді. Субьект болу себебі жеке тұлғаның
белсенділігінсіз, сыртқы ықпал-әсерлерге деген
белсенді ықпалынсыз даму ілгері жүрмейді; тағы
бір себебі: адамның дамуы өзін-өзі дамыту процесінде ғана жүзеге асады, сондай-ақ жеке тұлғаның дамуында өзін-өзі тәрбиелеудің де алар
орны ерекше (сол субьект қалағанындай жеке
тұлғаға тән белгілі бір қасиеттерін қалыптастыру
мақсатында өз бетінше жұмыс) [Лапкин, М.М.,
2014, б.29].
Жоғарыда айтылғандар жоғары оқу орындарында білім берудегі оқытудың өзектілігі үшін
де маңызды болып табылады, онда білімгер
тұлғасын тәрбиелеу, оның ішінде дене тәрбиесі үдерісінде қалыптастыру аса маңызды мәнге
ие болады. Және ондағы атқарылатын қызмет
рухани-адамгершілікті қалыптастыруы тиіс, бұл
ежелгі дәуірдің мәдениетінде де өз бастаулары бар. Осы жерде «патриотизм», - «кәсібилік»,

жасайды.
3. Қазіргі заманғы өндірісте адамға еңбек қызметі үдерісінде әсер ететін қолайсыз, кері әсерін
тигізетін қозғаушы күштер мен жағдайлар әліде
бар. Уақыт кеңістігі аралығында бұл факторлардың нәтижесінде өткір және созылмалы кәсіби
аурулардың туындауына себепкер болуы мүмкін.
Өткір, созылмалы кәсіби аурулар бір ауысымдағы өндірістік жұмыс кезінде, зиянды өндірістік
мына факторлардың әсерінен пайда болуы мүмкін: еңбек ететін орындағы ауа температурасының күрт жоғарылауы немесе төмендеуі; жұмыс
орнындағы шу, тербеліс, діріл, ультрадыбыстар
және әр түрлі сәулеленулер, яғни жылу, иондаушы, электромагнитті, инфрақызыл және т.б.
сәулелер; жұмыс орнының жарықпен жеткіліксіз
қамтамасыздандырылуы; жарықтың артық, өткір
берілуі; денеге және жүйке-психикалық жүйеге
артық жүктеме берілуі, яғни ақыл-ой, есіту, көру
талдауыштарының (анализаторларының) артық
күштенуі.
Өндірістік зиянды факторлардың көп реттік әсерінің зардабынан кейін өткір созылмалы
кәсіби аурулар пайда болады. Дене тәрбиесінің
құралдары осылар тектес аурулар мен жарақат
алулардың пайда болу ықтималдығын төмендетеді және алдын-ала сақтандыру функциясын
елеулі дәрежеде қамтамасыз етеді.
4. Кәсіптік еңбек түрлерінің бірқатары арнайы
кәсіби дене даярлығын талап етеді, яғни бұл тек
ерекше өзгешеліктегі кәсіби-қолданбалы дене
жаттығулары мен дене дайындығы әдістері арқылы қамтамасыз етіледі.
5. Қазіргі заманғы өндіріс орындарында ғылыми-техникалық дамумен байланысты еңбекшілердің кәсіптенулерінде алға басу, өзгеру, ауысым тенденциялары байқалады.
Дене мәдениетін еңбекті ғылыми ұйымдастыру (ЕҒҰ) қызметіне ендіру маңызды қажеттіліктен туындап отыр. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру
қызметі ғылым жетістіктері мен озық тәжірибелерді тұрақты пайдалануға негізделіп еңбек
өнімділігін арттыру мақсатында бірегей өндірістік үдерісте адамдардың техникамен үйлесімді
қызмет атқара білуін алдын-ала қарастырады.
Дене жаттығулары еңбек негізінде пайда болғандықтан, еңбекпен ортақ қозғалыстары көп, яғни
екеуінде де биомеханикалық, физиологиялық,
биохимиялық ішкі құрылыстарында ортақтық
көрінеді. Дегенмен, бұл дене жаттығулары мен
еңбекті теңестіруге арналған негіз болмайды. Еңбек адам мен табиғат арасындағы орындалатын
қызмет жүйесі: табиғаттың сыртқы көрінісін өзгерту арқылы -адам оның заттарын өз қажеттілігіне жаратады және сонымен бірге ол өзінің де
дене пішінін өзгертеді. Алайда өндірістік жұмыс
барысында адамға дене еңбегінің әсер етуі өндірісті дамыту заңдылықтарына бағынышты бағытталған қозғаушы күш болып саналады. Қоғамдық
өндірісте еңбек өнімділігінің арттырылуы басты
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-«парасаттылық»» желісін іске асыруда жоғары
кәсіби деңгейде тәжірибелік қызметте білімгерлердің жалпы және әлеуметтік мәдениетінің
элементі ретінде дене тәрбиесінің мәселелерін
философиялық, социологиялық, мәдениеттанулық, психологиялық-педагогикалық талдаудың
қажеттілігі жеке тұлғаның жалпы мәдени дамуының элементі ретінде дене тәрбиесі мәселесінің
пайда болу себептері анықталады [Курысь В.Н.,
Евстигнеева М.И., 2013, б.84]. Олар өзінің өмір
сүруі үшін күрестің бастапқы фазасынан өткен
және еңбек құралдарын, сондай-ақ өзінің табиғатын жетілдіруге көшкен адамның өркениеттің
дамуы басталған сәтке қарай өрлейді. Соңғысы,
ең алдымен, индивидтің физикалық қасиеттерін жетілдірумен байланысты. Өйткені адамның
дене тәрбиесінің оның өмір сүруінің материалдық жағдайларынан, адам оның басты элементі
болып табылатын өндірістік күштердің даму деңгейінен Тарихи шарттылығы, сайып келгенде, социумның да, оның әрбір мүшесінің де материалдық және рухани мәдениетінің эволюциясының
басты детерминанты болды. Бұл жерде категориялардың диалектикалық бірлігі айқын байқалады "бірлік", "жалпы (жалпыға ортақ)," ерекше
" нақты тарихи жағдайларда сөз сөйлей алу немесе келесі жоспарға шыға отырып, құбылысты
оның субъектілік - Объектілік сипаттамасы тұрғысынан қарастыру кезінде маңыздылығы, оның
физикалық қасиеттерін қалыптастыру деңгейінде жартылай мәдени тәрбие жүйесіндегі тұлға
ретінде қарастырады [Хренкова В.В., Абакумова
Л.В., 2014, б.5]. Адамдар жалпы және кәсіби білім
алудан соң көп жылдық еңбек қызметіне кіріседі. Осымен байланысты дене мәдениеті қазіргі
заманғы өндірістегі еңбек қызметіне пайдалы
әсерін тигізетін қозғаушы күштердің бірі болып
табылады.
Дене мәдениетінің еңбек қызметімен байланысы көптеген аспектілерінде көрінеді:
1. Кез келген еңбек үдерісінің бейімделу фазасы болады, ал жұмыстың ұзақ уақыт бойы
жалғасуы мен үлкен қуат жұмсалуы салдарынан
жұмыс қабілеттілігінің төмендеу фазасы жүреді.
Дене тәрбиесі құралдары (жаттығулар) жұмысқа бейімделуін тездетеді, еңбек өнімділігі мен
жұмыс қабілеттілігінің төмендеуін баяулатады,
еңбек үдерісі барысында жоғалтқан жүйке-психикалық және бұлшық ет қуатының барынша тез
қалпына келуіне мүмкіндік туғызады.
2. Өндірістік еңбектің кейбір қазіргі заманғы
түрлері бұлшық ет қызметінің аз мөлшерімен
(гиподинамия) немесе организмнің жекелеген функцияларына, дене мүшелеріне шектеулі
жүктеме берілуімен сипатталады. Дене тәрбиесінің құралдары (дене жаттығулары, табиғаттың
сауықтыру күштері және гигиеналық факторлар)
еңбек қызметі түрінің ерекшелігіне байланысты пайда болатын дене мүмкіндіктері мен оның
дамуындағы ауытқулардың алдын алуға жағдай
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негізде сол өндірістің жетілдірілуінің есебінен
жүреді, мысалы, өндіріске автоматтандыруды
ендіру. Яғни мүнда дене еңбегінің үлесі азаяды
және оның тікелей жұмысының дене дамуына
әсері де азаяды. Ал дене жаттығуларына келетін
болдақ, олардың әсері дене тәрбиесі жүйесі заңдылықтарымен айқындалады.
Ерекше міндеттер адамның физикалық дамуын оңтайландырумен және арнайы жалпы білім беру міндеттерімен тікелей байланысты.
Адамның физикалық дамуын оңтайландыру:
адам өмірінде ең маңызды дене қасиеттерін
жан-жақты дамытуда;
дене бітімін жетілдіруде;
денсаулықты нығайту және ағзаны шынықтыру;
дене бітімінің кемшіліктерін түзетуде, оның
ішінде дұрыс дене бітімін тәрбиелеуде, дененің
барлық бөліктерінің үйлесімді дамуына, оңтайлы
салмағын сақтауда және т. б.;
жалпы жұмысқа қабілеттіліктің жоғары деңгейін көпжылдық сақтауда.
Арнайы жалпы білім беру міндеттері өмірлік
маңызды дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруды және ғылыми-практикалық сипаттағы базалық білім алуды (дене жаттығуларының техникасын, қозғалыс шеберлігі мен дағдысының қалыптасу заңдылықтарын, дене қасиеттерін тәрбиелеуді, дене шынықтырудың мәні мен оның жеке
тұлға мен қоғам үшін маңызы туралы білімді,
дене шынықтыру-гигиеналық сипаттағы білімді,
денсаулықты нығайту және оны ұзақ жылдарға
қолдау) білдіреді.
Дене жаттығуларының көмегімен адамның
дене және рухани қабілеттерін дамыту мақсатында бағытталған әсер ету іске асырылады.
Жекелеген жағдайларда дене еңбегі дене жаттығуларымен үйлестікте, сыртқы ортаның қолайлы жағдайында (ормандағы, даладағы жұмыс),
анықталған жүктеме өлшемімен өткізілсе дене
тәрбиесінің көмекші құралы орнына жүреді. Бірақ бұлай пайдаланылған дене еңбегі дене тәрбиесінің мақсаты мен заңдылықтарына бағынып,
оның қолданылуы мен бағыты өзгереді. Жоғарыда айтылғандарды ескеріп, дене жаттығуларын
дене тәрбиесінің заңдылықтарымен іске асатын
қызмет ретінде айқындауға болады.
Жалпы педагогикалық міндеттер адамның
жеке тұлғасын қалыптастырумен байланысты. Ал
дене тәрбиесі адамның санасы мен мінез-құлқында адамгершілік қасиеттерді дамытуға, ақыл-ой мен психомоторлық функцияны дамытуға
толық ықпал етуі тиіс. Дене тәрбиесі процесінде
тұлғаның этикалық және эстетикалық қасиеттерін қалыптастыру бойынша міндеттер де шешіледі, өйткені адамның дамуындағы рухани және
физикалық бастау бөлінбейтін бүтін.
Дене жаттығуларының жіктелуі - бұл оларды барынша маңызды белгілеріне сәйкес өзара
байланыстағы топтарға бөлу. Мұндай таратып,

268

бөлудің нәтижесінде әрбір топ белгілі орын алатын және өз кезегінде майда топтарға бөлінетін жүйе пайда болады. Дене жаттығуларының
жіктелуі мұғалімге сипаттық қасиеттерін бөлуге
жәрдемдеседі, ал содан кейін көп деңгейде педагогикалық міндеттерге жауап беретін қажетті
дене жаттығуларының орындалуын жеңілдетеді.
Дене тәрбиесі туралы ғылым үздіксіз жаңа мәліметтермен толықтырылып отырылатындықтан,
жаттығулардың жіктелуі тұрақты болуы мүмкін
емес, яғни олар уақыт өте айқындалады. Дене
жаттығуларының әрқайсысы бір емес бірнеше
сипаттамалық белгілерге ие болады. Сондықтан
бірдей дене жаттығулары әр түрлі жіктемелерде
ұсынылуы мүмкін. Мысалы, белтемірге (турникке) тартылу анатомиялық белгісіне қарай құрылған жіктеме түрінде де (қолдың және иық белдеуінің бұлшық еттеріне арналған бұлшық еттер)
және қозғалыс сапаларын дамытуы басымдылық
көрсететін жіктемелерде де (күшті басымырақ
дамытуға арналған жаттығулар) ұсынылуы мүмкін.
Адамның физикалық қасиеттерін тәрбиелеу
дене тәрбиесінің маңызды бөлігі болып табылады. Спорт үшін де, өмір үшін де маңызды әр түрлі дене қимылдарын меңгере отырып, айналысатын адамдар өз физикалық қасиеттерін толық
және ұтымды көрсете білу, сонымен қатар олар
өз денесінің қозғалыс заңдылықтарын біледі.
Күштің дамуын, шыдамдылықты, жылдамдықты және басқа да физикалық қасиеттерді басқару
ағзаның табиғи қасиеттерінің кешеніне қатысты.
Адамның барлық физикалық қасиеттері туа біткен, олар оны жетілдіріп, дамытып, дамытуы қажет табиғи тапсырмалар түрінде берілген.
Адамның табиғи даму процесі арнайы ұйымдастырылған болса, яғни педагогикалық сипатқа
ие болса, онда әңгіме дене қасиеттерін дамыту
емес, оларды тәрбиелеу туралы болып отыр.
Осылайша, дене тәрбиесі-педагогикалық сипатқа тән жеке тұлғаны дамыту бойынша белгілі бір тәрбиелік және білім беру міндеттерінің
процесі. Дене тәрбиесінің ерекше ерекшелігі-ол
адамның физикалық қасиеттерін дамытуға бағытталған қозғалыс дағдыларын, ептілік пен білімді жүйелі қалыптастыруды қамтамасыз етеді,олардың жиынтығы жалпы оның дене қабілетін
анықтайды.
Дене тәрбиесі ақыл-ой қызметімен өзара ісқимыл арқылы адам интеллектіне әсер етеді, сондықтан қоршаған орта мен ағзада болып жатқан
құбылыстар қозғалу әрекетінің нәтижесінде ғана
танылуы мүмкін. Бұл уақыт, кеңістік, қозғалыс
ұзақтығы, жылдамдық, ырғақ, сондай-ақ өз денесінің мүмкіндіктері туралы түсінік болуы мүмкін.
Спортпен айналысу ақыл-ойдың келесі жақтарын дамытуға әсер етеді: зейін (қиын-координациялық дене жаттығуларын меңгеру оның орындалатын қозғалыстарға, пайда болатын қозғалыс
сезімдері мен жағдайларға, қозғалысқа ілеспе

дене мәдениеті оның дамуының қиындықтары
мен қиындығына қарамастан, құл иеленетін қоғаммен салыстырғанда алға белгілі бір қадам
жасады. Бұл орта ғасырларда халықтың басым
бөлігі дене шынықтыру жаттығулары мен ойындарды дамытуға белсенді қатыса бастайды, кейде
дене тәрбиесінің өзіндік жүйесін қалыптастырады. Бұл тәжірибе кейінгі жүзжылдықтарда қазіргі
заманғы спорт түрлерінің қалыптасуына үлкен
үлес қосты. Ал Қайта өрлеу дәуірінің гуманизмі
мен реформациясы жалпы дене тәрбиесі мен,
атап айтқанда, буржуазиялық тәрбие жүйесінің
қалыптасуы мен дамуының одан арғы жолдарын
анықтады [Blattner, W., 2006, б.7].
Жаңа заман дәуірінде дене тәрбиесі мен
спорттың таралуы мен дамуы үлкен әлеуметтік
қайшылықтар жағдайында болды. Ең көп пайданың артынан қуылу халық массаларының жаппай азаюымен және олардың денсаулығы мен
физикалық жай-күйінің нашарлауымен қатар
жүрді. Сонымен қатар, нақ осы кезеңде үстемдік етуші топ халық арасында дене тәрбиесі мен
спортты дамытуға қызығушылық танытады, бұл
өзінің саяси және экономикалық үстемдігін нығайту үшін күшті, іскер адамдардың буржуазия
қажеттілігінен туындады [P.R. Pintrich., 2002, б.41].
Осы идеяны жүзеге асыру үшін, соның ішінде
дене тәрбиесі саласында да көптеген жаңа озық
жүйелер құрылуда (Англиядағы Кингсли-Арнольд жүйесі). Жас адамның тұлғасын қалыптастыратын буржуазиялық қоғам көздеген басқа
мақсат - оны саяси күресуден алаңдату, әскери
қызметке даярлау, спорттық жарыстардан табыс
алу және т.б. Орыс, украин, белорус халықтары
өздерінің дене тәрбиесінің өзіндік түрін сақтағаны белгілі, дәл осы дәстүрлерге жол бермей,
қазіргі уақытта біздің өзіндік рухани және дене
тәрбиесінің, атап айтқанда, самбо, қоян-қолтық
ұрыс, еркін күрес сияқты жекпе-жек түрлерінің
болуымен, халықтың әртүрлі жас топтарында кеңінен дамитын және сол себепті өтпелі сипатқа
ие. Бұл тұрғыда XVII ғасырдың екінші жартысында педагогикалық әдебиеттің ескерткіші белгілі,
монах Епифания Славинскийдің "балалар әдетғұрыптарының азаматтығы" (1676 ж.қайтыс
болды). Автор алғаш рет жастарды тәрбиелеу
үшін жарамды және зиянды ойындарды жіктеді,
көптеген гимнастикалық жаттығуларға педагогикалық талдау жасады, балалардың білім беру
жүйесіндегі дене тәрбиесінің орнын анықтауға,
оның ақыл-ой және адамгершілік тәрбиесімен
байланысын қадағалауға тырысты, бұл идеялар,
"Дәрігерлік ғылымның каноны" кітабында баяндалған Авиценна идеялары сияқты отандық медициналық және педагогикалық әдебиетте одан
әрі дамыды.
Жеке тұлғаның дене дайындығын есепке алу
кезінде ең жоғары нәтиже де, сондай-ақ нәтижесінің өсімі де ескеріледі. Міндетті түрде барлық
белгілер дәлелденеді. Мадақтау әдістері, ауыз-
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жағдайларға шоғырлануын талап етеді), байқағыштыққа (талдағыштардың дамуы салдарынан),
тапқырлыққа және ойлаудың жылдамдығына
(өзгеретін жағдайда тез және барабар бағдарлану қабілетіне жоғары талаптар қойылады) және
ойлауға (сәтті және сәтсіз қозғалыстардың себептерін іздестіруді жүргізу, олардың мақсатын,
құрылымын, нәтижесін және т.б.
Дене тәрбиесі адамның дене дамуының тиімді құралы ғана емес, оның денсаулығын қолдау,
қарым-қатынас саласы мен адамдардың әлеуметтік белсенділігін көрсету саласы, өткізуді
ұйымдастырудың қисынды нысаны болып табылады, соның салдарынан адам өмірінің басқа тараптарына да әсер етеді: қоғамдағы беделі мен
жағдайы, еңбек қызметі, эстетикалық идеалдар
мен құндылық бағдарлары. Бұл тек спортшылардың өздеріне ғана емес, жаттықтырушыларға,
төрешілерге, көрермендерге де қатысты. Дене
тәрбиесі мен спорт қоғамның әрбір мүшесіне
шығармашылық процесс ретінде спорттық іс-әрекетке қатысу және жанасу үшін өз "мен" дамыту, бекіту және білдіру үшін үлкен ұсыныстар
береді.
Әрбір қозғалыс-қимылының барлығы үшін
арналған бірегей жүктеменің болуы мүмкін емес,
олар барлық уақытта бірнешеу болады. Дене
жаттығуларының жүктелуне арналған негіздемесіне педагогикалық міндеттерді шешуге арналған
барынша маңызды белгісін санауға болады. Осы
тұрғыдан алғанда, еңбек пен ойындардың басымдылығы туралы қызықты мәселе ұсынылады,
біздің ойымызша, алғашқы еңбек болып танылады, оның имитациясы үшін материалдық негіз
болып табылады, белгілі дәрежедегі ойын болып
табылады. Сонымен қатар, ойын еңбекті ұйымдастыру нысандарының өзгеруіне, оның сипатына, мүмкіндігіне, мазмұнына кері әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ, ойын осы салдардан туындайтын
барлық салдармен спортпен кәсіби шұғылдану
жағдайында еңбек ретінде (егер бұл спорттық
жарыс туралы болса) қабылдануы мүмкін. Расында, соңғы жағдайда спортшының рухани дамуы кезінде материалдық-прагматикалық орын
бере отырып, екінші орынға кетеді, ал дене тәрбиесі бұл жағдайда қандай да бір жаңашылдықтан айырылған күшті көріністерге жетеді. Алайда, дене шынықтыру және спорт рухани және
материалдық бастаулары бұзылмайтын қызмет
түрлеріне жатады, осылайша, қызметтің бұл түрі
синтетикалық болып табылады. Сондай-ақ, дене
тәрбиесі жүйесінде, антикалық дәуірде негізі қаланған күшті гуманистік бастамаға негізделген
медициналық қызмет туралы да айтуға болады
[Курысь В.Н., Сляднева Л.Н., Шиянова Г.В., 2006,
б.61]. Дегенмен, құлдық, феодалдық, капиталистік қоғамдардың дене тәрбиесінің барлық жүйесі
билік пен жаулап алу үшін жарамды адам түрін
алуға байланысты нәтижеге қол жеткізуге бағытталғанын айта кету керек. Орта ғасырлардағы
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ша мақұлдаулар жеке тұлғаның тапсырмаларды орындауға оң көзқарасын қалыптастырады,
қоғамдық белсенділікке негіз жасайды [Киселёв
П.А., Киселёва С.Б., 2009, б.39].
Қозғалыс жүктемесінің ақыл-ой қызметімен
үйлес імділігі келесі әдістемелік нұсқаулар ескерілсе тиімді жүзеге асырылады.
1.Дене жаттығуларымен шұғылдану сабағының (міндетті және өз беттерімен) әр оқу семестрінің бірінші жартысында 70-75% жылдамдық
қабілеттерін, жылдамдық-күш және жылдамдықтөзімділік сапаларын дамытуға бағытталып жоспарлануы тиіс. Студент тердің жүрек соғу жиілігі
(ЖСЖ) бойынша жүктеме қарқындылығы минутына 160-170 ретке дейін болуы тиіс. Әрбір семестрдің екінші жартысында пайданылатын дене
тәрбиесі құрамдарының шамамен 70-75% күшті, жалпы және күш төзімділігін тәрбиелеу үшін
пайдалану қажет. Сондықтан бұл кезеңде жүктеме қарқындылығы біршама төмендейді (ЖСЖ м
инутына 150 ретке жетеді).
Оқу және өз бетінше шұғылдану сабақтарын
бұлай құру студенттердің ақыл-ой жұмыс қабілетіне ықпалды тиімділікте әсер етеді.
2. Дене тәрбиесі бойынша таңертеңгі оқу
уақытында өткізілетін сабақтарда аз қарқындылықтағы (ЖСЖ минутына 110-130 рет соғады)
немесе орташа қарқындылықтағы (ЖСЖ минутына 130-160 соғу аралығында) жүктемені пайдалану мақсатқа лайықты болады. Сабақтың ең
жақсы моторлы тығыздылығы 50-60 аралығында
болады. Мұндай жүктемедегі шұғылдану сабағы
ақыл-ой қызметіне жұмсалатын уақыт кезеңін
қысқартуды қамтамасыз етеді, жоғары жұмыс
қабілеттілігінің кезеңін ұзартуға ықпал етеді, яғни
нәтижеде оқу материалын жақсы меңгеруді қамтамасыз етеді.
Егер дене тәрбиесі бойынша сабақ күндізгі
мезгілде өткізілсе, онда олардың қарқындылығы
таңертеңгі сабақтармен салыстырғанда барынша жоғары болуы тиіс (ЖСЖ минутына 150-160
ретке дейін соғады).
Дене тәрбиесіне оқытып, үйретудің ЖОО білім беру жүйелерінің жалпы міндеттерімен байланыстылығы студенттердің кәсіби деңгейі мен
жұмыс қабілеттілігі деңгейін арттыруға, олардың
оқу пәнін дұрыс меңгеруіне қызмет етеді. Оқу
сабақтарын жоспарлау оқу үдерісінің жалпы
және арнайы міндеттері есепке алынып жүзеге
асырылады. Бұған сабақтарға, жарыстарға, жаттығуларға бөлінетін оқу уақытының үйлесімді
сәйкестік болуымен қол жеткізіледі, яғни соның
нәтижесінде негізгі дене мүмкіндіктері, арнайы
сапалары мен қолданбалы дағдыларын дамытуды жандандыруға болады.
3. Жаттығумен аз уақыт шұғылданған студенттермен дене тәрбиесі сабағын аптасына үлкен
қарқындылық жүктемесімен 2 рет өткізсе, онда
оқу аптасының ішінде ақыл-ой қызмет белсенділігі біршама төмендейді.
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Сондықтан, ақыл-ой белсенділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін денеге берілетін жүктемені жоспарлау кезінде студенттердің дене
даярлығы деңгейін есепке алу маңызды болып
табылады.
4. Әртүрлі спорт түрлерімен әр түрлі дәрежеде оқу-жаттығу сабақтарын өткізу ақыл-ой
жұмыс қабілеттілігіне елеулі әсер етеді. Мұнда
біріншң жағынан, спорттық ойындық және жеке
сайыс түрлері психикаға арттырылған талап қояды. Бұл сезім күйіне бой алдыратын механизмдер қызметінің артуымен байланысты.
Бұл үрдіс орыс ғылымы мен мәдениетінің, педагогика, анатомия, медицина өрлеуі кезеңінде
өз көрінісін тапты, бұл дене тәрбиесінің ғылыми-теориялық және педагогикалық негіздерін
одан әрі дамытуға ықпал етті. Осылайша, орыс
ағартушысы И.Л. Новиков XVIII ғ. соңғы ширегінде өзінің педагогикалық еңбектерінде тәрбиенің үш құрамдас бөлігін қарастырады: дене,
адамгершілік, ақыл-ой. Оған сондай-ақ термин
де тиесілі «дене тәрбиесі». 1765 жылы академик
А.П. Протасов Ресей Ғылым академиясының оқу
жиналысында екі баяндама жасады – «балалардың дене тәрбиесі туралы» және «денсаулықты
сақтау үшін қозғалыс қажеттілігі туралы». Дене
тәрбиесі туралы ғылым үшін, әсіресе оның философиялық және педагогикалық ойлауы үшін А.П.
Протасовтың еңбектері үлкен маңызға ие болды. Онда адамның ақыл-ой, адамгершілік және
физикалық күштерінің үйлесімді даму идеясы
дәлелденді. Бұл тұрғыда орыс дәрігерлері Е.А.
Покровский мен Е. М. Дементьевтің еңбектері де
қызықты. 1884 ж. Е.А. Покровский «әр түрлі халықтардың балалардың физикалық тәрбиесі» кітабын, ал Е. М. Дементьевке «Гимнастика, немесе
ойындар» және «мектеп тәрбиесінің қазіргі жүйесіне қатысты жасөспірімдердің дене тәрбиесі"сияқты жұмыстар жатады. Бірақ дене тәрбиесі
туралы отандық ғылымды дамытуда П.Ф. Лесгафт
ерекше рөл атқарды.
Дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының тәжірибесінде жеке тұлғаны дамыту, ынталандыру мәселелерін ғана емес, сонымен қатар
денсаулық сақтау мәселелерін шешуге көмектесетіндей етіп жарыс және ойын технологиялары
кеңінен қолданылады. Ойын арқылы және ойын
арқылы өсіп келе жатқан баланың дүниетанымы
пайда болады және қалыптасады.
Ойында бұлшықеттердің түрлі топтары жұмыс істейді, бұл денсаулыққа өте пайдалы әсер
етеді. Осындай тәсілде шұғылданушылар өз стереотиптерін жеңуге, өзін жеңуге, өз-өзімен жарысуға ұмтылады. Жетістіктердің нәтижесі тек
қана бір нәтижеге қол жеткізу ғана емес, сондайақ дені сау, ой-санасы қалыптасқан жеке тұлға
болып қалыптасу екенін түсінуі тиіс [Янсон, Ю.А.,
2005, б.43].
Қазіргі уақытта дене жаттығуларының бірнеше жіктелулері бар.

дене жаттығулары (кимыл-қозғалыс және спорттық ойындар, жеке сайыстар).
Мұндай жіктелу кейбір шарттылықтарына
қарай бірінші жағынан, яғни оның жәрдемімен
қозғалыс сапаларын дамытуда қажетті күткен нәтижеге тиімді жетуге болады.
3. Білім беру міндетін шешу үшін дене жаттығулары мәніне қарай былай жіктеледі: негізгі дене жаттығулары (немесе жарыстық), яғни
оқубағдарламасындағы білім беру міндеттеріне
сәйкес оқып, үйрену болып саналатын қозғалыс әрекеті немесе кейде жарыстық сабақ ұштастыру дене жаттығулары, яғни жүйке-бұлшык
ет ширығуы мен сыртқы белгілерінеқарай ұқсас
қимыл-қозғалыстарының мазмұнының арқасында негізгі дене жаттығуларын жеңілдететін
қозғалыс әрекеті (мысалы, екі аяқты ашып "ешкіден" ұзындыққа секіруді меңгеру үшін жерге
таянып жатудан, қолды тіреп, аяқты алшақ ұстап
еңкеюге ауысу ұштастыру жаттығуы болып табылады); дайындық дене жаттығулары, яғни негізгі
дене жаттығуларын табысты үйрену үшін қажетті
дене сапаларын дамытуға жәрдемдесетін қозғалыс әрекеттері (мысалы, белтемірге тартылу, арқанға өрмелеудің дайындық жаттығуы қызметін
атқарады). Бұл жіктелу шартты, өйткені екі жағдайда да бөлінбейтін болғандықтан, қозғалыс
сапаларын дамыту мен қозғалыс дағдыларын
қалыптастыруға бағытталған жаттығулар мұнда
өнерлеп бөлінеді. Алайда бұдан жіктелудің іс
жүзіндегі мәні жоғалмайды. Бұл әрбір кезеңдегі
басты міндеттерді шешу үшін оны шешуге көп
мөлшерде жәрдемдесетін қажетті дене жаттығуларын іріктеуге жәрдемдеседі.
4. Жекелеген бұлшық ет топтарының белгісіне
қарай басым дамыту дене жаттығуларын жіктеу:
қол және иық иіні, кеуде және мойын, аяқ және
жамбас бұлшық еттері үшін. Бұл жіктелудің ішінде жаттығуларды мына кіші топтарға бөлу алдын
ала ескеріледі: спорт құрал-жабдығымен және
құрал жабдықсыз, жеке және жүппгн жаттығулар,
күшті және иілтіштікті дамытуға арналған жаттығулар. Жаттығудың бұл түрін мысалы, жіліншіктабан, тізе буыны және т.б. жаттығу топтарына
одан әрі бөлшектеуге болады. Бұл жіктелудің жоғарыдағы басты белгілерінен басқа анатомиялық
және басқа да белгілерінің негізі қаланған, күш
және иілгіштікті басым дамыту, спорт қондырғыларының саны немесе олардың болмауы. Мұнда, жіктелудің шарттылығы осылар, дегенмен бұл
оның, әсіресе, жалпы дамыту жаттығуларының,денешынықтыру минуттарының кешенін, бірнеше бұлшық ет топтарының біріне немесе басқасына бір шеңберде әсер ету (локальді) қажет
болғандығы, жаттығуларды дайындау кезінде іс
жүзіндегі мәнін төмендетпейді.
Дене мәдениетін еңбекті ғылыми ұйымдастыру қызметіне ендірудің айтарлықтай әлеуметтік-экономикалық маңызы бар. Бұл жоғары
жұмыс қабілеттілігіне жетудің, жақсы дене даяр-
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1.Дене тәрбиесі жүйесінің тарихи жинақталған белгісіне қарай жіктелуі (гимнастика, ойындар, туризм, спорт). Бұл жіктелуге сәйкес тәжірибеде (практикада) пайдаланылып жүрген дене
жаттығулары төрт топқа бөлінеді: ағзаның құрылысьі мен қызметіне әсерінің жіктелуі мен тиімділігі бағаланатын, өнерлеп даярланған қозғалыс
пен қимылдық әрекеттің әр түрлілігімен, сонымен бірге барлық қозғалыстың дұрыс орындалуымен, сұлулығьшен және үйлесімділік күрделілігімен сипатталатын гимнастикалық жаттыгулар;
қозғалыс әрекетінің қорытынды нәтижесі (озу,
жоғары секіру, дәл лақтыру және т.б.) және ағзаға
бүтіндей әсер ету әсерлілігі бойынша бағаланатын және өзгеріліп отырылатын жағдайға сәйкес
әр түрлі бейнедегі түрлерде орындалатын қозғалыс әрекетінің табиғи түрлерінен тұратын (жүгірулер, секірулер,лақтырулар және т.б.) ойын жаттығулары; жүру, жүгіру, секіру, кедергілерден өту,
шаңғымен жүру, велосипед айдау сияқты ағзаға
тиімділігі кешенді әсер етуімен және ара қашықтық пен кедергіден өтудің нәтижелілігімен бағаланатын туристік дене жаттығулары; барынша
жоғары спорттық нәтижелерге жету үшін маманданудың пәні болатын және олардың орындалуы бірегей республикалық спорттық жүйелеуге
(классификация) сәйкес өнерлеп стандартталған
қозғалыс әрекетінің сол топтарын біріктіретін
спорттық жаттығулар. Алғашқы үш топтың кейбір дене жаттығуларын, егер оларға аталған белгілері тән болса, соңғы топқа жатқызуға болады
(спорттық гимнастикалық жаттығулар, спорттық
ойындар жаттығулары, спорттық туристік дене
жаттығулары). Жоғарыда келтірілген жіктелудің
шарттылығы дене жаттығуларының осы топтарын сипаттайтын белгілердің айырмасынан көрінеді. Сондықтан, мысалы, жүгіру әр түрлі әдісте орындалатын болса да барлық төрт топта да
көрсетілген. Жіктелу дене жаттығуларының сипатында жалпы бағдарлау ретінде ғана есептеледі.
2. Бұлшық ет қызметінің ерекшелік белгісі
бойынша дене жаттығуларының жіктелуі (немесе қозғалыс сапаларын көрсетудегі басымырақ
қажеттілік белгісіне немесе қозғалыс сапаларын
дамытуға басымырақ әсер ету белгілеріне) қатынастың қысқа уақыт аралығындағы шұғылданушылардан талап етілетін барынша күш салуды
көрсететін жылдамдық-күш дене жаттығулары
(мысалы, қысқа қашықтыққа жүгіру, лақтыру
және т.б.); төзімділікті көрсетуді, яғни қатынастық ұзақ уақыт кезеңі бойынша үйлесімді күш
салуды талап ететін дене жаттығулары (мысалы,
орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру, шаңғымен
жүру және т.б.); қатаң уақыт белгілеген орындау
жағдайында қозғалыс үйлесімділігін көрсетуді
талап ететін дене жаттығулары (мысалы, гимнастикалық қондырғылардағы жаттығулар, суға
секіру және т.б.); өзгеріп отыратын жағдайға сәйкес үнемі ауысып отыратын күш салу деңгейінде
қозғалыс сапасын кешенді көрсетуді талап ететін
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ланғандығының және денсаулықты нығайтудың
негізгі қозғаушы күші ретінде дене мәдениетінің
маңызды рөлімен айқындалады. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру жүйесіне дене мәдениетін ендірудің басты мақсаты қоғамда еңбекшілердің
денсаулығын нығайту және олардың жан-жақты
үйлесімді дене дамуы негізінде еңбек өнімділігін
арттыруға ықпал ету болып табылады.
Мақаланың мазмұнын қорыта айтқанда
«Мектеп», «колледж» «ЖОО-дағы үздіксіз білім
беру» жүйесінде дене тәрбиесінің үйлесімді жүйесін құру тұлғаның рухани дамуымен үйлесімділікте бір жақты тәсілді болдырмауға мүмкіндік
береді. мемлекет пен қоғамның мәдени мұрасын
сақтау, оны көбейту мақсатын іске асыруда. Бұл,
өз кезегінде, мемлекет, қоғам, нақты тұлға мүддесінде «қызығушылық», «қажеттілік», «мамандық»
желісі бойынша жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін қалыптастырудың алғышартын жасайды.
Тұлғаның жан-жақты, үйлесімді даму мақсатын
көздейтін әртүрлі құрылымдардың күш-жігерінің
нәтижесінде, дене тәрбиесінің құрамдас бөлігі

болып табылатын күнделікті өмірде, оның нәтижелерін олардың өзіндік нұсқасында мақсатты
қолдану мақсатында, оның ішінде жоғары оқу
орындарының түлектері үшін де өзінің физикалық және рухани мүмкіндіктерін жүзеге асыруға
шығармашылық көзқарас болуы мүмкін. Дене
тәрбиесі мен кәсіби білім беру мәселесі үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастырудың көпмәдениеттік идеясын жүзеге асыруда күрделі және
көпаспектілі болып келеді және осы мақалада
айтылған қандай да бір шамада жеке тұлғаның
дене тәрбиесі жүйесінде болашақ мамандарды
оқытуды ұйымдастырудың көтерілген мәселелерінің жалпы көрінісін беруі екіталай. Белгілі бір
дәрежеде спорттық жекпе-жек, ойындардың әр
түрлі түрлерін оқыту үшін де қолдануға болады
деп ойлайды, білім алушы мен оқытушыға өз іс-әрекеттерін дәстүрлі және өзіндік позициялардан ұғынуға мүмкіндік береді, бұл спорт ғылымы теориясына да, оның қолданбалы бөлігіне да
белгілі бір үлес болып табылады.
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КӨРКЕМ БЕЙНЕНІҢ ЖАСАЛУЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ
СУРЕТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ
Түйін сөз: Мақалада Көркем бейненің жасалуында қолданылатын негізгі суреттеу тәсілдерінің
ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар, мәтінге тілдік талдау жасау жолдары, образ жасау
жолындағы көркемдегіш құралдардың маңыздылығы түрлі мысалдармен дәлелденіп, тұшымды тұжырымдамалар келтіріледі.
Кілт сөздер: суреттеу тәсілдері, көркемдегіш құралдар, лингвистикалық талдау жүргізу, әдеби
талдау негіздері, тілдік талдау
Резюме: В статье рассматриваются особенности основных языковые инструментов используемых при создании художественных образов. Кроме того, на различных примерах и полезных концепциях доказываются способы лингвистического анализа текста, важность наглядных пособий в
создании художественных образов
Ключевые слова: методы описания, наглядные пособия, лингвистический анализ, основы литературного анализа, лингвистический анализ
Summary: The article discusses the features of the main language tools used to create artistic images.
In addition, various examples and useful concepts are used to prove the methods of linguistic analysis of
the text, the importance of visual aids in creating artistic images.
Keywords: description methods, visual aids, linguistic analysis, foundations of literary analysis, linguistic
analysis
Проза, драма, поэзия болсын қай жанрды алсақ та кейіпкер тағдырын тереңнен тартып бейнелеудегі ішкі жан дүниесіндегі қайшылықтарды,
сезім толқындарын шынайы жеткізуде тарихи
шындық пен замана сырын шебер пайдалана
білу бұл үлкен талант пен талғампаздықты талап
ететіні сөзсіз.
Қазақ әдебиетіндегі көркем текстің тілдік құралдар жүйесі лексикалық деңгей элементтері
мен одан жоғарғы тілдік қабаттардағы бірліктермен шектелмей, жүйелік құрылымдағы барлығы
тілдік деңгей элементтері мен дыбыстың көркем
әдебиеттегі поэтикалық қызметімен де ұштасты-
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рылады.
Төл тіліміздің негізін салушылар – А.Байтұрсынұлы мен Қ.Жұбанов еңбектеріндегі мәтін туралы ой пікірлері біз мәтінмен жазба жұмыстарын
жүргізудің жаңа бедерін ашамыз. А.Байтұрсынов
мәтінге «Сөз өнерінен жасалып шығатын нәрсенің жалпы аты – шығарма сөз, ол аты қысқартылып, көбінесе шығарма деп айтылады» [1]. деген
анықтамасын береді.
Ал ғалым Қ.Жұбанов еңбектерінде, мәтінді
«сөз» және де «жүйелілік сипаты бар құбылыс»
деп қарастырғандығын көруге болады. Мәтін
лингвистикасының қазақ тілдегі ғылыми сара-

қай ("Ақан сері – Ақтоқты") репликалары эпикалық, драмалық монологтарға мысал бола алады.
Монологта кейіпкердің ой-тұжырымы айтылып,
оның жай-күйі айқын аңғарылады. Монологтың
ғылыми тұрғыдағы атауы – «интраперсоналды
сөйлеу» [3].
Диалог – екі не бірнеше адамдардың кезектесіп сөйлесулері.
Диалог драмалық шығармалардың негізгі құралы. Драмалық шығармалар монолог пен диалогтан құралады.
Академик Р.Сыздықтың мына пікірін еске алған мақұл: «Поэтикалық тіл әрдайым метафора,
эпитет, теңеу сияқты көріктеу құралдарының санымен (көптігімен), тіпті сапасымен (аса көріктілігімен) танылмайды, суреткердің өз міндетіне
алған эстетикалық талаптарына сәйкес болмысты тіл арқылы әсерлі де бейнелі түрде көрсете
білуінен танылады. Ал әсерлілік пен бейнелілік
көркем әдебиетте, оның ішінде поэзияда әрқашан образды метафора, теңеулермен берілмей,
ешбір экспрессивтік бояуы жоқ сөздермен немесе сөз тіркестерімен берілуі де мүмкін» [4].
Метафора – көркем сөздің, соның ішінде поэзияның негізгі көрсеткіші, ол автордың ғаламды
өзіндік тануының құралы ретінде пайдаланылады. Авторлық метафора арқылы жазушының
немесе ақынның тілдік тұлғасы, оның қолданыстарының табиғаты кең көрінеді. Ақын өзіне тән
жеке қолданыстар арқылы халықтың ұлттық танымын сөзбен береді. Оның жекелік сөз мәнерінде ұлтқа тән болмысты жинақтаушы қасиет
болады.
Кейіптеу – табиғат құбылыстарын жандандырып, адам кейпінде суреттеу. Бір сөзбен жансызды жанды қылып айтады.
1) Мөлдіреген «Жетімкөл» көкке қарап,
Мөлдіреген көз жасын тыя алмай тұр.
(М. Мақатаев, «Аққулар ұйықтағанда») [5].
Кейіпкер – әдеби әлемде, кеңістікте өмір сүретін «адам». Персонаж! Ол да заман ағымына
байланысты түрленіп, өзгеріске ұшырап отырады. Оның да эволюциялық һәм революциялық
даму жолдары бар.
Қазақ тілі «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін» білдіретін, бейнелі ойды бедерлеп жеткізетін өрнекті сөз орамдарына аса бай. Осы бай тіліміз арқылы сөйлеушілердің қарым-қатынасын
жақсартуға, айтайын деген ойын терең, мазмұнды етіп түсіндіруге өз септігін тигізеді.
Орнын тауып қолдана білсе, қандай күрделі
пікірлерді де әрі түсінікті, әрі көркем, әрі орамды етіп қолдануға болады. Сөздің немесе тілдің
көркемдігі дегенде, ең алдымен, оның әсерлігін
ұғамыз. Ал, әсерлі сөйлеу, яғни көркем тілмен
сөйлеу, өз ойын өзгеге шама- шарқынша айқын
түсіндіру – тек өнер- білім адамына ғана емес,
«мәдениеттімін» деген барша қауымға міндет әрі
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ланған құнды еңбектердің авторы филолог ғалымдар Б.Шалабай, М.Ахметова «Мәтін лингвистикасының негізгі мәселелері» атты мақаласында: «Мәтін лингвистикасы – мәтіннің мағыналық
әрі құрылымдық жақтарын зерттеумен айналысатын тіл білімінің іргелі саласы. Жалпы тіл білімінде осы жаңа ғылыми саланың тез қарқынмен
дамуы лингвистикалық зерттеулер ауқымының
кеңеюімен, тіл біліміндегі функционалдық бағыттың дамуымен тікелей байланысты» деп көрсетеді.
Көркем прозада кейіпкерлердің сыртқы портретімен қатар ішкі портретін – мінезін, құлқын,
наным-сенімін, дүниеге көзқарасын суреттеуді
мінездеу деп атайды.
Мінездеудің екі түрі – тура мінездеу және
жанама мінездеу. Тура мінездеуді әр жазушы өз
шығармаларында әртүрлі қолданады: образдың
сыртқы келбеті мен ішкі жан дүниесін суреттеуде дәлдікті пайдалана отырып кейіпкер бейнесін
ашады.
Мысалы, Ә. Нұрпейісовтың «Қан мен терде»
Ақбаланың әкесін, яки Еламанның қайын атасын
былай мінездейді: «Сүйеу – ел ішінде сыйымсыз,тік бақай, тентек шал. Өз үйінде де жыландай
ысқырып отыратын болғасын қатын балалары
оның қай жағынан шығып қаларын білмей, қыпылдасып болатын. Бір ғажабы, осы қытымыр,
қатал шал дегенде Еламанның жаны жоқ. Еламанға Сүйеу қарттың да ықыласы басқа. Күйеу
баласын балықшы деп атап, оған айтқан бар сөзін әзілге шаптырып, осқырынып күліп отырады.
Жақсы көріп, әлде шынымен жек көріп, кекетіп
отырғанын айыру қиын» [2].
Осы сынды суреттеу әдебиетте тура мінездеу
деп аталады.
Образды ашу жолындағы бейнелеудің тағы
бір түрі – жанама мінездеу. Образды бейнелеудің бұл әдісінде қаламгер атаулысы дәлдікті емес,
суреттегісі келген кейіпкерді айналасындағы
адамдар арқылы немесе солардың сөзі арқылы
бейнелейді.
Көркем әдебиетте образды бейнелеу әдістеріне тек мінездеу ғана емес, қаламгер шеберлігіне сай көптеген көркемдегіш құралдар атап
айтсақ: кейіпкер монологы, шығарма ішіндегі
өзге адамдармен болған диалогы да өте шебер
қолданылады.
Шығарма сюжетіндегі кейіпкерлердің тілі арқылы көркем проза шеберлігін асқақтату бұл ьда
маңызды қадамдардың бірі болып саналады.
Жалпы алғанда типті тұлғалауға қажетті өзге тәсілдерді шеберлікпен пайдалану арқылы жазушы оқырманның жүрегіне керемет көпір салып,
оның ықыласын оята алатыны сөзсіз.
Монолог – бір адамның сөзі. Моногоқа адамның бар болмысын аша түсетін сөздерді кіргізіп
жіберуге болатыны тағы бар. Ұлы ақын Абай
Құнанбайевтің «болыс болдым мінеки» өлеңі
лирикалық монологқа, Алтай ("Сұлушаш"), Қоң-
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қажет.
Тілдің көркемдік ерекшеліктері әдебиеттану және тіл білімінің әр түрлі саласында, соның
ішінде семасиологияда қарастырылады. Жалпы,
филология пәндері құбылтып, бейнелеп сөйлеудің, яғни троптар мен фигуралар, сондай-ақ,
тілдің күллі көркемдеуіш және бейнелеуіш құралдарын, сөз мағынасын алмастырып қолдану
түрлері мен амал- тәсілдерінің теориясын негіздейді. Алайда тіл көркемділігін теория тікелей
дамытпайтындығы белгілі, қайта тіл көркемдігін
жүйелеу барысында ғана теория туындайды. Ал
теориялық, ғылыми негіздерге сүйене отырып,
тілдің көркемдік қасиетін түсініп, оның көркемдік
аясын кеңейтуді үйренуге болады. Былайша айтқанда, тілдің көркемдік жүйесін ғылыми меңгеру
әсерлі, сауатты сөйлеуге, көркем тілмен жазуға
тікелей ықпал етеді. Сондықтан тілдің көркемдік
ерекшеліктерін, көркемдік әдістерін меңгеру ана
тілімізді қамытудың, байытудың, ең тиімді жолдарының бірі болып табылады.
Сұлтанмахмұт Торайғыров: «Сезімнің, сыртқа шықпас түсі бар ма, оны жасырар адамның
күші бар ма?» - дегенде, жеке тәжірибелі ғылыми
шындыққа ұластыра айтқанды. Одан көп бұрын
Абай «шымырлап бойға жайылатын» сөздің астарын: « Білгенге маржан, білмеске арзан» деп
дәлелдегенді. Сөздің негізгі мақсаты ойыңды
жеткізу деп білсек, көркем сөздің мақсаты- сол
ойды әсерлеп жеткізу. Ал әсерлеп жеткізу ойда
қалу үшін, ой мен сезімге әсер ету арқылы адамның жан дүниесін баййыту үшін қажет.
Тілді қолдану аясында, оның кеңдігін танытатын құбылыстың бірі ғылымда троптар деп аталады, ал оның басты бір түрі – метонимия. Бірақ,
тілтанушыларымыз да, әдебиеттанушыларымыз
да метонимия мәселесін әлі өз алдына нысанаға алып, арнайы ғылыми талдау жасағанмен әлі
де болса, аздық етеді, тек кейбір оқулықтар мен
зерттеулер ішінде, көбіне қаға берісте, ежелден
белгілі жайлар ғана сөз болады. Тіл жүйесінде
метонимияның мәні зор. Сондықтан оны сөйлеу
мәдениетінің бейнелі ойымыздың дамуы мен
қалыптасуының бір көрінісі ретінде арнайы қарастыру қажет. Көркем аударма мен түрлі сөздіктер жасауда метонимияны түсіндіріп, оны сөйлеу
тілінде дұрыс әрі орынды қолдана білудің мәні
айрықша.
Айшықтау
Бедерлі ойдан- бейнелі сөз жасай білген қазақ жазушыларының шығармаларында әдеби
тілді ажарлаумен, құбылтумен қатар, керек жағдайда айшықтай білу сынды әдеби құралдарды
пайдалану жат емесс. Әдеби тілдің әсемдігі ғана
емес, әсерлілігі үшін де әжептәуір қажет тәсіл —
айшықтау, яки фигура (латынша $іёига —келбет,
бейне)—сөз тіркестеріндегі дағор канадылы синтаксистік қалыптан гөрі өзгешелеу ораммен, айрықша айшықпен құру. Мұндағы мақсат біреу-ақ
— сөздерге ерекше леп, екпін, .тыныс беру, сөй-
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тіп, олардың оқырманға әсерін күшейту.
Айшықтаудың түрлері көп, біз солардың бірнешеуін ғана үлгі ретінде ұсынамыз.
Қалың, елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Көркем шығармадағы бас кейіпкердің болмысын аша түсетін тәсілдердің бірі портрет. Әрбір кейіпкердің кескі-келбетін, мінез-бітімін неғұрлым ашып көрсету үшін оның портретін жасаудың маңызы бар. Роман басындағы ең алғаш
Шоңды кезіктіретін тұста жазушы бидің әдемі
суретін көз алдымызға бағдарлайды.
Шоңның Шалағұмарды жазалар алдыңдағы
кескін келбетін романда: «Жер де, көк те, адам
да, жел де қасірет тартып, сұмдық оқиға күтіп
еді. Оқиға нысанасы сонау етекте сұлатылып
жатқызылған жан, аяғынан көк айғырдың жерге
төгілген құйрығына байланыпты. Тұяғымен жер
тарпып тыпыршыған жануардың басын екі жігіт
ұстап тұр. Оқиғаны ұйымдастырушы еңгезердей
сары адам Қаратөбенің құс қонар басына салынған текеметте малдас құрып отыр. Басында – бөрік, иығында биқасап шапан. Екі көзі – жерде.
Бұл – Шоң би еді» [6] деген автордың романдағы ең алғаш Шоңды сурететудегі тура мінездеуді
пайдаланып образ жасап тұрғанын байқаймыз.
Осыдан келе: «Шоң үстіне қонысымен қаракердің өзі жолға қарай бет алды. Бұл- серік іздемейтін, өзіндей екінші жануар желсе – желіп,
аяңдаса – аяңдап елігуді білмейтін ат. Өйткені қай
заманнан бері қаңдай шаруа тындырып қайтпасын, қай жаққа қарай бет алмасын Шоң ешкіммен үзеңгі қақтырып көрген жан емес. Одан
озып көрген жан да жоқ. Шоң озып отыратын
да, басқа билер одан құрық бойы қалып, шоғырланып, атқосшылар алардан да кейін төгіле
жылжып, ұзын лек болып келе жататын. Бүгінде Шоң соңына ергендер осындай жол әдетіне
көшкен. Егер біреуге бірдеңе айту керек болса,
қолын көтеретін. Мұны әлде билер қатарынан
ба, болмаса атқосшылар арасынан ба, әйтеуір
бірінші көргені атын тебіне түсіп, Шоңға жақын
барып, қаракерден озбай тізгінің тартатын. Шоң
ол арқылы керек адамын шақыртып алатын, не
болмаса, «бәленшеге айт, сөйтсін, сөйтсін» деп
біреуге арнаған жарлығын тапсыратын» [7] деп
ары қарай Шоң бейнесін суреттей түседі. Жазушының бидің бейнесін сомдауда алдымен тура
мінездеуді содан соң жүйрік серігі атын және
қасындағы атқосшылар мен билерді бейнелеу
арқылы жанама мінездеуді қолданып, образды
бедерлі етуге талпынған.
«Өз басым әдебиетші ретінде өзіме ұнайтын,
мені таң қалдыратын көркем туындыны оқығанды жөн көрем. Ал, қаңдай шығарма талдауға тұрады? Әрине, көркемдік келбеті шынайы шығарма. Көркемдік деген не? Нағыз көркем туынды
оқырманды өзіне тартып алады. Ондай туындының ішкі логикасы мықты әрі рухани азығы мол,
имани ғибратты ойы басым болады. Әр кезде

оқырман өзіне қажетті тың рухани ақпарат іздейді» [8] деп филология ғылымдарының докторы, профессор Айгүл Ісімақова айтып өткендей
көркем туындының адамның өмір сүру қалпына,
күнделікті дағдысына, өмірлік танымына әсер етпей қоймайтыны шындық.
Қазақ әдебиетіндегі көркем текстің тілдік құралдар жүйесі лексикалық деңгей элементтері
мен одан жоғарғы тілдік қабаттардағы бірліктермен шектелмей, жүйелік құрылымдағы барлығы
тілдік деңгей элементтері мен дыбыстың көркем
әдебиеттегі поэтикалық қызметімен де ұштастырылады.
Мәтіннің лексикалық құрамына қарай талдау

тілінің көркемдік ерекшеліктерін көрсету, сол
арқылы қаламгердің көркем шығармаларының
басқа суреткерлерден ерекшеленетін стильдік
қолтаңбасын анықтау, үшін біраз поэзиялық шығармаларын мен прозалық шығармларын салыстыра талдағанымызда көркем шығармадағы
лингвомәдени тілдік бірліктерді айқындап, олардағы ұлттық сипаттық басымдығы, метафораның фразеологиялық тіркестермен арақатынасы
фразеологияның бейнелігін тудырудағы метафораның орны және оның жазушы тіліндегі қолданыс ерекшеліктерін бақылау көркем мәтіндегі
лингвистикалық талдаудың алдыңғы шарттарын
орындайды.
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ТӘУЕЛСІЗДІК КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАЗАҚ РОМАНДАРЫНЫҢ
ЖАҢАШЫЛДЫҚ СИПАТЫ
Түйін сөз: Мақалада Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ романдарының жаңашылдық сипаты мен еркін тынысты прозаның ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар, тәуелсіздік кезеңіндегі проза
жанрындағы дәстүр мен жаңашылдық ұғымының жалғасуының тұшымды тұжырымдамалар келтіріледі.
Кілт сөздер: қазақ романы, тарихи роман, тәуелсіздік кезеңі, жаңашылдық дәстүрі
Резюме: В статье изучены тематические особенности казахской прозы, направления и развития
в период независимости. Особенно широко освещены стиль написания и тематические поиски исторических романов.
Ключевые слова: Казахский роман, исторический роман, период независимости, традиция новаторства
Summary: The article explores the thematic peculiarities of Kazakh prose, direction and development
during the period of independence. The style of writing and thematic searches of historical novels are
especially widely illuminated.
Keywords: Kazakh novel, historical novel, period of independence, tradition of innovation
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардар қазақ әдебиетінде тарихи романдардың жаңа
түрленген дәуірі басталды. Осы орайда тарихи
шындық пен көркем шындықтың арақатынасын
бағамдай білген және жаңа заман тұрғысынан
тарихи шындыққа лайықты бағасын берген тағы
бір тарихи шығарма – Кәдірбек Сегізбайұлының
«Беласқан» романы. Халық өмірінің ел тарихындағы құнарлы беттерін қайта жаңғыртуды биік
мұрат тұтып аянбас еңбек пен шабытты әрекет
арқылы дүниеге келген аса бай көркемдік игілігі
оқырманның жүрегінен шықты.
Қашанда қазақтың тарихи шығармаларында
қазақ пен қалмақ арасындағы жаугершілік, бірбірімен жауласқан, өштескен оқиғалар өзек болса, Кәдірбек Сегізбаев осы көзқарасқа мүлдем
қарама-қайшы оқиғаларды бейнелей отырып,
осы бір қалыптасқан тұжырымның біржақтылығына көзімізді жеткізгендей. Көршілес отырған
екі ел арсында тек жауласу ғана емес, жақындықтың да жақсылықтың да болғанын көркем
шығарма өзегіне арқау ете отырып, жазушы екі
ел арасындағы ел мен жер тарихынын терең
сырлы сырын ақтарған.
Халқымыздың басынан кешкен қилы жолдарындағы ел қамын жеген ойшыл даналар бейнесі
Қамбар төренің бейнесіне жинақталған. Сондайақ, әлеуметтік күрес сахнасына шыққан батырлар
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мен билердің және қараша халықтың тың, жаңа
қайталанбас бейнелерді табасын осы романнан.
«Беласқан» романының «Беймезгіл жүргінші»
деген бірінші бөлімінде қазақ жерінен қашып
қалмақты паналаған қос бауыр Байшуақ пен Бараттың жайы суреттеледі. Жастайынан әкеден
жетім қалған екеу Саян бидің қамқорлығында ер
жетеді. Балалықтың бал дәмімен ер жетіп келе
жатқан тұста Барат батыр Тұрсынбайдың малын
шауып әкеле жатқан жолда қуғыншы болып келген байдың жалғызын абайсызда жазым етеді.
Тұрсынбайдың жазықсыз кеткен жалғызының
құнына «Қанға-қан, жанға-жан» деген ескіліктің пейілінен шықпай «жалғыздың жәбіршісінің
қанына қолымды бұлғап кетсем болғаны» деген
тілегінен айнымай отырып алады. Саян би Айшуақ батырдан қалған қос тұяқты өлімге қимай,
оларды бір түн ішінде қалмақ асыртып жібереді.
Жеті-сегіз жылдан бері қалмақ уаңы Ошыржаптың қоластында жүрген Байшуақтың қазақ еліне
ұрын келген жерінен басталған роман алғашқы
беттері көрікті ой мен баянды бейнелеулермен
астасып жатқанын байқаймыз.
Қамбар төреден өз басына араша сұрап келген Байшуақ батырға төре өз уәдесін беріп шығарып салады. Романдағы тартысты сюжет осы
оқиғадан дамып, оралымды, шұрайлы тілмен
әсерлі поэтикалы билердің ықпалымен тамаша

нан түсіп, кішілік көрсетер едім, жүрісіңнен,
салған хабарынан жаттықтан, істеген қиянатыннан жаулықтан басқа тани алмаған соң, осылай
сөйлеуге мәжбүр еттің. Аз ғана ел болғанмен
күш көрсеткенмен мен тіс көрсеткенге бөктіріліп кетер ездігіміз жоқ. Жаңа сойылға жығылған
жылқышыларың мен жоғалғаң жылқыларыңды
айттың. Ендеше сол жылқышының басына тиген
соққыны өз басына тиген соққы деп ұқ. Жылқың
жоғалса тапталған өрісім мен аяққа басылаған
намысымның қарымтасы деп біл. Ал, көз тіккенін менің жерім болса, оны ағайындық, кісілік
жолмен болмаса, өлігіміздің аттап барып аларсың! Ал, жекпе-жекке сен шақырғанмен мен
шықпаймын. Қорқып, бұққаным емес, атаңнның
аруағын, әкеннің аруағын, әкеннің атағын сыйлағаным деп ұқаның жөн. Мен қол көтермедім.
Артық сөз аузымнан шықты десең қынабыңнан
шыққан қылышынды бір сермеп, басымды қиялап шаппай қайта қынабына салма!» [2].
Алдияр батырдың осы айтылған сөздері Қамбар төрені сабасына түсіре қоймайды. Алдияр
батырдың тапқырлығына іштей риза болғанымен, осы кездесуден кейін кенеттен қайтыс
болған Алдиярдың қырқы өтпей жатып, қасына
батырларын ертіп қара жамылған елді шаппақ
болады. Романда Алдияр батырдан басқа Қасқақ
батырдың бейнесі де қылаң береді осы тұста.
Қасқақ батыр Алдиярдың қарындасы Шәйлі сұлуға ғашық. Шәйлі жастайынан еркекше киініп,
аң айлап, мерген атқан ерке қыз болып өседі.
Құда түсіп, өз қолына қондырмақ ниетіне төреге
айтқанда ата жауыма құдандалы құда болуға жарамаспын деген пиғылынан аяқ тартып жүрген
беті етін. Батыр Ақсуат бетіне нағашылап кеткен
кетіп, елге оралған тұста төренің Кішкенетау жаққа қару ұстауға жарайтын еркек кіндікті жинап,
суыт аттанғанын естіп, артынша өзі де аттанады.
Түс ауа Айтқанжал дөңіне жеткен Қасқақ
жаңа ғана болған қақтығыстың дәл айтқанда
жекпе-жектің үстінен түседі. Қамбар төре жекпе-жекке шыққан жас баланың дәл желкесінен
шоқпармен ұрып құлатқан тұста ел батырдың
Шәйлі сұлу екенін аңғарып қалған екен.
Ашынған батыр Қамбар төрені жекпе-жекке
шақырып, төренің қылыш ұстаған қолы мен бетіне қылышпен сырып өтіп: «қызға көтерген қолыңа салған таңба бұл» деп батырлықтың бір өжет
көрінісін көрсетеді.
Қасқақ батырдың асқан рухты бейнесі әрі
қарай билер сотында сабақтаса түседі. «- Төре
сенің айыбың сол, ағасының қабір топырағы
тобарсымай жатып іргесіне келіп, ат ойнатқан
басқыңшылығына шыдамай намысшыл басын
құрбан ету үшін атқа қонған Шәйлінің қыз екенін
білмей-ақ қалғанында, емшек сүті аузынан кеппеген жеткіншек екенін біле тұра қан майданда
майданжасар жауынды көргендей шоқпар сілтегенің, он екіде бір гүлі ашылмаған жас ғұмырды
қатігездігің мен қара жүректігіңнің құрбаны ет-
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өрістейді. Келесі «елдестірмек – елшіден» тарауында Қамбар батыр өзінің төрелерге ғана тән
тарту-таралғысымен өз батырларын Қодырдағы
қалмақ уаңы Ошыржаптың еліне жіберіп, ондағы
сән-салтанаттың және қонақжайлықтың керемет
үлгісіне тәнті болған қазақтардың ендігі жерде
ата жауымен тек тәту-тәтті өмірді аңсаған көрінісіне тәнті боласын. Осыған дейін жауласып, өшігіп келген қалмақ елімен саяси-дипломатиялық
келісімді жақтаған Қамбар төренің мына сөздері
оны халық қамын ойлаған даналардың биігіне
көтерген бар.
«Алдымен ағайындық қолымды созсам, қалмақ жерімді шаңға, елімді қанға бөктіреді деп
ыққаным емес, немесе іргем созылып, іркітім төгілер деп бұққаным емес. Алысып та көргенбіз,
шабысып та көргенбіз. «Ақтабан шұбырынды,
Алқакөл сұлама» болып қазақ та сүргін көрген,
Ертіс пен Ілені қанға бояп, қалмақ та сан қырылған. Ұтқанымыз қайсы ұтылғанымыз қайсы. Оны
бір Алла айтпаса, ешкімде айтпас. Енді алысып
емес, табысып көрелік, шабысып емес, қауышып
көрейік, пешенемізге жазған өз ырысымыз, өз
дәулетіміз жетеді, бірімізден-біріміз мал алсақ
та тартып емес, тарту ғып алайық дегендік еді.
Бір-бірімізден жан алсақ, ат көтіне міңгестірген
құл мен құң ғып олжалап емес, қалыңы төленген
сәукелі қалыңдық пен қалжалайық, сөйтіп алысты-берісті, барысты-келісті ел болайық дегендік
еді...» [1].
Қамбар төренің осынау сөздері оны саясаты
берік, беделі бекем ел басшысының дәрежесіне
көтеріп, оның алдағы ел басқарудағы стратегиялық жоспарын айқындайды.
Роман әрқайсысына жеке жеке ат қойылған
он үш тараудан тұрады. Әр тараудың басында
сол тарауда айтылатын ойдың тұздығы болатындай халық поэзиясынан төрт шумақ өлең эпиграф ретінде алынған. Романдағы он үш тараудағы сюжеттер түзілісі бір-бірімен күрделі байланыста Қамбар өмірінің арнасымен дамиды.
Ал, «Шәйлі бұлағы» тарауында Қамбар төренің
«жұмса жұдырығында, ашса алақанында» ұстағысы келеген пиғылымен жас батыр Алдиярдың
жайлымдық жерін тартып алаған түстан өрбиді.
Осы тұста тек қазақ батырларына тән өжеттік пен
қайсарлықтың алтын тамыры Алдияр батырдың
бейнесімен сабақтасады. «Иттін иесі болса, бөрінің тәнірісі бар» дегенді айтқан батыр өз жеріне
төрені бастырмайтындығын білдіріп, басқыншы
жылқыларды өз жерінде жайылып жүрген жерінен төре малының басы дейтін жирен төбел
айғырды үйірімен алып қалып, қалың малдың
қалғаны түре қуып жібереді. Алдиярдың осы
әрекетіне ашуланған төре ашу үстінде асығыс
көрші ауылған аттанған тұстағы жолда Алдияр
батырдың өзімен кездесіп қалады. Сөзге келіп
қалған төре батырды осы тұста жөнсіз жекпежекке шақырады.
«Қамбар төре елдікпен келе жатсаң атым-
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кенің» [3] деген сөздері Қамбар батырдың шалып басқан қадамына берген батырлық бағасына тәнті боласын.
Осы оқиғадан кейін Қамбар төре Шәйлінің
құнын төлеп, Қасқақ батырдан кешірім сұрап,
оған өз қарындасын қалың малсыз бергенінде
төренің сабасына түсіп, өз ортасын тапқанын
байқаймыз.
Осыдан кейін романның басында сөз болған
қос бауыр Байшуақ пен Бараттың өз еліне оралуына мұрындық болатыны көреміз Қамбар төренің. Романның «Ас», «Балуан», «Тоты», «Шұра»,
«Сағымсары, «Дау» бөлімдері қазақ пен Қамбар
төре арасындағы әлеуметтік тартыс пен шиеленіскен оқиғалармен ұштасқан Қамбар төренің ел
қамын ойлар Едігенің биігіне көтерілгенін көреміз.
Қол астындағы жұртты айрандай ұйытып,
жарты қазаққа төбе би болып отырған қамбар
төренің кейінгі анасы Қойбасқа берген ас салтанаты романда: «Бұл асқа үш жүздің баласың
толық жинамасаң да ат жетер жерге сауын айттырдың. Ат бәйгесінің түр-түрі, балуан күресінің
қилы-қилысы, басқа да қазақ білер аттылы-жайяулы ойын түрлерінің бәрін болтынын хабарладың» [4] деген Қасқақ батырдың сөзі шындыққа
айналып, төренің анасының асы өз дәрежесінде
асқақ өтеді.
Романдағы Қамбар төре, Қасқақ батыр, Жұманай құсбегі, оның әйелі Қатша, Құлжабек шебер, қара қылды қақ жаратын Нүрәлі би, мал танығыш Солтан бай, Ошыржап уаң, Байшуақ пен
Барат батырлардың бейнелері өзіне тән кесек
те өзгеше болмысқа ие. Қалмақ елінің басшысы Ошыржап уаң да жәй адам емес, бір басына
ақылы жетіп артылатын, еліне қамқор, пана іздеп
келген екі жігітті өзекке теппей «ата жауым деп
қарамай» адамшылық жасаған мәрт адам ретінде суреттелген. Екі жігіттің соңынан із кесіп келген жаушылар: «құныкерді қайтарсың, қайтармаса жалғыз табын емес, жарты қазақты көтеріп,
жер бетінде соңғы қалмақ қалғанша майдандасамыз» [5] дегендеріне қарамай «Пана сұрап
келген қос жетім жылан құрлы тіршілік иесі емес
пе екен.. Қалмақтың қырмаған, қырылмаған кезі
жоқ. Әрі кетсе соның бірі болар» [6] деп екі қазақты арашалап қалып, өзінің үлкен адамшылық
қасиетін көрсетеді.
Қаламгер Қ. Сегізбаев қалмақ елінің басшысын да ерекше ілтипатпен, ел басқарудағы көреген саясатын ризашылық таныта отырып суреттейді. Қазақтардың руға, жүзге бөлініп, бытырап
кететін тұстарын автор отаршылдықтың бұғауына түскеннен кейінгі пайда болған кесірлі мінезін
сынай отырып, қазақтың еншісіне ұшы қиыры
жоқ мекеннің тиесілі болуын бұрыңғы ата-бабаларымыздың бөлінбей біртұтас болғандығынан
деп тұспалдайды. Билер сотындағы: «Ойландың
ба, ағайын? Бабаларыңның басын осы қара жер
үшін қимап па еді?» [7] дей отырып, қазіргі ұр-
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паққа зілді ой тастайды.
Романның барлық бөлімдерінде сонау XVIII
ғасырдан мұра болып қалған қазақи салт-дәстүріміздің сән-салтанатын суреттей отырып, осыларсыз халық өмірінің қызықсыз екенін дәріптейтіндей. Мәселен, романда тарту-таралғы, құда
түсу, ас беру, балуан баптап, оны күреске салу,
құс ұшырып саятшылық құру, көршілес жатқан
елдердің бір-бірімен елшілік этикасы, жеңгетай болып екі жасты таныстыру, аламан бәйгесі,
той, келін түсіру, баланы бесікке салу сықылды
тамаша көріністердің куәсі боламыз. Осы аталған әдеп-ғұрыптардың түрлі жағдайда ерекше
жарастықтағы сәнмен ұштасқан кейіпкерлердің
тұлғалық келбеті ашыла тұсіп, қазақ елін ерекше
қуанышқы бөлейтін той-томалағын автор көзі
көргендей әдемі суреттейді.
Қаламгер ел болудың бір діңгегі ер азаматтың
құнын білу, абыройын қашанда асырудан шығатынын алға тарта отырып, өз идеясын да паш
етеді. Қамбар төре мен Қасқақ батыр, Жұманай
құсбегі сынды азаматтардың «бір жеңнен қол,
бір жағадан бас» шығарып, алысты жақындататын істерін әйгілей отырып, қазақ батырларының
басын бірлікте ұстағанда ғана іргелі ел болатынымызды тұспалдайды.
Шығарма соңында автор Байшуақ пен Барат
оқиғасын құр қиялдың ермегі емес, оған дәлел
болған нақты дерек көздерін паш етеді. Ұлы
Шоқанның қағаздарының ішінен табылған Н. И.
Любимовтың «Шығысқа жасаған сапары жөнінен хабар беретін жол журналы» 1845 жылы жазылған бұл еңбекте «Тарбағатай етегінде отырған
тамалардың ауылына келіп түстік» деп жаза отырып сол түскен үйді Байшуақ пен Барат батырлардың шаңыраға екендігі айтылады. «Қамбар
ұрпақтары Шәуешектің арғы жағындағы қалмақ
көшпелілеріне жақын жерде мекендейді» деп
жазуы жазушының нақты дерек көздеріне сүйенгендігін айқындайды.
Аумалы төкпелі бір кезеңнің айнымас келбетін жасаған Кәдірбек романы ұлттық тарихымыздың терең қойнауында жатқан оқиғалар елесін
суреттейтін баға жетпес еңбектердің қатарын
толықтырды.
Тәуелсіздік кезеңі тудырған қазақ әдебиетін
сөз еткенде алдымен тілге үйірілетін туынды –
жазушы Баққожа Мұқайдың Өмірзая романы.
Ендігі жерде сөз киесін арқалаған жазушыларымыздың ұлт тағдырын алаңдататын мәселелерді
батыл көтеруіне және халық азаттығы жолында
құрбан болған ерлеріміздің асыл бейнесін ұрпақтар жадында сақталуына арналған ерен еңбектерін ашық оқырманға ұсынуға жағдай жасалды. Толғауы тоқсан қызыл тіл не туралы жырласа да қаңдай мәселені көтерсе де ең алдымен
сол бастаманың ел тәуелсіздігіне берер пайдасы
мен елдігіміздің мызғымас беріктігін қамтамасыз
ететіндігі жайлы бастаулардың биігінен көрінуі
тиіс. Ал, Тәуелсіздік тәу етер киеміз. Киелі нәр-

ранды итсің» деген негізгі идеяны алға тартады.
Романдағы алғашқы адамдар арасындағы
тартыс Аяғанның Орталық комитеттің бөлім бастығының қызына ел тарихының қарапайым беттерінен хабарсыз болғаны үшін баттитып екілікті
қонжитғанынан басталады. Мұны ол «Мүлде ештеңе білмейтін балаға бес қоя алмаймын. Мемлекет басшысының қызы болса да...» [10] деген
уәжбен түсіндіреді. Аяғанның осы сөздерінен
кейін оны жағымпаздықтан мүлде ада қызметіне
адал ұстаз екендігіне тәнті боласын.
«Әдетте әлсіз адамдар қиындықпен күреспейді. Ондайлар үлкен қиындықтарға кездеспейді. Себебі – қара басының қамынан басқа ештеңе
ойламайтын пенделер қайшылықтарға бармайды ғой. Нағыз азаматтар халық үшін өмір сүреді.
Оларды сындыру мүмкін емес» [11] Бұл Аяғанның түрмедегі тергеушіге айтқан сөзі. Намысына тиер нешеме сөздер айтсада тергеушілердің
бар сайқы мазағына шыдап баққанымен роман
соңында асыл азаматты желтоқсан көтерілісінің
ұйымдастырды деп айыптап, азаматтық болмысына аямастай тепкі беріп, сынбас, майыспас
бейнесін біржолата құлатады.
«Денесі от болып жанып жатыр екен. Тыржалаңаш шешіндіріп тастапты. Камераға тағы біреуді әкеліп тастаған сияқты. Бейтаныс біреу кіжініп сөйлейді, қарқылдап күледі. Оның кім екенін мұнда қаңдай мақсатпен қамалғанын Аяған
түсінді. «Кісі өлтірген ауыр қылмыс жасағандарды камераға қамап, кінәсін мойындамағандарды
азаптайды екен» деп сан рет естіген.
-Сен менің қатыным болдың, Ха-ха-хо-о! Енді
менен бала табасың, деп келіп былш еткізіп бір
тепті. Небір қиянатты көп көрген тәнімен бірге
жаны ауырды.
Небір азапқа, жан қиналысына көніп келген
Аяған мынадай айуандыққа шыдай алмай өксіді,
көзінен пора-пора жас парлады. Небір қиын сәтте дәл қазіргідей жасымап еді, бүгін бірінші рет
сынды. Мықтап сынды. Өзін-өзі қорғай алмай
қор болып жатқанына өлердей күйінді» [12] Басына түскен қиындықтың бәріне шыдап баққан
Аяғанға «Коммунистік партяға, ұлы орыс халқына деген сүйіспеншілігімізді ісімізбен дәлелдейміз!» деп жылпылдайтындардың жасаған жалғанда кешірілмес күнәлары еді бұл. Коммунистік
идеология Аяғанның басын тауға мен тасқа да
ұрып хас батырды біржола құлата алмағандықтан осындай әдіске көшіп, асыл ерді бақилыққа
аттандырып жеңіске жеткендей күй кешті.
Романда тарихтағы небір зобалаңдарды тілге
тиек ете отырып, қазақ халқын жер бетінен құрту жолында қолдан жасалған ашашылықтың ел
жүрегіне салып кеткен тыртығын мысалға ала
отырып жазушы ол жылдарды да керемет суреткерлікпен жырлайды. Одан кейінгі Ұлы Отан
соғысының талай жетімектің сорлатқаның былай
тұрсын, одан кейінгі Ауған соғысының да халықты сорлатқының да тілге тиек етеді. Басты қаһар-
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сені аяқасты ету, кірлету – кешірілмес үлкен күнә
екені түсінікті жәйт. Баққожа романы осындай
азаттығымызға апарар жолдағы сан ғасырлар
тоғысындағы халық күресінің текке кетпегенің
жырлап, келешекте тағы да осылай сүрінуіміздің
алдың алардай ой тастайды санамызға.
Президенттің өзі «Бұл замана шындығы, нағыз реализм, көп драмалар мен фильмдерге арқау боларлық дүние деп есептеймін» [8] деп баға
берген туындының тәуелсіздігімізді баянды етудегі рөлі зор деп білеміз.
2007 жылы бақилыққа аттанған Б. Мұқайды
еске алу мақаласымен Жұмабай Шаштайұлының Қазақ әдебиетіне «Тірілермен тірімін» атты
айдармен «Баққожа» деген естелігінде мынадай
тіркестерді оқимыз. «... Көзін кең ашып таңырқана қарағаны жылы шырайының белгісі де, біртүрлі іркіліп, сүзіле үңілген кезде көкейіне түйген ойы жанарының аумағына шыққандай суық
ұшқын ұяласа – анық жақтырмағаны еді. Тірі кезінде бұл ерекшелігін тап басып айырдық десеккөпе көрнеу өтірікке саяды. Баққожаның жаратылысы бұл айтқандардан анағұрлым күрделі.
Қала мәдениетіне ертерек араласудың арқасында ол адамдармен қарым-қатынастың бүкіл бір
университетін тауысты. Өмірінің соңына дейін
ауылдан тамырын үзбей қазақтың бауырмалдық
салтын берік ұстанды.
«Өмірзаясын» көл-көсір ғып мақтап, ағыл-тегіл сөйлегендерді Баққожа ұстамды тындайтын.
Оның ішкі дүниесінде не болып жатқанына үңілу
әлбетте қиян. Ананың өнменінен көзін тайдырмай қадалған әлпетінде шабыттанған я шаттанған белгілер сезілмейтін. Өзгеше күйдің үстінде
Баққожаның екі бетінің ұшы шығынқа тартып,
қоңырқай жанарына кісі дәт қылып қарай алмайтын суық ұшқын ұялайтын. Жайма-шуақ шақтарында бет-пішіні сүйкімді жазылып, шырағына
ой-парасат молынан ұялайтын. Сондайдың өзінде де белгісіз тарапқа ұзақтау қадалып, ішкі сезімін байыппен айтсада онысы үкім сияқты қатал
естілетін. «Қарапайым оқушыдан гөрі әріптесінің
айтқан пікірі құндырақ қой. Құндырағы құндырақ та шығар. Баққожа өзгенің қолтаңбасындағы
кемшілікті қиядан шалатын көргіш, артықшылығын тап басып танитын сезімтал, ойындағысын
бүкпесіз ақтаратын шынайы болатын» [9]. Аяулы жазушымыз туралы замандастарының пікірі
осылай сыршыл сезіммен және сағынышымен
сабақтаса осылай жалғаса береді.
«Бұл еңбегімді қазақ елінің тәуелсіздік жолында құрбан болған ерлердің аруағына арнадым» деп басталған роман кешегі өткен кеңестік
дәуірдің ащы шындығын тайға таңба басқандай
Өмірзая деген атаумен оқырманның ой елегіне
құя түскендей. Автор әпербақан саясат ұстанған кеңестік дәуірдің бар ауыртпалығын тарих
факультетінің оқытушысы Аяған мен прфессор
Алдияр шалдың мойнына сала отырып, «арқа
сүйер асқар тауың – өз мемлекетің болмаса асы-
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ман Аяғанның жанашыр жақыны шығармадағы
Асылханың тұлғасы кешегі елім дер еңіреп өткен
ерлердің асыл сынығындай жарқ етіп, ол да заманның өгей баласы іспетті адам қолынан қаза
табады. Сол асыл ердің Ауған соғысы туралы ішкі
жан сезімінің толғауы былайша ағытылады:
«Ауған соғысы қаншама боздақтың басын
жұтты екен. Қанша боздақтың ізін ажал аңдып
жүр екен? Бұл соғыс әлі қашанға созылар екен.
Бір жарым жылда Асылхан кіммен кімнің соғысып жатқанын біле алмады. «Өзімен өзі келісе
алмай қырық пышақ болып жатқан елдің арасына түсіп, бекер қан төккеніміз қалай? Жап-жас
жігіттер кім үшін қыршыннан қиылып жатыр?»
[13] Осындай сұрақтармен Аяғанда жан күйзелісінің бір шетін ақтарғандай осы соғыстың құрбаны болған жалғыз бауырын жоқтайды. Студенттерге оқыған лекцияларында Ауған соғысын
Кеңес үкіметінің қателігі деп ашықтан-ашық насихаттаудан жалыққан жоқ. Арқаның қақ төріне
қазақтарды шетінен қырған қанқұйлы Ермакка

ескерткіш қойғанында әшкереледі. Не туралы
әңгіме шертсе де ең бастысы өз халқының мүддесі тұрғысынан бағалайды. Роман қорытысындысы Кенесары мен Сыздық төрелердің азаттық
жолындағы күресінің азапты күйзелісі Аяғанның
өз басынан өткізгеніне басуды автор романда
Сыздық төренің тілімен жеткізеді:
«-Шыда батыр, шыдап бақ. Елім дер еңіреген
талай боздақ көрген кеп бұл. Күш жина, серпіл,
күрес,-дейді Сыздық төре» [14]
«Әдебиетке белгілі бір идеологияға құл болу
жат» болса, қазақ әдебиеті кешегі күндері кеңестік иделогияның жыртысын жыртып, нәтижесінде «қазақтың рухани мәдениетіне үлес қоса
алған жоқ. Адам жанының жоқ болуы диалектикалық материализмнің ең үлкен қателігі» [15]
дейді Лира Қоныс қазақ әдебиетіннің Кеңес дәурінің тұсындағы жағдайын сөз ете отырып. Бұл
тұрғыда басқа да жазушыларымыздың пікірі бір
арнаға тоғысқан емес.
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Түйіндеме. Шекспирдің шығармашылығы идеялардың ең жоғары формасындағы көрінісі болып
табылады, онда Шекспир адам кейіпкерлерінің мәнін, адам әрекеттерінің себептері мен салдарын
ашып, көрермендерге немесе оқырмандардың өздеріне қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Автор өмірдің суретін кең және жан-жақты көрсетеді. Ол үйретпейді, бірақ өмірді ұлы суретші және
ойшыл ретінде үйретеді, оларды кеңірек және терең түсінуге көмектеседі.
Түйінді сөздер: адам мінезі, трагедия, драматургия, күлкілі сұмдықтар.
Аннотация. Творчество Шекспира является выражением идей в их самой высокой форме, где
Шекспир раскрывает сущность человеческих характеров, причины и следствия человеческих поступков, предоставляя зрителям или самим читателям самим сделать вывод. Автор показывает картину жизни широко и всесторонне. Он не поучает а учит жизни как великий художник и мыслитель,
помогая шире и глубоко понять их.
Ключевые слова: человеческий характер, трагедия, драматургия, комические ужасы.
Summary. Shakespeare's work is the expression of ideas in their highest form, where Shakespeare
reveals the essence of human characters, the causes and consequences of human actions, leaving the
audience or the readers themselves to draw their own conclusions. The author shows the picture of life in
a broad and comprehensive way. He does not teach, but teaches life as a great artist and thinker, helping
to understand them more widely and deeply.
Keywords: human character, tragedy, drama, comic horror.
Вильям Шекспир - английский драматург и
поэт, один из самых знаменитых драматургов
мира. Уильям Шекспир родился в городке Стратфорд-на-Эйвоне в 1564 году, 23 апреля. Фамилия
«Шекспир» может быть переведена с английского как «потрясающий копьём».
Шекспир писал трагедии с начала литературной деятельности. Одной из первых его пьес
стала римская трагедия «Тит Андроник», спустя
несколько лет появилась пьеса «Ромео и Джульетта». Однако наиболее знаменитые трагедии
Шекспира написаны в продолжение семилетия 1601-1608 гг. В этот период были созданы
четыре великих трагедии - «Гамлет», «Отелло»,
«Король Лир» и «Макбет», а также «Антоний и
Клеопатра» и менее известные пьесы - «Тимон
Афинский» и «Троил и Крессида».
Первый период приблизительно приходится
на 1590-1594 годы.
По литературным приёмам его можно назвать периодом подражательности: Шекспир
ещё весь во власти своих предшественников.
По настроению этот период сторонники биографического подхода к исследованию творчества
Шекспира определяли как период идеалистической веры в лучшие стороны жизни: «С увлечением наказывает молодой Шекспир порок в

своих исторических трагедиях и с восторгом воспевает высокие и поэтические чувства - дружбу,
самопожертвование и в особенности любовь»
(Венгеров).
В трагедии «Тит Андроник » Шекспир в полной мере отдал дань традиции современных ему
драматургов удерживать внимание зрителей
нагнетанием страстей, жестокостью и натурализмом. Комические ужасы «Тита Андроника» прямое и непосредственное отражение ужасов
пьес Кида и Марло.
Вероятно, первыми пьесами Шекспира были
три части «Генриха VI». Источником для этой и
последующих исторических хроник служили
«Хроники» Холиншеда. Тема, объединяющая все
шекспировские хроники, - смена череды слабых
и неспособных правителей, приведших страну к
междоусобицам и гражданской войне и восстановление порядка с воцарением династии Тюдоров. Подобно Марло в «Эдуарде II» Шекспир
не просто описывает исторические события, а
исследует мотивы, скрывающиеся за поступками героев.
«Комедия ошибок» - ранняя, «ученическая»
комедия, комедия положений. По обычаю того
времени, переделка пьесы современного английского автора, источником дня которой стала
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итальянская версия комедии Плавта «Менехмы»,
описывающая приключения братьев- близнецов. Действие происходит в Эфесе, мало похожем на древнегреческий город: автор переносит приметы современной ему Англии в античную обстановку. Шекспир добавляет сюжетную
линию двойников-слуг, тем самым запутывая
действие ещё больше. Характерно, что уже в
этом произведении присутствует обыкновенное
для Шекспира смешение комического и трагического: старику Эгеону, невольно нарушившему эфесский закон, грозит казнь, и только через
цепь невероятных совпадений, нелепых ошибок,
в финале к нему приходит спасение. Перебивка
трагического сюжета комической сценой даже в
самых мрачных произведениях Шекспира - это
уходящее корнями в средневековую традицию
напоминание о близости смерти и, в то же время, непрекращающемся течении жизни и постоянном её обновлении.
Второй период (1594-1600)
Ромео и Джульетта. Картина Ф. Дикси (1884)
Около 1595 года Шекспир создаёт одну из самых
известных своих трагедий - «Ромео и Джульетту», - историю развития человеческой личности
в борьбе с внешними обстоятельствами за право на любовь. Сюжет, известный по итальянским
новеллам (Мазуччо, Банделло), был положен
Артуром Бруком в основу одноимённой поэмы
(1562). Вероятно, произведение Брука и послужило источником для Шекспира. Он усилил
лиризм и драматизм действия, переосмыслил
и обогатил характеры персонажей, создал поэтические монологи, раскрывающие внутренние
переживания главных героев, таким образом
преобразив ординарное произведение в ренессансную поэму о любви. Это трагедия особого
типа, лирическая, оптимистичная, несмотря на
гибель главных героев в финале. Их имена стали
нарицательным обозначением высшей поэзии
страсти.
Приблизительно 1596 годом датируется ещё
одно из знаменитейших произведений Шекспира - «Венецианский купец». Шейлок так же, как
и ещё один знаменитый еврей елизаветинской
драмы - Варавва («Мальтийский еврей» Марло),
жаждет отмщения. Но, в отличие от Вараввы,
Шейлок, остающийся отрицательным персонажем, гораздо сложнее. С одной стороны это
жадный, хитрый, даже жестокий ростовщик, с
другой - оскорблённый человек, обида которого вызывает сочувствие. Знаменитый монолог Шейлока о тождестве еврея и любого другого человека «Да разве у жида нет глаз?..» (акт
III, сцена 1) признаётся некоторыми критиками
лучшей речью в защиту равноправия евреев во
всей литературе. В пьесе противопоставляются власть денег над человеком и культ дружбы
- неотъемлемой составляющей жизненной гармонии.
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Фальстаф с большим кувшином вина и кубком. Картина Э. фон Грюцнера (1896)
С. А. Венгеров видел переход ко второму периоду «в отсутствии той поэзии молодости, которая так характерна для первого периода. Герои
ещё молоды, но уже порядочно пожили и главное для них в жизни - наслаждение. Порция пикантна, бойка, но уже нежной прелести девушек
«Двух веронцев», а тем более Джульетты в ней
совсем нет».
В это же время Шекспир создаёт бессмертный и интереснейший тип, которому до сих пор
не было аналогов в мировой литературе - сэра
Джона Фальстафа. Успех обеих частей «Генриха
IV» не в последнюю очередь и заслуга этого самого яркого действующего лица хроники, сразу
ставшего популярным. Персонаж несомненно
отрицательный, но со сложным характером. Материалист, эгоист, человек без идеалов: честь для
него ничто, наблюдательный и проницательный
скептик. Он отрицает почести, власть и богатство: деньги нужны ему лишь как средство получить еду, вино и женщин. Но сущность комизма,
зерно образа Фальстафа не только его остроумие, но и весёлый смех над самим собой и окружающим миром. Его сила в знании человеческой природы, ему противно всё, что связывает
человека, он - олицетворение свободы духа и
беспринципности. Человек уходящей эпохи, он
не нужен там, где государство могущественно.
Понимая, что такой персонаж неуместен в драме
об идеальном правителе, в «Генрихе V» Шекспир
убирает его: зрителям просто сообщают о смерти Фальстафа. По традиции принято считать, что
по просьбе королевы Елизаветы, желавшей увидеть Фальстафа на сцене ещё раз, Шекспир воскресил его в «Виндзорских насмешницах». Но это
лишь бледная копия прежнего Фальстафа. Он
растерял своё знание окружающего мира, нет
более здоровой иронии, смеха над самим собой.
Остался лишь самодовольный пройдоха.
Третий период (1600 - 1609)
Гамлет и Горацио на кладбище. Картина Э. Делакруа (1839)
Третий период его художественной деятельности, приблизительно охватывающий 1600 1609 годы, сторонники субъективистского биографического подхода к творчеству Шекспира называют периодом «глубокого душевного мрака»,
считая признаком изменившегося мироощущения появление персонажа-меланхолика Жака в
комедии «Как вам это понравится» и называя его
чуть ли не предшественником Гамлета. Однако
некоторые исследователи считают, что Шекспир
в образе Жака всего лишь осмеивал меланхолию], а период якобы жизненных разочарований (по версии сторонников биографического метода) на самом деле не подтверждается
фактами биографии Шекспира. Время создания
драматургом величайших трагедий совпадает с

ной драмы, - всё указывает на то, что Шекспир
находился в поиске новой формы. «Зимняя сказка» - причудливая фантазия, рассказ «о невероятном, где всё вероятно». История о ревнивце, поддавшемся злу, терпящем душевные муки
и заслужившем своим раскаянием прощение. В
финале добро побеждает зло, по мнению одних
исследователей, утверждая веру в гуманистические идеалы, по мнению других - торжество
христианской морали. «Буря» самая удачная из
последних пьес и, в некотором смысле, финал
творчества Шекспира. Вместо борьбы здесь царит дух гуманности, всепрощения. Поэтические
девушки, созданные теперь - Марина из «Перикла», Утрата из «Зимней сказки», Миранда из
«Бури» - это образы прекрасных в своей добродетели дочерей. Исследователи склонны видеть
в заключительной сцене «Бури», где Просперо
отрекается от своего волшебства и уходит на покой, прощание Шекспира с миром театра.
«Макбет» (1606)
«Макбет» - трагедия искушения человека
судьбой и собственной свободой от ответственности.
«Макбет» - история шотландского короля,
написанная с политической подоплекой (Банко - легендарный предок Стюартов, в том числе
взошедшего на престол после смерти Елизаветы
Иакова I Стюарта). Шотландскому тану Макбету
три ведьмы предсказывают, что он станет Кавдорским таном и королем Шотландии. Его спутнику Банко они предсказывают, что его потомки
станут королями. Макбет, подстрекаемый женой
убивает короля Дункана и становится шотландским королем. Мучимый мыслью о том, что его
дети не унаследуют трон, он подсылает к Банко
и его сыну убийц, однако сыну Банко удается
убежать. Макбет снова разыскивает трех ведьм,
желая узнать, насколько крепка его власть, и получает знаменитые ответы:
Будь дерзок, смел, кровав. Не знай препон.
Никто из тех, кто женщиной рожден,
Не повредит Макбету.
От всех врагов Макбет храним судьбой
Пока Бирнамский лес не выйдет в бой
На Дунсинанский холм.
Однако шотландские феодалы поднимают
восстание против тирании Макбета и наступают
на Дунсинанский холм, прикрывшись ветвями
Бирнамского леса, так что кажется, что «лес начал двигаться». Макбета же убивает Макдуф, который «из чрева матери ножом исторгнут».
Шекспиром. Изменил он и характер Банко,
Исторический Банко был соучастником Макбета в убийстве короля Дункана. У Шекспира он
освобожден от всех черт, которые делали его не
меньшим преступником, чем Макбет, что вполне естественно, так как трагедия должна была
исполняться в якобинской Англии, которой управлял якобы потомок Банко из легенды.
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расцветом его творческих сил, решением материальных затруднений и достижением высокого
положения в обществе.
Около 1600 года Шекспир создаёт «Гамлета»,
по мнению многих критиков, - самое глубокое
своё произведение. Шекспир сохранил сюжет
известной трагедии мести, но всё внимание перенёс на духовный разлад, внутреннюю драму
главного героя. В традиционную драму мести
был введён герой нового типа. Шекспир опередил своё время - Гамлет не привычный трагический герой, осуществляющий мщение ради
Божественной справедливости. Приходя к выводу, что одним ударом невозможно восстановить
гармонию, он переживает трагедию отчуждения
от мира и обрекает себя на одиночество. По
определению JI. Е. Пинского, Гамлет - первый
«рефлектирующий» герой мировой литературы.
Корделия. Картина Вильяма Ф. Иеменса (1888)
Герои «великих трагедий» Шекспира - люди
выдающиеся, в которых перемешано добро и
зло. Сталкиваясь с дисгармонией окружающего
мира, они совершают нелёгкий выбор — как существовать в нём, они сами творят свою судьбу
и несут всю полноту ответственности за это.
В это же время Шекспир создаёт драму «Мера
за меру». Несмотря на то, что в Первом фолио
1623 года она отнесена к комедиям, комического
в этом серьёзном произведении о неправедном
судье почти нет. Её название отсылает к поучению Христа о милосердии, по ходу действия одному из героев угрожает смертельная опасность,
а финал можно считать условно счастливым. Это
проблемное произведение не укладывается в
определённый жанр, а существует на грани жанров: восходя к моралите оно устремлено к трагикомедии.
Четвёртый период (1609-1612)
Просперо и Ариэль. Картина Уильяма Гамильтона (1797)
Четвёртый период, если не считать пьесу
«Генрих VIII» (большинство исследователей сходятся в том, что она почти вся написана Джоном
Флетчером), обнимает всего только три- четыре года и четыре пьесы - так называемые «романтические драмы» или трагикомедии [19]. В
пьесах последнего периода тяжёлые испытания
подчёркивают радость избавления от бедствий.
Клевета уличается, невинность оправдывает
себя, верность получает награду, безумие ревности не имеет трагических последствий, любящие соединяются в счастливом браке. Оптимизм
этих произведений критиками воспринимается
как знак примирённости их автора. «Перикл»,
пьеса существенно отличающаяся от всего ранее написанного, знаменует появление новых
произведений. Наивность, граничащая с примитивностью, отсутствие сложных характеров
и проблем, возврат к построению действия, характерному для ранней английской ренессанс-
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Однако, как и «Ричард III», «Макбет» - не
просто верноподданническая поделка, призванная укрепить позиции Шекспира при дворе
Иакова I.
В «Макбете» встречаются мотивы всех предыдущих разобранных нами трагедий Шекспира.
Как и «Ричард III», «Макбет» - трагедия зла в человеческой жизни как свободно избранного самим человеком пути. Макбет сам решает убить
короля Дункана, и предсказание ведьм только
укрепляет его в этом решении.

Взятое в целом, творчество Шекспира является выражением идей в их самой высокой форме,
где Шекспир раскрывает сущность человеческих
характеров, причины и следствия человеческих
поступков, предоставляя зрителям или самим
читателям самим сделать вывод. Автор показывает картину жизни широко и всесторонне. Он
не поучает а учит жизни как великий художник
и мыслитель, помогая шире и глубоко понять их.
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Түйіндеме. "Адам тағдыры" әңгімесінде аса көрнекті драматургияға толы адам тағдыры, орыс
ұлттық сипатының маңызды белгілері ашылған. Жазушы Ұлы Отан соғысы жылдарында көргендері
мен сезгендерін ешнәрсемен алмастыруға болмайтындығын айтады. Ол әр түрлі кілттерден басталатын және бірлікке келетін екі автордың әңгімелерін пайдаланды. Бұл "адамның тағдырына"– адамның өмірі, оның ширек ғасыр бойы тағдыры, орыс кеңестік сипатының типтік ерекшеліктерін ашуға
мүмкіндік берді.
Түйінді сөздер: кеңес халқы, қайғылы сынақтар, соғыс, майдан, жеңіс.
Аннотация. В рассказе «Судьба человека» поразительно ярко нарисована человеческая судьба,
полная горчайшего драматизма, раскрыты существенные черты русского национального характера.
Ничем нельзя заменить того, что писатель увидел своими глазами, что он перечувствовал в тяжкие
годы Великой Отечественной воцны. Писатель использовал рассказы двух авторов, начинающихся
в разных ключах и приходящих к единству. И это позволило «Судьбе человека» вобрать в себя огромный эпический материал – жизнь человека, его судьбу на протяжении четверти века, раскрыть
типические черты русского советского характера.
Ключевые слова: советский народ, трагические испытания, война, фронт, победа.
Summarу. In the story "the Fate of man" strikingly brightly painted human destiny, full of the most
dramatic, revealed the essential features of the Russian national character. Nothing can replace what the
writer saw with his own eyes, what he felt in the hard years of the great Patriotic war. The writer used the
stories of two authors, beginning in different keys and coming to unity. And it allowed "Destiny of the
person" to absorb huge epic material – life of the person, his destiny for a quarter of a century, to open
typical lines of the Russian Soviet character.
Keywords: Soviet people, tragic trials, war, front, victory.
Высокое мастерство М. Шолохова проявилось в том, что, добиваясь в рассказе наибольшей художественной выразительности, он умеет
найти момент, когда надо повествовательный
план перевести в драматически-изобразительный, прошедшее показать так, что оно создаёт
иллюзию настоящего и тем самым оказывает
более сильное воздействие на читателя. Михаил
Шолохов обозначил новый этап послевоенной
советской литературы в изображении трагических испытаний, выпавших на долю советского
народа в страшные годы Отечественной войны.
Он показал величие и нравственную красоту
героического духа советских людей. В «Судьбе
человека» с поразительной художественной силой раскрыты определяющие черты советского
народа. Собирательный образ Соколова – яркий
тип русского характера – закономерно встал в
ряд самых лучших по своей выразительности и
идейной наполненности героев советской литературы.
В рассказе «Судьба человека» поразительно

ярко нарисована человеческая судьба, полная
горчайшего драматизма, раскрыты существенные черты русского национального характера.
Рассказ «Судьба человека» был опубликован
в «Правде» 31 декабря 1956 г. и 1 января 1957 г.
Он получил всенародное признание. Об исключительной силе его воздействия свидетельствовали письма в адрес М. Шолохова [7].
Многие произведения М. Шолохова написаны о войне. По словам писателя, «каждому, кто
берется писать» о солдате, необходимо знать его
психологию, «его ратный труд, его чистое сердце
и моральную выдержку, его твердость». О событиях первой мировой войны М. Шолохов немало слышал от ее участников. Когда он работал
над «Донскими рассказами» и «Тихим Доном»,
ему помогали личные впечатления. «Войну я видел с детских лет, немного знаю, что это такое...»
В гражданскую войну М. Шолохов жил на Дону
и был очевидцем жестоких боев. Он участвовал
в схватках с кулацкими бандами. Об этом Шолохов так писал: «С 1920 года служил и мыкался по

287

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ВОЙНЫ В РАССКАЗЕ
М.ШОЛОХОВА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
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Донской земле. Долго был подработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до
1922 года, и банды гонялись за нами... Приходилось бывать в разных переплетах».
Ничем нельзя заменить того, что писатель
увидел своими глазами, что он перечувствовал в
тяжкие годы Великой Отечественной. Впоследствии он вспоминал: «...помню первые станичные
проводы на фронт... Помню слезы... Первый митинг... Родина в опасности - есть ли чувство более тревожное?! И помню живой, благородный
энтузиазм станичников, собиравшихся на войну
без суеты, по-крестьянски деловито».
В тяжкие дни Великой Отечественной Шолохов стремится на фронт - воевать с заклятым
врагом не только писательским пером, но и боевым солдатским штыком. Он убежден, что без
этого у советского художника слова нет морального права писать о героических битвах своего
народа с врагом. Когда М. Шолохову сказали, что
командование может не позволить ему «находиться в самых опасных местах», он гневно возразил: «То есть как это так?! Бойцы будут воевать,
а я лишь издали, из штабной квартиры, поглядывать? Как же я смогу писать о народе на войне и
сегодня и потом, после нашей победы?!». Шолохов однажды вспомнил, как он в первый раз пошел в атаку, и так объяснил свой порыв: «Пошел
не только потому, что без этого не напишешь о
той страшной, но охватывающей тебя силе, которая ведет человека на смерть, но и потому, что
пошли солдаты, пошли все; а ты ведь тоже солдат, и ведет тебя на пули, на врага та сила, которая называется «товарищество».
Шолохов неоднократно обращался к мысли о
цене великой победы, о тех страшных потерях,
которые понесла Родина во время Великой Отечественной войны: «У нас почти каждая семья
пришла к концу войны с потерями. Вот я думаю:
сколько надо было иметь сил, чтобы начать все
сызнова. Значительная часть страны была разрушена. Я видел эти дотла сожженные станицы,
хутора, села, деревни, города, видел опустошенные, безлюдье... Цена победы. Ее острее всего чувствуешь и переживаешь в день великого
свершения надежд...»
Однако необходимо учитывать и другое. С течением времени все глубже осознается выдающееся значение Великой Отечественной войны
в истории нашей страны и всего человечества.
И вполне закономерно то, что с годами не ослабевает интерес у советских писателей к тому
поистине святому для каждого честного человека времени. Бессмертный военный подвиг советского народа стал неиссякаемым источником
для их творчества.
Непосредственным толчком к возникновению замысла «Судьбы человека» была встреча
М. Шолохова с прототипом Андрея Соколова в
1946г.
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«Судьба человека» открыла новый этап в
изображении событий Отечественной войны,
наметила новые пути, ведущие к более глубокому раскрытию нравственных истоков великого
подвига советского народа. Этот рассказ еще раз
подчеркнул, что изображение трагического может быть связано с задачей утверждения оптимистического мироощущения [7].
Великую народную трагедию военного времени воплотил в себе Андрей Соколов - герой
рассказа «Судьба человека». Из жестоких испытаний он вышел победителем, не растеряв гуманистических, идейно-нравственных ценностей,
сохранив жизнестойкость, до конца выполнив
свой солдатский и гражданский долг. Если сопоставить это произведение с «Наукой ненависти»,
то можно нагляднее представить более глубокое постижение Шолоховым трагических сторон
военного времени. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить сцены прощания в этих рассказах. Гнетет ужасная мысль, что это последние
минуты их свидания на этом свете.
Во второй половине 50 - 60-х годов трагические образы и картины заняли большое место в
советской прозе.
Ни одной родной души не осталось на земле
у безымянного польского врача, узника Освенцима: «Жена и дочь погибли в газовой камере,
остальные близкие развеялись по миру, как ветер уносит сухие листья». И лишь собака - его
«последняя отрада».
Ужасы войны, то бесчеловечное, что несет
она с собой - смерть, страдания, разрушения, не становятся самоцелью в творчестве советских писателей, а подчиняются раскрытию духовной мощи советского народа, несокрушимости
его идейно-нравственных основ.
Трагические судьбы Соколова, его приемного сына Вани, Ивана Буслова свидетельствуют о
горечи страшных утрат, подчеркивают, говоря
словами Шолохова, что «ценою неслыханных
жертв и народных страданий мы вышли победителями... в последней, величайшей из войн».
Мысль о трагической доле Соколова реализуется и через тему одиночества, которая проходит
через все произведение (ее нет в «Науке ненависти») и играет серьезную роль в его идейной
концепции.
В замечательном произведении автор показал
несгибаемую волю, мужество, героизм и вместе
с тем большое щедрое сердце простого русского человека, который в годину тягчайших испытаний, выпавших на долю его Родины, и непоправимых личных утрат смог подняться над своей
исполненной глубочайшего драматизма личной
судьбой, сумел жизнью и во имя жизни одолеть
смерть. В этом пафос рассказа, его главная мысль.
Все основные художественные элементы произведения поставлены автором в нерасторжимую,
органическую связь с этой мыслью.

С первых же слов рассказа читатель узнает,
что описывается «первая послевоенная весна».
Описание это, подчеркнем, лишено какой-нибудь аллегоричности, не имеет никакого авторского «второго плана». Оно предельно реально,
изобилует всякого рода бытовыми деталями. О
недобрых днях войны, отгремевшей всего год
назад, напоминает и «недобрая пора бездорожья», и солдатская одежда автора, и «виллис»
и «недобрая пора бездорожья», и тяготы только
что проделанного пути. Но сквозь все это проникает. Звенит жизнеутверждающая весенняя нота.
Так уже вначале произведения имеются те две

темы – война и весна, смерть и жизнь, сложное
и глубокое сочетание которых и образует «музыку» произведения. Еще отчетливее, рельефнее
эти две темы выступают в образах подошедших к
автору мужчины и мальчика. Наружность и того,
и другого обрисована несколькими скупыми,
хотя и выразительными штрихами.
Рассказ «Судьба человека» построен так, что
портретные зарисовки персонажей, авторские
ремарки, лирические пейзажи сплавлены воедино с его сюжетной основой, которая представляет собой повествование Андрея Соколова
о пережитом за годы войны.
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Қ. ЖҰМАДІЛОВ «ТАҒДЫР» РОМАНЫНДАҒЫ КӨРКЕМДЕГІШ
ҚҰРАЛДАР МЕН АЙШЫҚТАУ АМАЛДАРЫ
Түйін сөз: Мақалада Қ.Жұмаділов «Тағдыр» романындағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау
амалдары. тілдік мағыналық ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар, жазушының стильдік
ерекшеліктері мен осы романдағы сюжет, композиция, мазмұн мен идея сабақтастығы да сөз болады
Кілт сөздер: роман, проза, жанр ерекшелігі, тілдік құралдар, айшықтау амалдары
Резюме: В статье описаны средства иллюстрации и методы пояснения в романе К. Жумадилова
«Судьба» учтены лингвосмысловые особенности. Речь также идет о стилистических особенностях
писателя и преемственности сюжета, композиции, содержания и идей в этом романе.
Ключевые слова: роман, проза, жанровые особенности, языковые средства, методы уточнения
Summary: The article describes the means of illustration and methods of explanation in the novel
K. Zhumadilova "Fate" learned linguistic and semantic features. The speech also goes about the stylistic
features of the writer and the continuity of the plot, composition, content and ideas in this novel.
Keywords: novel, prose, genre features, linguistic means, methods of clarification
Қ.Жұмаділовтың эпикалық қарымы кең дара
тарихи туындысының бірі-«Тағдыр» деп аталады.
Бұл роман – Шығыс Түркістандағы қазақ тарихы
негізінде жазылған тарихи шығарма. Бір қызық
жайт, кейде тарихшылар бармаған тақырыптарға
суреткерлер қалам тартатыны кездесіп отыратын
шындық.
«Тағдыр» романының оқиға желісі аса бір
күрделі кезеңнің тарихи шындығына құрылған.
Ол Қытай мен патшалық Ресейдің Шығыс Түркістанның қазақтар жайлаған жерлерінен екі империяның шекарасын белгілеу істері және осы
шешім негізінде өлкені ертеден қоныстанып келген көшпелі қазақ жұртын екіге бөліп жібергені,
Қытайдың қарауына түсіп қалған қазақ халқының осыдан кейінгі жағдайы. Міне, романда осы
оқиғадан туындаған қасірет түрлері нанымды
баяндалады. «Тағдыр» романы эпикалық құлаштылығы, композициялық құрылымының күрделілілігі мен басты кейіпкер Демежан өмірі арқылы
ХІХ ғасырдың соңғы ширегінен ХХ ғасырдың бас
кезеңіндегі Шығыс Түркістандағы қазақ тағдырына 20 жылдан астам бедеріндегі әлеуметтік,
көркемдік, философиялық барлау жасайды. Яғни,«Тағдыр» романында Шыңжанның Алтай,Тарбағатай,Іле аймақтарындағы қазақтардың ежелгі
атамекеніне қоныстану тарихы Қытайда екі мың
жылдан аса уақыт өмір сүрген Цин империясының соңғы сәттері күрескер тұлға Демежан арқылы өрбиді. Қазақтар мол шоғырланған Шыңжан аймағындағы жергілікті халықтар бодан ел
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ретінде есептеліп сол кезеңдегі биліктің аяусыз
өктемдігіне ұшырап отырғаны тарихи шындық.
Романда Шығыс Түркістан халқының тарихындағы осы бір кезеңді автор өзінің ішкі-сыртқы
қайшылықтарымен көрсете алған әрі шығармада сол бір тарихи кезең толық, терең, жан-жақты
бейнеленуімен қатар, онда заманның әр қилы
характерлерін, идеяларын, рухани-адамгершілік
құндылықтарын, тұрмысын суреттеуі Қ.Жұмаділов шығармашылығының ізденіс ауқымының
кеңдігін көрсетеді. Мұнда қазақ прозасында ұлы
жазушы Мұхтар Әуезов салған дәстүрдің тың сүрең ықпалы да байқалмай тұрмайды. «Тағдыр»
романында көшпелі мәдениеттің тұрмыс-салты,
сенім-нанымы, құқығы, адамгершілік – кісілік
көрінстері де қамтылған.Қазақ қарасөзінің тағылымы – терең игерілгені шығарма мазмұнынан
айқын аңғарылады.
Роман сюжетінде көркемдік құнарлылығын
нәрін арттырып рең беріп тұрған қазақ билері
мен батырларының шешендік сөздерін қаламгер
оқиға дамуының ретіне орай беріп отырған. Соның бірі Отыншы бидің тапқырлық шешендігі:
«Бір жылы Тарбағатайдың батыс сілеміндегі Қараағаш деген жерде Арғын-Найман арасындағы
көп дау-шарды шешетін үлкен сияз болыпты. Арғынның сөзін Тіленшінің Алшынбайы ұстағанда,
Найманның сөзін Құлдың Отыншысы ұстап, екі
жүйрік тіл мен жаққа ерікті берген екен деседі.
Екеуі алғаш жолыққанда, Алшынбай әдейі Найман биін ықтырып алғысы келіп:

қалғандай, шекараны тап біздің ауылдың үстінен
жүргізгендеріңді қарашы... Әлде де, қағаздарыңа қайта бір қарасаңдар қайтеді, ә? Осы бізді екі
патшалыққа да қоспай-ақ, ортасында қалдырып,
айналып өтіп кетуге болмай ма? Патшасыз қалдық деп біз тіпті өкпелемес едік»,-деген аңғал
сөзіне еріксіз жылы жымиясың. [1.125]. Бұл автор
баяндауы бойынша Ақшоқының бөктерін мекен
еткен Диқанбай ауылы. Бұл штрих басшысы Диқанбай болып, шекара бөлі үшін көшу керектігін
естігенде шарасыз әрі-сәрі хал кешіп, дағдарысқа
ұшырап, тығырыққа тірелген халықтың психологиялық күйін автор осылай жылы юмормен береді.
Романда қазақ ұлтына тән салт-дәстүрлер молынан көрініс береді. Алдымен өрісі мен қонысы
төрт-түлік малға толған сән-салтанаты келіскен
қазақтың бай-бағландары; қыстау, көктеу, жайлау күздеуімен көшіп жүретін қазақтың еркін
дала өмірі, киіз үйлері, оның ішіндегі тұрмыстық
әшекей заттары әні мен сәні келіскен қазақтың
қыз жігіттері тартымдылығымен көз тартады.
Сол уақыттағы өліктің артын күту, ас беру, аста
әр-түрлі ұлт ойындарын тамашалау-ат шабысы,
жорға жарысы, жамбы ату, палуан күресі; жоқтау
жыры-мұның барлығы батыр әлі шешен Мәмбет
елінің адамы Отыншы биге берілген асынан көріністер. Бұл ұлттық детальдар қаламгердің шешен тілімен ерекше суреттеледі.
Сондай-ақ осындай этнографиялық көріністерден құда түсу, салт жоралғыларды романда
бірнеше беттер болып баяндалады. Бұл Смайыл
зәңгінің кенже ұлы Күдерінің Жұмық елінің атақты биі Тасболаттың Айжан атты ару қызын алуға
құда түсіп баруы. Демежан, Көксеген бастаған
Төртуыл елінің атқа мінер азаматтары шегара
асып барған күйеу жақты Тасболат би ауылының
сән-салтанаты келіскен дархан пейілмен қарсы
алып күтуі суреткер тілімен көркем кескінделеді.
Күйеулерді қарсы алуға шығып, үкілі шымылдық
керген қыз-келіншектер тобы, ондағы жасалатын ырымдар: күйеу атына міну, күйеу атымен
күл тасу, қоржын сөгу, қалыңдықпен қол ұстатып
шаш сипату ырым кәделері; көрімдік беру, «қыз
таныстыру» кәдесі немесе «қыз қоштасуы» сыңсу, жар-жар, жеті сегіз түйеге артылған қыз жасауы; құдаларға арнайы тігілген ою-өрнекті, мол
жасаулы сегіз қанат, екі ақ үй; әсіресе Зейнолла
болыс ауылы мен үйінің сән-салтанаты ерекшелей суреттеледі: «Бұл ауылдың сән-салтанаты
тіпті бөлек: ақ үйлердің сыртқы ою-өрнегі, ішкі
жасау-жиһазы жаңа байыған біреу емес, жеті
атасынан қоры үзілмеген, қаракөк бегзаттықты
танытады. Төртуыл жігіттері үлкен ақ үйге кіргенде, керегенің басы, уықтың қарны, шаңырақтың
күлдіреуішіне дейін күміспен күптетіп тастағанын
көріп, таңданысып қалды. Мұндай салтанат Құлыстай елінде кезіге бермейтін еді» [1.290] деген
суреттеулерден роман тек көркем дүние емес,
белгілі бір дәрежеде тарихи-этнографиялық мін-
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- Мына басы бармақтай, құлағы жарғақтайың
кім еді?-депті Отыншыны жорта танымағансып.
Сонда Отыншы жұлып алғандай:
- Басым бармақтай болса сұңқар шығармын,
құлағым жарғақтай болса тұлпар шығармын. Ал
мына тұз түйген келсап бастанған жалпақ сары,
тазың кім болады? -деген екен» [1.71]. Осыдан
кейін автор баяндауынша екеуі дос болып, талай
дауды бірге шешкен екен.
Романдағы қарт Бұтабай кезінде бүкіл Зайсан
уезін аға сұлтан болып билеген Сатының басты
адамы. Алдына амандаса барған Демежан сөзін
көңіліне ұнатып айтқан шешендік сөзі: «Қазір Арғын ішінде мойны озып тұрған азамат - Абай ғой.
Сол бір жолы әкесі Құнанбаймен сөз таластырып
отырып: «әке мен сенен асып кеттім» деген екен.
Сонда Құнанбай іле жауап беріп: «оның күпірлік болар, балам. Сен менен асу үшін, әуелі мен
сияқты өзіңнен асқан бала тудырып ал» - депті...»
[1.292]
Романда сондай-ақ қазақы қалжыңдар, жылы
юморлар да шығарма тартымдылығын артқызғандай. Соның бірі қазақ табиғатына тән аңғалдығы. Үкірдайлық сайлауға түсуге Ши-амбыға
отызға жуық жылқы берген Жұмық ішіндегі Шотай руының атақты байы Құлбайдың ел арасында күлкіге айналып «Құлбай табышың» деп аталып кету жайында. Сонымен үкірдайлыққа сайланғандардың ішінен өз атын естімеген Құлбай
бай Ши-амбыға
«-Тақсыр...тақсыр! Мен - көк айғырдың иесі
Құлбаймын ғой... Сонымен маған тигені не болды? Елге кім болдым деп барайын?» - дейді ғой.
Оны ұмытып қалған Ши-амбы тілмашы арқылы
сұрағын түсініп:
-Та бұ шың! (ол болмайды) - деп, орнынан
қозғала беріпті.
- Не айтты? Не деді мына кісі? - деп ентелей
түскен Құлбайға тілмаш
- Өзіңіз де естідіңіз ғой, «Та бұ шың» деп тұрған жоқ па...дегенде «Та бұ шың» деген сөзді
мансаптың бірі деп ойлаған Құлбай ұлықты қуып
жетіп:
- Рахмет тақсыр! Маған сол «Табышың» жетеді. Бұл жақсылығыңызды өмірі ұмытпаспынау... Енді Жұмықтың жуандары менімен санаспай
көрсін! – деп Ши-амбының тартынғанына қарамай, қолын алып сілкілей беріпті.
Сол бетінде ол бүкіл елді дүрліктіріп, мал айтып сойып, біраз ел шақырып, кішігірім той жасайды. Маңайдағы жұрт та: «ойбай, Құлбай табышын боп келіпті» десіп онан ары даурықтырып
әкеткен. Ағайындары одан біразға дейін ығысып
жүріпті. Келе ондай мансап жоқ екенін білген ел,
күлкіге айналдырып оның «Құлбай табышың»
деген атағы өле-өлгенше қалмапты. [1.167-168]
Романда автор шоқша сақалды, шіңкілдек
сары шал деп кескіндейтін кейіпкердің шекарашыларға:
« - Шырақтарым-ай, сендер де өзге жер құрып
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детін де атқарып тұрғанын көруге болады. Әрі
шығармадағы эпикалық қарым, сезім ағымымен
біртұтас салт-сана, ұлттық мәдени дәстүр көріністерін айшықтау арқылы шұрайлана түскен.
Сонымен бірге қазақ фольклорындағы айтыс
жанры Күдері мен Дәмелі айтысы, Демежан ауылына келген Әсет ақын жырлайтын халық ауыз
әдебиетіндегі сақталып қалған жырларға да шығармада біршама орын берілген.
Қазақ әдебиетінің тарихында қалған Әріп Тәңірбергенов, Әсет Найманбаев, Күдері ақындар
романда Демежанмен сырлас, мұңдас дос ретінде танылады әрі шығарманың тарихи деректерінің айғағына нақты дәлел. Сондай-ақ романда
қазақтың мақал-мәтелдері де молынан кездеседі.
«Балықтың тілін бақа білер», «бір басында
қырық кісінің ақылы бар», «Жарылғанды жау
алады-бөлінгенді бөрі жейді» , «Көппен көрген – ұлы той», «Елегім ауса, көнегіме мінем»,
«Ашаршылықта жеген құйқаның дәмі кетпейді»,
«Адамның жаны жас кезінде артында, кәртейгенде көзінің алдында тұрады» , «Әлі жетпеген
ақыретшіл», «Сойыл да сорлыға бұрын тиеді»,
«Ит сорлысы көш басшысына ереді» «Атасыздың
аузы зор, енесіздің емшегі зор»[ «Күлшелі баласүйменді» [157-б], «Бүркіт аңды өзі үшін алады,
тазы иесі үшін алады» , «Аяз мүйізді қысса, мүйіз тұқылды қысады» [186-б], «Ағайынға қадірің
жоқ-күнде көрер бетімді, қатынға қадірім жоқ –
күнде көрер етімді» [207-б], «Құлақ естігенді көз
көреді» [231-б], «сауысқан сақтығынан өлмейдісұқтығынан өледі»[232-б], «Заманыа қарай адамы» [263-б], «Ұры қартайса сопы болады» [291б], «Жақсы әкенің әруағы жаман баланы қырық
жыл сүйрейді» [292-б], «Ақымақ басқа адырайған көз бітеді» [315-б], «Аға тұрғанда іні сөйлегеннен без» [315-б], «Шалатын баланың бөксесі
қисық келеді» [319-б], «Малды тапқанға бақтыр,
отынды шапқанға жақтыр» [353-б], «Бір кісі таққа мінсе, жүз туысы атқа мінеді» [362-б], «Ұлды
қатын-бұлды»[367-б], «Көп ит бір жақ, көк ит бір
жақ» [422-б], «Асты қорлама-құстырады, халықты қорлама-тыштырады»[466-б], «Өзің би болмасаң да, би түсетін үй бол» [490-б], «Бір әйелдің айласы, қырық есекке жүк»[498-б], «Айғыр
құтырса ат болады, ат құтырса ет болады» [500б], «Өзі жарымағанның сарқытын ішпе» [516-б],
«Бал ұстаған, бармағын жалайды»[534-б], «Бақпаса мал кетеді, қарамаса қатын кетеді»[540-б],
«Өлдің Мамай, қор болдың» [550-б], «Қыртты
езген жеңеді, езгенді Құдайдан безген жеңеді»
[450-б] т.б.
Романдағы кейіпкерлер портреті адамдар
психологиясын, характерін танытатын көркемдік
тәсілі ретінде нанымды өрнектеледі.
Романда бір назар аударарлығы көптеген
адам аттары жүреді. Қ.Жұмаділов солардың көпшілігіне кескін,келбет, мінез тұрғысынан қысқа
болса да, ұтымды, нақты сипаттама жасап оты-
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рады.Және әрқайсысы өзінше дара қасиеті бар.
Бұлар басты қаһарман төңірегіндегі аумақты
фонды құрайды. Суреткер ұлт тарихындағы ономастикалық атаулар яғни ондаған қоныс-жер
атауларын да ыждаһатпен атап отыруға шебер.
Осы орайда қаламдас әріптесі, жазушы Әкім Таразидің мына пікірі ойымызды таразылай түседі:
«Қабдеш – тілге аса бай және әр сөздің сиқырлы бояуын жан тәнімен нәзік сезінетін жазушы.
Тіл байлығы дегеніміз – қазақтың ескілі-жаңалы
сөздерін көп білу ғана емес, әр сөзге жан бітіріп,
қалауын тауып, өз орнында дұрыс қолдану ғой.
Тіл шеберлігі деп осыны айтады. Бұл жағынан алғанда, Қабдеш - әдебиетіміздегі санаулы шеберлердің бірі». [1.6].
«Керімбай ұзын бойлы, мол бурыл сақалды
түксиген қалың қабақтың астынан шүнет көзі
адамға тесіле қарайтын, түсі суық айбарлы кісі
еді» [1.45] Бұл портрет Демежанның әкесі Керімбай кейіпкердің кескіні.
«Арық,тарамыс денелі, тал-тал сақалы, иегінің
астына жарылып біткен, мысық мұрт... жылтыраған қысық көздерінде түк жылу жоқ». Бұл Шиамбыдан кейінгі екінші адам Шихалдай бейнесі.
Бұл суреттеуден соң Шихалдайдан адамгершілік
істерді өзіңде күтпейсің.
«Төрдің дәл төбесінде аппақ сақалы бауырына түскен, қапсағай ірі денелі, қас-кірпігіне дейін
түгел ағарған Смайыл зәңгі отыр. Бұл күнде «кәрі
зәңгі» атанға исі Төртуылдың ең үлкені, алдынан
ешкім кесе көлденең өтпейтін қадірменді кәрісі»
[1.49].
Ши-амбы портреті: «... Іркілдеген төртпақ денесі ашыған қамырдай қабарып, оған бұғақты
қысқа мойын тұтасып, шар тәрізді домаланып
қалған. Бүгін ол үстіне салтанат кезіндегідей екі
өңірі мен етек жеңіне қырғауыл бейнесі зерленген, көлкілдеген қызыл,сары жібек желең киіп,
басына қызыл жақұт тасы бар, алтын зерлі шошақ төбелі, айыр қалпақ қондырып алған екен.
Мына қалпында қолдан үйіп, балшықтан соғып
алған осы елдің пұт құдайын еске салады.Ол қазір май басқан бітік көзін ашып-жұмып, алдындағы тамаққа да бой салып кіріспей қонақтарын
қошемет-қолпаш сөздеріне үнсіз құлақ қойған
кейіпте, бір тәкаппар күйде отыр» [1.338].
«...сыптай денесіне ақ көйлек, қара фрак киген
биік жал тұмсығының үстіне алтын жиекті пенснесін қондырып, оқтау жұтқандай сіресіп отырған...» Бұл орыс консулы Балкашин орнына жаңа
келген консул Борнеман портреті. Тәкаппарлық
пен сырбаздықты жазушы осылай бейнелейді.
Суреткер тілінде теңеулер, метафора дүние,
жаратылыс, болмыс туралы философиялық толғамдар да кездесіп отырады.
«Айнала-төңірек құлаққа ұрған танадай жымжырт. Анда-санда ауыл сыртындағы тоғайдан
жылқышы құс ысқырып, сонымен жарыса оқта-текте тау көкегі сұңқылдайды. Өздерінше, тіршілікті мадақтап жырлағаны ма, немесе осынау

Алайда атқан оқ Демежанның қасындағы тазысы
Көктұйғынға тиіп, өзі бір өлімнен аман қалады.
Қорыта айтқанда, Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр»
романында қазақ халқының тарихы оның ішінде
бір кездегі үстем саясат ықпалынан қытай билігінде қалып қойған қандас ата-бабаларымыздың
талайлы тағдыры, сол өңірде қоныстанып қалып
қойған қазақтардың басын қосып, ауыз бірлікті,
тәуелсіз ел болуды армандап, ұлттық рухты көтеру жолында өмірі күреспен өткен тарихи тұлға
Демежанның маңдайға сыймай кеткен тағдыр
жолы суреттелген. Профессор, ғалым Шериаздан Елеукенов: ««Тағдыр» – ұлт жанды қаһарманды биік өреге көтерген роман. Ол – қазақ әдебиетінің өз қойнауынан шыққан туынды. Басқа
тілдерге аударылғанда ғана бағы ашылатын кейбір шығармалардай, батыс я Латын Америкасы
роман үлгісі бойынша пішілмеген. «Тағдырды»
оқып отырғанда, қазақтың кең даласына сүңгіп
кеткендей рахатқа бөленесің» - деп кезінде романды жоғары бағалаған екен [1.630] Ия, шын
мәнінде роман қазақы құнарға бөленген, ұлттық
рухтағы шығарма деуге толық негіз бар. Яғни, бүгінгі тәуелсіз елдің жас ұрпақтарын ұлттық құндылықтармен тәрбиелеуде, сонымен бірге, қазақ
тарихын, оның Демежандай қаһарман ұлтжанды
тұлғаларын ұлықтай біліп, өз елі мен халқын сүйе
білуге, қорғай да білуге, ұлттық намысты жоғары
ұстап, тәуелсіз мәңгілік ел ету жолында шығарманың берер тағлымы мол.
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өмірдің қысқалығын сезіп, шер төгіп зарлағаны
ма, кім білсін. Соның бәрін де жайлау түні қараңғылық құшағына алып, қымтана түседі» [1.219].
«Бүгін аспан әлемі ашық болғанымен, шаңытқан бозғылт мұнар арасынан күннің көзі шелденіп, көк бет қатындай жылусыз бедірейіп тұр...»
[1.295].
«Алда сыры, сыны бөлек, адамзатқа қандай
сый тартары белгісіз, үміт пен арманға жүкті жаңа
жиырмасыншы ғасыр есік қағып тұр» [1.321]
«Күні бойы құрттай құжынап» бұл қала тіршілігінің суреті. Ұзақты күн ін аузынан ұзамай бастарын қылтитып отыратын саршұнақ суырдай...»
[1.347] Бұл қаладағы саудагер суреті;
«шымшық торғайдай ғана жез қоңырау...»
[1.527]; «жіптің ұшын саумалай тартып, шырмап
жығу» [1.527];
«қорғасын бұлттар жер бауырлап...» [1.538];
«бұлт қабаты тозған текеметтей ыдырап, соның жыртық-тесігінен жалғыз-жарым жұлдыздар сығалайды» [1.544];
«Әсет те бүгін зор күйіне келіп, томағасын сыпырған бүркіттей, қырланып сала берді» [1.441]
Автор романда түр-түсті де оқиғаны қоюлатып дамытуда пайдаланып отыратыны бар. «Қара
түнді жамылып, қаралы жолға шыққан». Осында
автор «қара» түсін пайдалану арқылы алдағы болар құпиялы жамандықтың хабарын меңзегендей. Бұл сурет халдай Бужыңха мен қазақ Ысқақтың Демежанға қастандық жасауға шыққан беті.
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ПАРЕМИЯЛАРДЫҢ УӘЖДЕМЕДЕГІ КӨРІНІСІ
Аңдатпа: Бұл мақалада әрбір халықтың рухани-мәдени өміріндегі паремиялардың атқаратын
қызметі, уәжділік сипаты нысанаға алынған. Уәждеме теориясына сүйене отырып, паремиялардың
түп-төркініне зер салып, уәжін айқындау, сол арқылы мақал-мәтелдердің қалыптасу түп көзін тауып,
өзіндік ерекшеліктерін ажырату арқылы олардың мәні мен мазмұнын ашу қарастырылған. Уәждеме
негізінде паремиялар табиғаты тарихи тұрғыдан талданып, оның ішкі құрылымдық мағынасы айқындалған. Паремиялардың семантикалық құрылымын терең зерделеп, уәжділік тұрғысынан қарастырып, оларды құрастырушы компоненттердің қаншалықты дәрежеде уәжділіктің немесе уәжсіздіктің
қатысы бар деген мәселелер зерттеген.
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IMAGE OF PAREMIA IN MOTIVATION

Қазақ мақал-мәтелдерінің қадір-қасиеті біздің дәуірімізде одан әрі арта түсуде. Әрбір халықтың рухани-мәдени өмірінде паремиялардың атқаратын қызметі мол. Мақал-мәтелдер
– терең философиялық ойдың, ғасырлар бойы
жинақталған тәжірибенің мәнді де, нәрлі көркем
бейнесі. Сондай-ақ өткен өмір мен бүгінгі заманды, болашақты, ата-баба тілі арасын жалғастырушы күрделі тілдік құбылыстар болып табылады.
Паремиялар өздерінің бейнелі-әсерлілік, экспрессивтік-эмоциялық қасиеттерімен ерекшелене
отырып, ұрпақ өмірінің барысында сатыланып
қалыптасатын, санаға сіңіп барып қабылданатын
құбылыстар болып табылады.
Отандық тіл біліміндегі паремиялардың уәждемесін ашу, мақал-мәтелдердің қалыптасу түп
төркінін айқындау – этнолингвистикалық зерттеуді қажет ететін аса маңызды тақырыптардың
бірі.
Мақал-мәтелдердің зерттелу тарихы тым әріден басталғанымен ішкі мазмұнын анықтауда
уәж, уәжділік, уәжділік арақатынасы, байланысы
төңірегіндегі мәселелер әлі де теориялық тұрғыдан кешенді зерттеуді қажет етеді деп білеміз.
Халықтың өмірінен, тыныс-тіршілігінен, менталитетінен т.б. хабардар ететін мақал-мәтелдердің
қалыптасуында белгілі бір уәж болады.
Уәждеме теориясына сүйене отырып, паремиялардың түп-төркініне зер салып, уәжін айқындау, сол арқылы мақал-мәтелдердің қалыптасу түп көзін тауып, өзіндік ерекшеліктерін ажырату арқылы олардың мәні мен мазмұнын ашуға
болады. Уәждеме негізінде паремиялар табиғаты
тарихи тұрғыдан талданып, оның ішкі құрылымдық мағынасы айқындалады.
Зерттеу жұмысымыздың негізгі мақсаты –
паремиялардың семантикалық құрылымын терең зерделеу, уәжділік тұрғысынан қарастырып,
оларды құрастырушы компоненттердің қаншалықты дәрежеде уәжділіктің немесе уәжсіздіктің
қатысы бар деген мәселелер.
Лингвистикалық түсіндірме сөздігінде уәждемені (мотивацияны) «туынды және күрделі сөз
мағыналарының, оларды құрайтын сөздердің
мағыналарына тәуелді болуы» [1, 151-б.], - деп
көрсетіледі.
Уәжділік – уәждеме үдерісінің нәтижесінде
туындайды. Уәжділікке байланысты бірнеше пі-

кірлер де баршылық.
«Уәжділік – кез келген атауды түсіндіруге тырысатын адам психикасының табиғатына сәйкес
лексиканың онтологиялық қасиеті» (М.М.Копыленко [2, 109 б.] болса, «сөз мағынасының уәжділігі оның құрылымымен, тіл жүйесі элементтерінің арасындағы семантикалық қатынастылықты
түсінумен байланысты» (В.В.Виноградов) [3, 17б.], - делінеді.
«Сөз уәжділігі әдетте сөздің формасы мен
мағынасының тілде басқа себепші құбылыспен
ұғынылуы» (М.Докулил) [4, 208-б.]. «Деривациялық байланыс уәжділік ретінде түсіндірілуі мүмкін» (Д.Н.Шмелев) [5, 196-б.].
Ф.де. Соссюр: «Сөздер уәждемесінсіз тілдердің де болуы мүмкін емес» дегендей, уәждемесіз
паремиялардың да жасалуы мүмкін емес. Паремиялардың түп-төркінін уәждеме тұрғысынан
қарастыруда олардың белгілі бір жағдаяттар мен
уәж-себептерінің әр алуан және өте көп екендігін анықтауға болады. Пармиялар уәжінің де
заман дамуына орай қолданыс аясының кеңейе
түскендігіне көз жеткізуге болады. Сонау Жиренше шешеннен тартып, бүгінгі даналық сөз тудырудың биік тұғырынан көрініп отырған дарынды
ақын Мырза-Әлі Қадырға дейінгі зерделі ұрпақтың мұрасын түгелдей қарап шығу, әрине, мүмкін емес. Сондықтан біз мысал ретінде бірер шешен, би шығармаларына ғана тоқталмақшымыз.
Ескерте кететін бір жағдай: айтқыш, сөзтапқыш
шешендер шығармашылығы міндетті түрде ел
арасындағы дау-дамай, талас-тартыстарға, жер
дауы мен жесір дауына, барымта, қарымталарға байланысты билік айту, қазылық жасау мақсатында, өзара сөз сайысына түсуге, ақыл-парасат сынасауға, жұмбақ шешімін табауға т.б. осы
сияқты ситуацияларға қатысты туындап, дамып
отырғандығы белгілі. Сондықтан оларды пайда
болған мәтінінде ғана қарастырамыз.
Мәселен, аты алты алашқа әйгілі Жиренше
шешенді Жәнібек хан сапарға бірге ала шықпақ
болып, тез келсін деп, қызметкерін жібереді. Ол:
– Ау, Жиренше, хан жолаушы шығайын деп
Сізге тез келсін деп жатыр,– дейді. Сонда Жиренше:
– Ханның жеккені не?– депті
– Жеккені қып-қызыл алты нар, әзір тұр.
– Жиренше сонда:
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– Қазір барамын, ханға сәлем айт, күн бұл
екен де, – депті.
– Тақсыр, Жиреншені шақырдым, ол «ханға
сәлем айт, қазір барамын, күн бұлт екен» деді, –
дейді.
– Айтылған сөздің астарын түсіне қойған хан:
– Алты нарды доғарып, арабаға алты тұлпар
жегіңдер! - деп бұйырады.
Тұлпарлар жегіліп, әзір болған кезде Жиренше де келеді. Сөйтіп, хан екеуі жолға шығыпты.
Жолда құбыладан қара бұлт пайда болып, жаңбыр құйып, Жер батпаққа айналыпты, соған қарамастан олар сыдырта желіп отырыпты. Сонда
Жиренше ханға қарап:
– Жылқы малдың патшасы, түйе – малдың
қасқасы; түйе малының
мынадай ми батпақта жүруі қиын, мен соны
ойлап айтқан едім, – депті [6, 11-б.].
Міне, Жиренше шешеннің ханға айтыпқалған
осы бір ұтқыр сөзі малшылар тілінде мақал болып қалыптасып, ел жадында сақталып, мақал
-мәтелдер жинақтарына еніп келеді.
Даналық сөздердің біразы қазақ даласында
әйгілі үш дана бидің – Төле, Қазыбек, Әйтеке есімдерімен байланысты болып келеді.
«Төле би айтыпты» деген циклдан, мәселен,
«жауға тізе бүгуден басқа амал жоқ» деп қорқақатық білдірген Қарабек батырға айтқан мына:
«Атадан ұл туса игі,
Ата жолын қуса игі.
Өзіне келер ұятын
Өзі біліп тұрса игі,
Жаудан бұққан немені
Ортасынан қуса игі.» – деген жолдарын алдыңғы екі жол («Атадан ұл туса игі, Ата жолын
қуса игі») өз алдына жеке қолданылатын мақал
болып саналады.
«Қаз дауысты Қазыбек айтыпты» деген даналық сөздер де ел арасында аз емес. Қазақтың
дана билері мен ділмәр-шешен, ақылман–айтқыштарының рухани мұрасын зерттеушілер қаз
дауысты Қазыбектің ойрат пен қазақ бітіміне
барғанда «Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз...» деп
басталатын қыранның қияғындай қиып түсетін
айбынды сөзінің өзін шешенді көнерінің үлгісі
етіп көрсетеді.
Қаз дауысты Қазыбектің Бұқар жыраудың
«Бірден онға дейінгі санның мағынасын білесің
бе?» деген сауалына берген жауабындағы: «Бір
дегеніңіз– бірлігі кеткен ел жаман; екі дегеніңіз
– егесіп өткен ер жаман; үш дегеніңіз – үш бұтақты шідерден шошыған ат жаман; төрт дегеніңіз – төскейге шыға алмаған кәрілік жаман»
деп санамалап айтқан уәждері қанатты сөз. Мақал-мәтелдер ретінде қолданылып жүргендері
де бар.
Немесе: «Жақын кім?», «Қымбат не?», «Қиын
не?» деген сауалдарға берген Қазыбектің: «Тату
болса, ағайын жақын, Ақылшы болса, апайың
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жақын, Бауырмал болса, інің жақын...» деген,
«Алтын ұяң – Отаның – қымбат, Құт-берекең
атаң – қымбат, Мейірімді анаң – қымбат» т.т.с.
«Арадан шыққан жау қиын, Таусылмайтын дау
– қиын, жазылмайтын дерт – қиын» деп санамалап көрсеткен жауаптары да жеке-дара қолданылып, мақал-мәтелдер болып жүргені белгілі.
Сондай-ақ:
«Бір бала бар – атаға жете туады,
Бір бала бар – атадан өте тады,
Бір бала бар – кері кете туады» деген Қазыбектің уәжі ел аузындағы аңызда Ертіс биге берген жауабы болып саналады.
Жалпы алғанда кез-келген мақал-мәтелдердің
бәрі белгілі бір уәжге, жағдаятқа құрылады. Мысалы: Бірде Қаз дауысты Қазыбек биге жақындары қастандық жасамақшы болғанын сезіп қалған
кенже інісі Бөдене батыр қолына қол шоқпарын
ала жүгіреді екен. Сонда Қазыбек би: - Шығарым,
бір қолың ұрысшы болса, екінші қолың арашасы
болсын дейді. Міне осындай уәжден Бір қолың
ұрысшы болса, Екінші қолың арашашы болсын;
Жауға сілтер қаруыңыды жақыныңа сілтеме;
«Өркенім өссін десең, кекшіл болма – кесапаты
тиер еліңе, елім өссін десең, өршіл болма – өскеніңді өшірерсің...»
деген мақал-мәтелдер қалыптасқан.
Сонымен қатар, прамиялардың жасалуында,
олардың қалыптасуына, уәждік белгілеріне қарай бірнеше лексика-тематикалық топқа бөлуге
болады. Атап айтқанда:
– Әдет-ғұрып, наным-сенімге орай;
– Тарихи кезеңдер мен тарихи тұлғаларға
байланысты;
– Жан-жануарларға байланысты;
– Адамның дене мүшелеріне (соматизм) қатысты;
– Ұзындық, қашықтық, тереңдік өлшемдеріне қатысты т.б.
Мақал-мәтелдер уәждемесін анықтау барысында мынаған көңіл аудару қажет.
1) паремиялардың қалыптасу кезеңінде белгілі бір ситуациялық жағдаяттың дәйек, себеп
болғанын;
2) олардың паремиялыққа ие болуға дейінгі
аралықта қаншалықты күйде өзгеріске түскенін,
қандай тілдік құбылыстар әсер еткендігін;
3) паремиялар компоненттерінің өзара үйлесуі мен ара қатынасы қаншалықты деңгейде көрініс тапқандығын;
4) олардың компоненттерінің арақатынасы
қаншалықты деңгейде семантикалық өзгеріске
түскен немесе түспегенін анықтау;
5) сөз қолданыста, мәтінде олардың қаншалықты күйге өзгеріске ұшырағандығын.
Этимология атаудың қайдан шыққандығын
қарастырса, уәж, уәжділік атаудың қойылу себебін анықтайды.
Уәждеме мен этимологияның арасында ондай айтарлықтай алшақтық болмағанымен,

ліктерін көруге болады. Таңбалардың астындағы
уәждерді, архетиптер мен нышандарды анықтау
қазақ мәдениетін, қазақы ойлау жүйесінің ерекшеліктерін анықтау үшін қолданылады. Лингвистикалық және лингвистикалық емес кодтардың
уәждік қатынастарын анықтау арқылы тұрақты
және бейнелі тілдік бірліктердің этномәдени
мазмұны анықталады [9, 634 б.].
Уәжді сөздерде этимологиялық мағынаға жақын мән болады. Бұл уәжділіктің этимологиямен
байланысын көрсетеді. Ал уәжділік этимологияға сүйене отырып айқындалады. Бұл жөнінде
М.М.Копыленко былай дейді: «Этимолог – алғашқы мағынаны анықтайды. Оның жұмысы
мотиволог бастаған ісі тұсында аяқталады. Этимолог түрткі болған факторды табады, яғни атау
негізін, уәжді табады. Бірақ уәждеме заңдылықтары, уәжділіктің болуы немесе болмауы уәж,
уәжділік белгілер және басқа да уәжтану мәселелері этимологтың зерттеу орбитасына енбейді» [2, 102б.].
Қорыта келгенде, отандық тіл біліміндегі паремиялар астарына үңіліп, этнолингвистика пәні
аясында зерттеуге ұмтылыс жасалып, қазақ паремияларының уәжін ашуға талпыныс жасалды.
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фонологияның фонетикадан, фразеологияның
лексикология -дан бөлініп шыққаны тәрізді, уәждеме де өз алдына зерттеуді қажет ететін жеке
сала болып табылады. Ішкі форманың этимологиядан негізгі айырмашылығы – этимология сөз
мағынасының синхрондық күйіне қатыссыз қарастырылады, ал ішкі форма – сол тілде сөйлеуші адам үшін жасырын күйде болмайды. Адам
санасына бекіген таңба ішкі форманы көрсетеді.
Ал таныс емес атаулар ішкі формамен бейнеленбейді [7, 29б.]. Бұл жерде түсінікті болу үшін
этимология нені білдіретіндігі жайлы айта кетсек,
этимология – (грек. etymologia, etymon - сөздің
нақты мағынасы + logia - ілім) ағыл. etymology,
фр.etymologiе, нем.etymologуе 1. Сөз және морфемалардың шығу төркінін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. 2. Зерттеу тәсілдерінің жиынтығы
және сол зерттеудің өзіндік қорытындысы [8, 436
б.].
Паремиялардың уәждемедегі көрінісін лингвистикалық және емес кодтармен талдау барсында мақал-мәтелдердің мазмұндық таңбаларын және фонының негізін таба алады. Қазақ
мәдениеті үшін өте маңызды, мақал-мәтелдерде
қолданылатын архетиптер мен символдар көмегімен қазақ дүниетанымының негізгі ерекше-
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Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі жаңа өзгерістер мен білім беру саясатын
жүргізу барысында қазақ тілін оқыту үдерісін
осы жаңа ағымға ілестіру – маңызды мәселе.
Қазақстан Республикасының дүниежүзілік
байланыстарға енуге ұмтылып жатқан осы кезеңдегі әрекеті елдің болашақ даму моделінің
болмысын білдіреді. Білім беру кеңістігінде қазақстандық мектептердің, оның ішінде қазақ
мектебінің де дүниежүзілік 50 елдің стандарттық
талаптарына жауап бере алатын деңгейге көтерілуі қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде оқытылуын ұйымдастыру дәрежесіне тікелей байланысты. Бұл қазақ тілі әдістемесінде бұрын түбегейлі зерттелмеген мәселелер қатарында.
Әр елдің білім көкжиегінде өзіндік ізденісі,
сүрлеуі болу – аса қажет. Оған мысал А.Байтұрсыновтың мына бір тұжырымы: “Әдіс ерекшеліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман
болмағы жұмыс алатын орынның күш-қуатына
қарай. Мәселен, сауаттау әдісін алсақ, бір жұрттың сауаттау ісіне қолайлы болған әдіс екінші
жұрттың да сауаттау ісіне қолайлы болуға тиіс
деп айтуға болмайды. Екеуінің тілінің заңы, емлесінің жүйесі бірдей болса, біріне қолайлы болған
әдіс, екіншісіне де қолайлы болуы мүмкін. Егер
де тілінің заңы, емлесінің немесе әрпінің жүйесі
басқа болса, онда біріне жақсы болған сауаттау
әдісі екіншісіне де жақсы болады деп ешкім айта
алмайды” [1, 357-б.] десе, Елбасы Н.Ә.Назарбаев
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті студенттерінің алдында сөйлеген сөзінде:
“...Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі ретінде өздігінен пайда
бола қалмайды. Бұл – ұзақ үрдіс, ғылыми зерттеулердің, күрделі де шығынды эксперименттердің
және ақыр аяғында, ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін жемісі.
Сонымен бірге, егер технологияларды басқалардан алуға ғана сүйенетін болсақ, біз өзіміздің
технологиялық артта қалушылығымызды сол күйінде тұмшалап, технологиялық және ғылыми
тұрғыда дамыған елдерге тәуелділікте боламыз.
Сондықтан бізге өз ғылымымызды дамыту керек” [2].
Елбасының, ғалымдардың пікірлерін әрі қарай сабақтар болсақ, қазақтың ұлттық тілін сақтап, дамыту үшін ұлттық менталитетімізге жақын
төл технология қажет.
Ғылымның тарихы мен философиясын арнайы зерттеген Томас Кунт өзінің «Ғылыми револю-

циялардың құрылымы» деген әлемге әйгілі еңбегінде әр тарихи дәуірге тиесілі ғылым атаулының негізінде ірге теуіп, әбден қалыптасқан
ғылыми әдіс-тәсілдердің, базалық ұғымдардың
өзгерісі, яғни “парадигмалардың” ауысуы – заңды құбылыс деген шешімге келген [3].
«Парадигма» латын тілінен аударғанда «үлгі»
деген мағынаны білдіреді. Ал қазіргі педагогикада білім берудің концептуальдық моделі ретінде
қолданылып келеді. Білім беру парадигмаларының көптеген түрлері бар. Кейбір ғалымдар білім
беру парадигмаларының көптүрлілігін педагогикалық өркениетке байланыстырады, адамзат қоғамы көптеген сатылардан: табиғи және репродуктивті-педагогикалық өркениеттен өтіп, креативті-педагогикалық өркениетке енуде деген
пікірлер айтылуда. Бұл педагогикалық өркениет
мұғалім іс-әрекетінің жаңа қырларын аша отырып, кәсіби педагогикалық сапалары мен қызметтерін түбегейлі түрде жаңартуды талап етеді.
Бұл ізденістердің жарық жұлдызы ретінде педагогикалық парадигма, яғни адамзат қоғамының
әлемдік әсер тәсілдерін меңгеруі мен педагогикалық ой-өріс пен қарым-қатынастың онтологиялық және жеке аспектілерін қамтитын жүйесі
ретінде алға шығады
“Парадигма” ұғымының енуі Бергманның
және оны терең талдау, философ Т. Кунт есімдерімен байланысты. Т. Кунт парадигма идеясын
ғылым дамуының кезеңдерін анықтауда пайдаланды. Парадигма – ғылым дамуының негізгі өлшем бірлігі ретінде түсіндіріледі [3].
Парадигма – ғылым дамуының белгілі бір
кезеңдерінде ғылыми қоғамның қабылдаған
әдіснамалық және теориялық қағидаларының
жиынтығы, ғылыми зерттеудің үлгісі, стандарты, зерттеу мәліметтерін, болжамдар мен ғылыми міндеттердің жиынтық үлгісі ретіндегі
көрінісі.
А.Е.Әбілқасымова пікірінше, қазіргі кезеңдегі
«білімді адам» (білім, білік, дағдыны меңгерген)
парадигмасының «өмірлік іс-әрекеттерге дайындалған адам» парадигмасына ауысуда, яғни белсенді, шығармашылық ой-санасы қалыптасқан,өзін-өзі дамытатын, интеллектуалдық тұрғыда
өзін жетілдіретін адамның қалыптасуы.
Қазақ тіл білімінің дүниеге келуі мен теориялық, методикалық тұрғыда қалыптасуы жолында
ұлттық филологиямыздың маңдай алды қайраткерлері нің бірі – Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың ғылыми мұрасы уақыт өткен сайын жаңа
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Abstracts: This article deals with the linguistic, pedagogical paradigm as the main work of research
in the field of integration of sciences, that is, the system of global influences on human society, as well as
the system of internal and external aspects of pedagogical thinking and communication. In the modern
paradigm of modern education, the problems of creativity and the creative personality of a person are
considered, several innovative forms of educational paradigms in Kazakh linguistics are considered.
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қырынан ашылып, өз құндылығын арттыра түсуде. Ғалымның шығармашылығы бүгінге дейін аз
зерттелді деу шындыққа жанаспас, бірақ заман
талабына сай барлық ғылым атаулының түпкілікті мақсаты – ғылым үшін емес, адамзат игілі
үшін қызмет ету екендігі түбегейлі анықталған
шақта Қ.Жұбановтың ғылыми-теориялық, методикалық мұраларын бүгінгі таңда мүлде жаңаша
сипатқа, өзгеше сапаға ие.
Қазақ топырағында дүниеге келіп, білімнің
әлемдік деңгейіне қол жеткізген ғұлама ғалым
Қ. Жұбановтың ғылыми мұраларынан зерттеудің
негізгі әдісі ретінде көрініс тапқан парадигмалық ұстанымның жаңа заман ғы жетекші бағытта қолда бар лингвистикалық еңбектеріне шолу
жасап, оны бүгінгі тілтанымдағы парадигма шеңберінде оқытудың жаңа технологиялық мәселелерімен байланыстыра арнайы зерттеу бүгінгі
өзекті мәселе.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
Заңында, ҚР стратегиялық дамуының «Қазақстан
- 2030» бағдарламасында, ҚР білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында, ҚР «Білім» бағдарламасында мемлекеттік саясаттың басты принциптері
ретінде жеке адамның шығармашылық әлеуетін
дамыту, білім берудің дамытушы сипатын арттыру мәселелерінде басты міндеттер қатарында
қойылған.Демек, болашақ жастарымыздың кәсіби құзырлы, шығармашыл болуын қамтамасыз
ететін оқытудың жаңа парадигмасы оқытудың
субъектін және оқушының әлеуетіне тікелей әсері мол шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың теориялық, әдіснамалық, дидактикалық тұғырларын айқындау міндеттерін алдыңғы
қатарға шығарады. Қазіргі кездегі білім берудің
жаңа парадигмасы жағдайында жеке тұлғаның
шығармашылық бағыттылығы мен шығармашыл
тұлғасын қалыптастыру мәселесіне қызығушылықтың артуы осы міндеттерді шешудің бағдары
ретінде қарастырылып отыр.
Қ. Жұбанов өз заманындағы педагогикалық
ой – пікірден 40-50 жылдай алға кетіп, мұғалімнің
оқушыға білім беріп қана қоймай, оны тұлғалық
жағына қалыптатырушы екенін де атап көрсетті.
Ал оқушыны тұлғалық жағына қалыптастыру мен
дамыту қазіргі оқыту технологияларының басты
мақсаты екендігі белгілі.
Қ. Жұбанов 1936 жылы «Қазақ тілінің грамматикасы» оқулығының алғашқы беттерінен-ақ
оқушыға ізденіс жолын нұсқайды. Материалды
сатылай бере отырып, ғалым балаларды жүйелі
ойлауға төселдіреді [4,33].
Еңбектен қазіргі жаңашыл әдіскерлеріміз кең
қолданып жүрген деңгейлік тапсырмалар арқылы дамыта оқыту әдісінің элементтерін байқауға
болады. Оқулық құрылымы әр оқушының белгілі
бір деңгейдегі тапсырмаларды орындау қажеттілігіне көңіл бөлген [5]. Егер оқушы аз уақыттың
ішінде көп тапсырма орындап үлгеретін болса,
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ол оқушының қабілетін, белсенділігін, іскерлігін,
ал ұстаздың шеберлігін көрсетеді. Тілдік заңдылықтарды неғұрлым жақсы білсе, оқу технологиясының талаптарын да соғұрлым жақсы орындатады. Сөйтіп,деңгейлік тапсырмалард орындау
барысында жақсы оқитын бала зерікпейді, орташа оқушы бос отырмайды, ал нашар оқитын
оқушы бос көшіре бермейді. Бұл әдіс қазақ тілі
сабақтарында өз дәрежесінде жүргізілсе, жақсы нәтиже беретінін кезінде Қ.Жұбановтың өзі
жақсы аңғарған. Оқулық беттерінен тілді оқытуда ұлттық менталитет пен дүниетанымды ескеру
қажеттілігі көрінеді. Мысалы қарыны ашып, қазанның қақпағын аша берген баласына анасы:
«Ақылды бала қазанның астын қарайды, ақылсыз бала үстіне қарайды» деген мақал айтып,
баланың алдына проблема қояды. Бұл – түйін.
Түйінді түсінген бала астына от жағады, түсінбеген бала- қақпағын аша береді. Ал анасының
балаға ақылын тура айтпай, жанамалап айту себебі – проблеманы баланың өзіне шешкізу. Олай
болса қазақ тілі сабақтарында халқымыздың көп
жылдық тәжірибесі мен дүниетанымынан туған
мақал-мәтелдер негізінде оқушыларды тауып
сөйлеуге баулу, бала алдына проблема қоя білу
– Қ.Жұбанов оқулығының ерекшелігі.
Адамзаттың ұлт ретінде қалыптасуы, ұлттың
шығармашылық әлеуеті де әр жеке тұлғаның
шығармашылық деңгейімен анықталады. Сондықтан зерттеушілер өркениетке жетудің жолын
әр адамның шығармашылық қызығушылық деңгейімен, жаңашылдық болмысымен байланыстырады.
Ежелгі дәуір философтары (Аристотель, Демокрит, Платон, Сократ, шығыстың көрнекті ойшылдары Әл-Фараби, Махмуд Қашқари, Жүсіп
Баласағұн, Ибн-Сина, Қ.А.Иассауи), жаңару кезеңінің ағартушылары (Я.А.Коменский, Дж.Локк,
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, А.Дистервег т.б.),
орыс педагогтары (К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский т.б.), қазақтың ағартушылары (Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев,
Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев,
М.Дулатов, Ж.Аймауытов т.б.) еңбектерінде адамның дара мүмкіндіктерін ашу, ішкі рухани күштерін дамыту мәселелеріне ерекше мән берілгені
анықталды. Мысалы, Шығыстың ұлы ойшылы
Әбу Насыр әл-Фараби “Бақытқа жол сілтеу” атты
трактатында адамның бақытқа жетудегі бірден
бір жолы – адамның ой белсенділігі, интеллектінің дамуы, логикалық жаттығулар мен сабақтар
нәтижесіндегі шығармашылық ізденістері деген
тұжырымдары зерттеліп отырған мәселенің әрқашанда, әр заман талабына сай туындап отыратындығы және оның өміршең, үздіксіз процесс
екендігінің дәлелі. Демек, шығармашылық – үздіксіз және адамзат баласын прогрессивті түрде
ілгері қарай жетелейтін үрдіс.
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында
оқушылардың шығармашылық қызығушылығын

ғушылық болып табылады. Үйлесімділік идеясы әдістеменің әдістерін үйлестіруді талап етеді
[8,66].
Қазіргі педагогика теориясы жаңашылдыққа
бет бұрып, білім беру мазмұны жаңарып, жаңа
көз қарас пайда болуымен білім беру құрылымында жаңа технологиялар өмірге келді. Дамыта
оқу жүйесі енгізілді. Оның негізгі шарты оқушының ақыл ойын тәрбиелеу, баланы өмірге үңілдіру, оны өз бетімен білімін толықтыра алатын дәрежеге жеткізу. Бұл термин ғалымның еңбектерінде де кездеседі, бұл сөзге үлкен мән берілген.
Л.В.Занков өзінің жүйесінне негіз болатын дидактикалық ұстаным көрсетеді:
1. жоғары қиындықта оқыту;
2. теориялық білімнің жетекші рөлі;
3. оқу материалын жылдам қарқынмен игеру;
4. оқушылардың оқу үрдісін саналы түрде
меңгеруі.
Бұл жүйенің негізгі мақсаты – баланы оқыта
отырып, жалпы дамыту, оның еркіндігін қалыптастыру, өздігінен ізденуге, шешім қабылдауға
дағдылан -дыру.
Бұл жүйенің басты мақсаты – баланы оқыта
отырып, жалпы дамыту, оның еркіндігін қалыптастыру, өздігінен ізденуге, шешім қабылдауға
дағдыландыру. Оқытушы балалардың жекелік
қасиеттерін ескеріп, басшылыққа ала отырып,
тұлғалыққа бағытталуы керек. Дамыта оқыту
жүйесіндегі бүгінгі күннің өлшемімен қарағанда
айрықша көкейкестігімен ерекшеленетін ұстаным – жоғары қиындықта оқыту. Бұл ұстаным
бой ынша қазақ тілін оқытуда оқушылардың
қиындатылған тақырыптарға әңгіме, шығарма
жаздырту, өлең, ертегі құрастыру т.б.с.с. Дәстүрлі педагогикада «Жеңілден ауырға қарай, нақтыдан абстрактіге қарай» деген ұстаным бар.
Ал дамыта оқыту жүйесінің авторлары бұған
керісінше, бала ойлауын абстрактіден қарапайымға қарай жетелейді. Бұл ұстанымдардың
мақсатына жету үшін қазақ тілін оқытуда жеңіл
тапсырмаларды орындату үлкен нәтиже береді.
Дамыта оқыту жүйесінің ұстанымы бойынша
оқушыларға қазақ тілінде меңгерткен білімді,
фразалық тіркестерді, мақал-мәтелдер, нақыл
сөздерді және т.б. жаттанды түрде меңгертпей,
күнделікті өмірде өз орнында қолдана білуге, айтар ойларын анық жеткізе білуге дағдыландыру.
Жалпы оқыту технологиялары оқу процесінде жеке
дара қолданылмайды. Олар бір сабақта бір-бірімен тоғыса келе, жымдасып қолданылуы мүмкін.
Сатылы оқыту – бұрында бар, Қ.Жұбанов оны
қазақ тілінің заңдылықтарына қарай «Сөз бөлшектері жаңа термин, сөз құрамы» бірден ауыр
материалдарға салмай, жеңілден бастауға, қиын
деген түсінікті бөліп, бүтіндеп, сатылап түсіндіруге мүмкіндік береді. «Сөз ауызекіде сөйленеді,
қағазға да жазылады. Жазылған түгел бір кітап
болуы, тіпті бір ғана әріп болуы да мүмкін. Осы
сияқты ауызекі сөйлегенде сөзде ұзақ бір әңгіме,
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қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негізі
инновациялық-дидактикалық әрекеттің құндылық бағдары, өзегі ретінде танылуы – оқушылардың шығармашылық іс-әрекет мәнін терең
ұғынып, танымдық қызығушылықтарына сай,
рухани, интеллектуалдық жетілуі іске асып, жанжақты дамыған шығармашыл жеке тұлғасының
қалыптасуына мүмкіндік туындайды.
Қазіргі педагогика теориясы жаңашылдыққа
бет бұрып, білім беру мазмұны жаңарып, жаңа
көз қарас пайда болуымен білім беру құрылымында жаңа технологиялар өмірге келді.Қазақ тілін дамыта оқыту технологиясының жүзеге асырылу механизмдері, дамыта оқу жүйесі енгізілді.
Оның негізгі шарты оқушының ақыл ойын тәрбиелеу, баланы өмірге үңілдіру, оны өз бетімен
білімін толықтыра алатын дәрежеге жеткізу.
Қазақстандық білім беру аясында бүгінгі күні
вариативтік ұстаным кең орын алып келеді [6.41].
Бұл ұстаным бойынша оқу орындары қандай
оқыту технологиясын да таңдап алуға құқылы.
Мұндай бағыт білім берудегі догмалық жолды
бұзып, қажеттісін таңдай білу, тиімділігін анықтай
білу, педагогикалық-әдістемелік ой-пікірлерді
салыстыра отырып талдау сияқты жаңа леп беріп, жаңа сапаларға көтерілуге мүмкіндік беріп
отыр. Мұндай мүмкіндікті оқушының жеке тұлға
ретінде жан-жақты дамуы бағытында қолдану
үшін қазақ тілі мұғалімдері дамыта оқыту технологиясының болмысымен терең танысып, оның
мақсат – міндеттері мен бағыт-бағдарын айқын
тануы тиіс. Дәстүрлі оқыту жүйесінен тыс, оқушыны обьект емес, білімді ізденуші субьект деп
тану арқылы дамыта оқыту технологиясының
басты қасиеті анықталады.
Қазіргі кезде дамыта оқыту мәселесіне екі
жүйе қалыптасты:Л.В.Занков жүйесі және Д.В.Эльконин – В.В.Давыдов жүйесі.
В.В.Давыдов дамыта оқыту қағидасын бүтін
жүйе ретінде қарастыруды ұсынады. Оның құрылымы мынадай: оқу қызметі оқу мақсаты мен
міндеттерінен, оқыту әдістерінен тұрады. Оқыту
әрекеттеріне оқу операциялары (ұғымды түсіну), оқуды игеру, бақылау, оқылатын материалды
меңгеру дәрежесі, ал қабылдау әрекетіне дағдылар мен біліктер жатады [7,87].
Л.В.Занковтың дамыта оқыту жүйесі 50-жылдарда дүниеге келді. Ғалымның пікірі бойынша
мектеп баланы психикалық тұрғыдан дамыта
алмай келеді. Ол бірнеше жылға созылған іргелі
зерттеулерде білім берумен дамытудың жолдарына талдау жасады. Оның лабораториясында
алғаш рет даму-мектеп жұмысының басты өлшемі деген идея туып, дамыта оқытудың өзіндік
жүйесін жасады [8,53].
Ғалым Л.В.Занков жасаған дамыта оқыту жүйесін жеке тұлғаны жеделдете, қарқынды, жанжақты дамыту жүйесі деп те атауға болады.
Л.В.Занков жасаған дамыта оқыту жүйесіндегі
оқу әрекетінің негізгі себебі танымдық қызы-
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тұтас бір баяндама болуы да немесе бір-ақ ауыз
сөз болып не бір нәрсенің ғана аты, тіпті бір ғана
дыбыс болуы да мүмкін. Осылардың бәрі де сөз
бөлшектері болады.» дейді ғалым.
Қ.Жұбанов мектеп мұғалімдеріне көмек көрсетуді екі түрлі жолмен жүзеге асыру қажет деген, бірі – тікелей мектепке келіп көмектесу,
екіншісі – хат- хабар арқылы көмектесу немесе
аулақтан оқыту. Қашықтықтан немесе дистанциялық оқыту әдісі қазіргі заман талабы. Ғұлама
ғалым ертеңгі күнді алдын-ала болжаған.
Елімізде білім беру жүйесінде жаңа серпін
еніп, әлемдік білім кеңістігіне бағдар алып жатқан кезеңде, оқушының шығармашылық қызығушылығын дамытуда дистанциялық оқыту мәселесінің маңыздылығы жоғары екендігі сөзсіз.
Дистанциялық оқытудың маңыздылығы –
жеке тұлғаның дамуын ілгерілетіп, оның қызығушылықтары арқылы шығармашылық ізденіске
жетелеу, сондай-ақ оқыту курсының оңтайлы
нұсқасын таңдап, оны меңгеру деңгейін арттыру.
Мұғалім дистанциялық оқытуда оқу ақпаратын
тиімді пайдалана отырып, үлгерімі төмен деңгейдегі оқушылармен жеке жұмыс істеуге және озат
оқушылармен қызықты тапсырмаларды орындауға мүмкіндік алады. Оқушы үйреншікті өмір
жағдайын өзгертпей-ақ, өзіне оңтайлы уақытта
және ыңғайлы жерде білімді игереді, пәнді қалағанынша меңгеруге мүмкіндігі болады, әрі көп
шығынды талап етпейді.
Дистанциялық оқытудың мынандай түрлері
бар:
– Педагогикалық кадрлардың білім дәрежесін
көтеру және сырттай оқыту жүйесін ұйымдастыру;
– әртүрлі мектептердегі, аймақтардағы әр
алуан елдердегі ғылыми және оқу орталықтарының оқушыларын,мұғалімдерін,студенттерін жан
– жақты біріккен зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;
– Білімді өз бетінше меңгеруге көмектеседі.
Қашықтықтан (дистанциялық) оқытудың негізгі жалпылау технологиялық құрамы үш бөліктен: 1-кейс технологиясы (оқытуда жасалынған
әдістемелік материалдармен іске асырылады);
2 - интернет технологиясы (презентациялар
түрінде лекциялар мен сабақтар өткізіледі);
3 - телекоммуникациялық технологиялардан
(телевизиялық технология тікелей эфирде лекция оқумен өткізіледі және мультимедия технологиясы бағдарламаны оқытатын электронды
оқулықтар жасайды) тұрады.
Кейс технология (ағылшынша case - жинақ)
өз бетінше дербес ізденуге оқу - әдістемелік кешендердің арнайы жинағы түріндегі ақпараттық
білім беру көздерін қамтамасыз ету. Бұл технология дистанциялық оқытуда алғашқы болып қолданылды.
Телекоммуникациялық технология – ғарыштық спутник құралдары арқылы мәліметтер мен
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телехабар, сондай-ақ ақпараттық білім ресурстарын сандық кітапхана, видеолекция т.б. оқыту құралдары негізіндегі дистанциялық оқыту
технологиясы болып табылады. Бүгінгі күні CD–
ROM дискісіндегі ақпараттарды түрлі телекоммуникациялық құралдар арқылы кез-келген тұтынушыға жеткізуге болады.
Интернет – технология. Дистанциялық оқытуда интернет технология Интернет ақпараттық
жүйесіне қосылу нәтижесінде мүмкін болады.
Интернет жүйесі арқылы оқушы дистанттық мұғаліммен (тьютор) өзара байланысқа түседі. Бұл
қарым-қатынас синхронды түрде жүзеге асуы
мүмкін сол мезеттегі уақыт режимінде (онлайн),
немесе асинхронды, басқа уақытқа қалдыру (офлайн) арқылы ақпараттың үлкен көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін.
Сонымен, зерттеу жұмысында аталған өзекті
мәселелер жан-жақты сараланып, нәтижелері
тәжірибе жүзінде тексеруді талап етті.
Жалпы орта білім беретін мектептерде жоғары сынып оқушыларының шығармашылық
қызығушылығын қалыптастыру бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың
басты міндеттері мынадай мәселелерді анықтауды қамтыды: жоғары сынып оқушыларының
шығармашылық қызығушылығын қалыптастыруда пән сабақтарының дидактикалық мүмкіндіктерін; оқу процесінде оқушылардың шығармашылық қызығушылығының қалыптасуына әсер
етіші факторлар мен дидактикалық шарттарын;
оқушылардың шығармашылық іс-әрекетке қызығушылық деңгейлерін; жоғары сынып оқушыларының шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың мазмұнын, әдістемелік бағыттарын; шығармашылық оқыту технологияларының
мәні мен маңызын анықтау [9,10,11].
Қашықтан оқыту – тыңдаушылар негізінен кеңістікте оқытушыдан немесе уақыт бойына алыстатылуын жиі және біржола сипаттайтын «оқу»
түсініктемесі мен оның әдістеріне стандартты
емес тәсіл жағынан келуі, қазіргі таңдағы білім
беруді дамытудың жаңа кезеңі.
Дәстүрлі оқытудың түрлері қазіргі заманға
жаңа ақпараттық технологиялар мен коммуникация құралдарын қолдануға аз бағытталған десек
те, компьютер мен техникалардың аса жоғары
жылдамдықпен дамуы және оның оның артықшылығы оқу үрдісінде жан – жақты пайдалануға
мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта қашықтан оқыту Қазақстан
Республикасының кәсіптік лицейлерінде, ЖООда, мектептерінде мамандар даярлауда интернет
сетінің базасын пайдалану немесе әр түрлі технологияларды қолдану – бірден-бір перспективалы оқытудың түрі болып табылады. Мектепте
қашықтан оқыту телекоммуникациялық жүйе
және қазіргі компьютерлік құралдарға негізделген жаңа педагогикалық әдістер мен технологияларды жасау,оқыту процесін жетілдіру және

бірі де бірегейі – латын графикасы негізіндегі
эссе жазу технологиясының моделі [12].
Ұлттық білім үлгісінің негізгі бағыты – адамды қоғамның ең негізгі құндылығы ретінде тану,
оның қоғамдағы орны мен рөліне, әлеуметтік
жағдайына, психологиялық даму ерекшелігіне
мән беру, сол арқылы оның рухани жан-дүниесінің баюына, саяси көзқарасының, шығармашылық еркіндігі мен белсенділігінің, кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау, мүмкіндік
беру. ХХІ ғасырдың маманы – жаратылыстану
мен гуманитарлық ғылымдар бойынша ой-өрісі
кең, жан-дүниесі бай, ұлттық менталитеті жоғары, кәсіби білікті маман, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасай алатын, басқаның пікірімен
санасатын, кез келген ситуациядан шығудың жолын таба алатын, жауапкершілік сезімі жоғары,
қоғамда белгілі бір рөл атқаратын, қайталанбайтын дара тұлға болуы тиіс.
Білім берудің ұлттық моделін жетілдіру және
Қазақстанның әлемдік білім беру кеңестігіне енуі
басты назарда қарастырылады[13]. Осыған орай,
қазіргі таңда білім беру парадигмасы өзгеріске
ұшырап, оқытудың мазмұны жаңарды. Жалпы
орта мектептердегі қазақ тілі пәнін оқытуда оқушының: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым
дағдыларын жетілдіруге бағытталып отыр. Оқушылардың бойында аталған дағдыларды қалыптастырудың бір элементі ретінде эссе жазу технологиясын ұсыну тиімді.
Қорыта айтқанда, инновациялық креативті білім беру – қазіргі мектептерде оқытудың шығармашылық қызметі сапасын анықтайтын, жаңаны
тану мен жасауға бейімделу арқылы танылатын
әрбір жеке тұлғаны қалыптастыруға бағыттайтын
интеллектуалдық процесс.
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дамыту, білім беру қызметін көрсету көлемін ұлғайту мен өрісін кеңейту үшін қажет.
Ұлттық мәдениетіміз бен ғылымымыздың
көрнекті өкілі, алаш арыстарының бірі – Қ.Жұбановтың ғылыми зерттеулеріндегі көрініс тапқан
инновациялық ұстаным – жаңа заман лингвистикасы үшін жетекші бағытқа айналған антропологиялық парадигмамен өзектес.
Қ.Жұбанов өз заманындағы педагогикалық
ой пікірден шамамен 40-50 жылдай озық етіп,
әрбір пәннің тек білім ғана беріп қоймайтынын,
сонымен қатар тәрбие де бере алатынын, оның
үшін,ең алдымен оқушының ақыл-ойын тәрбиелеу керектігіне баса назар аударған [9,10,11]. Сонымен қатар Қ.Жұбанов қоғамдағы болашақта
болатын жаңа өзгерістер және оның техникалық
ақпараттандырылуы мен даму жылдамдығы білім беруге қойылатын талаптарды да түбегейлі
өзгертіп, қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін,
білім беру саласына төмендегідей міндеттерді
қойытындығын алдын ала болжаған деген тұжырымға келеміз:
– Білім сапасын арттыру; Әлемдік білім беру
кеңістігіне ену; Орта білімді ақпараттандыру; Интернет жүйесін пайдалану; Электрондық оқулықтар; Қашықтықтан басқару.
Бүгінгі күні өткеннің қателіктері неден тұратындығын біліп қою жеткіліксіз. Маңыздырағы қандай бағыттарда ілгерілетуді ұғыну мен түсіну.
Осындай бағыттардың бірі психологиялық-педагогикалық білімдердің берік ағынын тірек еткен,
ХХІ ғасыр білімі деп батыл санауға болатын инновациялық креативті білім беру болып табылады.
Қазіргі заман дамуының сыртқы және ішкі
қарама-қайшылықтағы даму заңдылықтарының
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ТУЫС ТІЛДЕРАРА СӘЙКЕС МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР
Аңдатпа: Халық даналығы – барша халыққа ортақ даналық. Қай ортада, қандай этникалық қауымда қалыптаспасын, адамзат болмысына тән даналық біткеннің баршасында белгілі бір ұқсастық,
идея, танымдық-тақырыптық, мағыналық ортақтық байқалады. Жалпы адам баласына тән дүниетанымдық ұқсас қасиеттерге, сана-сезім дамуына ортақ үрдісіне байланысты болса керек. Өз өмірінде
бір-бірімен араласпаған, өзара алыс жатқан қиырдағы құрылықтарда жасайтын халықтардың тілінде
кейде таңқаларлық ұқсас мақал-мәтелдер кездеседі. Ортақтық пен ұқсастықтың қайнар көзі – халық
даналығының ұйытқысы – мақал-мәтелдердің көбісінің шығу тегі бір, жан-жаққа тарап кеткен іріліұсақты түркі халықтарының тілі ғана емес., рухани-мәдени болмысы да, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптары да, танымдық-тағылымдық қасиеттері де ортақ екендігі баяндалады. Мақал-мәтелдер он жылда
немесе жиырма жылда пайда болған дүние емес, түп тамыры тереңде, сонау қазақ қауымы қауым
болып қалыптасқан уақыттан, саналы өмір сүре бастағаннан бері, өмірден алған тәжірибесін, түйгенін рухани байлығымыз арқылы өрнектеп, ғасырлар бойы сақтап келе жатқан дүние. Мұны мақалмәтелдерден айқын көреміз. Мақал-мәтелдердің мазмұнына пайымдап қарасақ, бүгінгі қолданылып
жүрген халық даналығының елу-алпыс пайызына дейін зерттеу заманындағы ұғымдарға байланысты
қалыптасқандығын көреміз. Басқа халықтарда да осы сияқты.
Кілт сөздер: этника, идея, логика, мотив, арна, синоним, паремиология, теория, лексика-семантика, экономикалық қарым-қатынас, интенсивті, ортақ үрдіс, логика, мотив.
ҚАРСЫБЕКОВА ШОЛПАН ПЕРНЕЕВНА
Кандидат филологичкских наук, доцент
МКТУ им. Х.А. Ясауи
Туркестан, Казахстан
e-mail:shoni-1963@mail.ru

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РОДСТВЕННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация: Народная мудрость - это общая мудрость всех народов. В любой среде, в любой
этнической общности существует определенное сходство, идейная, когнитивно-тематическая и
смысловая общность мудрости, присущей человеческому бытию. Не исключено, что общее мировоззрение, присущее человеческому ребенку, связано со сходными качествами, общей тенденцией
к развитию сознания. В языке народов, не общающихся друг с другом в своей жизни, на далеких
континентах встречаются иногда удивительно похожие пословицы. Источником общности и сходства – основой народной мудрости-является не только язык обширных тюркских народов, где многие пословицы и поговорки имеют одно происхождение, но и одно происхождение. Пословицы
и поговорки-это не мир, появившийся за десять-двадцать лет, а мир, имеющий глубокие корни, с
того времени, как казахская община сформировалась как община, стала жить сознательной жизнью,
выражая опыт жизни через наше духовное богатство и сохраняя его на века. Это ясно видно из
пословиц и поговорок. Если мы посмотрим на содержание пословиц и поговорок, то увидим, что
пятьдесят-шестьдесят процентов народной мудрости, используемой сегодня, формируется в зависимости от понятий того времени изучения. То же самое верно и для других народов.
Ключевые слова: этника, идея, логика, мотив, канал, синоним, паремиология, теория, лексикосемантика, экономические отношения, интенсив, общая тенденция, логика, мотив.
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Abstract: folk wisdom is the common wisdom of all peoples. In any environment, in any ethnic
community, there is a certain similarity, idea, cognitive-thematic, and semantic commonality of the wisdom
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Халық даналығы – барша халыққа ортақ даналық. Себебі: қай ортада, қандай этникалық
қауымда қалыптаспасын, адамзат болмысына
тән даналық біткеннің бааршасында белгілі бір
ұқсастық, идея, танымдық-тақырыптық, мағыналық ортақтық байқалады. Бұл адам баласына
тән дүниетанымдық ұқсас қасиеттерге, сана-сезім дамуына ортақ үрдісіне байланысты болса
керек. Өмірінде бір-бірімен араласпаған, өзара
алыс жатқан қиырдағы құрылықтарда жасайтын
халықтардың тілінде кейде таңқаларлық ұқсас
мақал-мәтелдердің кездесуі осының айғағы. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің қаншасы бүгінгі
қауымда қызмет етіп жүр, я қолданыста жүргені,
одан тыс қалып жатқаны қанша?- мұны нақтылап
айту қиын. Ата-бабаларымыз бірде-бір сөзңн,
ой-түйінін, топшылау-толғауын мақал-мәтелсіз
айтқан емес. Мәселен, қазақтың кең байтақ даласында ғасырлар бойы мал шаруашылығымен
шұғылданып келген қауым жазу мәдениеті еркін
дамымаған кездерде даналық сөздерін ауызша айтып, құлақтан-құлаққа жеткізіп, жадында
сақтауға тырысты. Бұл обьективті жағдаят дана,
ақылмандардың, ділмәр-шешендердің, ақынжыраулурдың дуалы аузынан шыққан асыл
сөздерді жаттап алып, жадында сақтау үрдісін
дамыта түсті. Өмір бойы қой бақса да, қоймен
бірге ой баққан қазақтаардың ақынжанды халық
екендігін, қазақ даласы өз Демосфен, Цицерондарымен әлемге әйгілі болып келгендігін білдіреді. Мыңдаған дана билердің, ділмәр-шешен,
ақылман-айтқыштардың даналық мұрасының
қыр-сыры айқындала бастады.Татар халқында
150 мыңдай мақал-мәтелдердің сақталуы оның
жазу мәдениеті басқа түркі халықтарына қарағанда әлдеқайда ерте дамығандығына байланысты[Нәкый Исәнбәт.,1967,1016-б].Халық даналық сөздерінің барлығы кезінде қағазға түсіріліп,
жинақталып, жарияланып келген.
Халықтар даналығының ұйытқысы – мақалмәтелдердің бір-бірімен идеясы, бейнелілігі,
логикасы мен мотивтерінің өзара ұқсас болып
келуінің екі түрлі обьективті себебі бар: біреуі –
халықтардың туыстық қатысы мен тілдерінің жа-

қындығы болса, екіншісі – ұзақ тарихи, мәдени,
экономикалық қарым-қатынасы мен көршілес
ел ретіндегі өткізген аралас-құралас өміріне байланысты. Екеуінде де халық даналығының өзара
ауыс-түйіс алмасуы міндетті түрде жүзеге асады.
Бірінші жағдайда процесстер жіті де тығыз, ауқымды да интенсивті түрде, екінші жағдайда –
сәл босаңдау түрде жүзеге асып отырады. Бұл екі
жағдайдың екеуі де заңды, табиғи процесс, өйткені бұл туыстық пен өзара қарым-қатынастың
деңгейі мен жітілігіне байланысты[Ш.Кибиров.,Һ.
Вахидов.,1960,204-б]Халық даналығы халықтарға
ортақ құбылыс деген пікірдің дәлелі: бір идеяны,
бір логикалық ой-тұжырымды әртүрлі жүйедегі тілдерде қалыптасқан тұлғасы әр қилы, бірақ,
мағыналас мақал-мәтелдерден айқын көру. Мысалы:
 Қазақша: Аспандағы сұңқардан қолдағы
шымшық артық
 Орысша: Лучше воробей в руках, чем сокол в небе
Синица в руках лучше соловья в лесу
Парсыша: Аспандағы тырнадан қолдағы құрт
артық
Арабша: Аспандағы сұңқардан қолдағы торғай артық
Көріп отырғанымыздай, әр түрлі жүйеге жататын төрт тілдің (қазақ, орыс, парсы, араб) төртеуінде де кездесетін бір идея, ұйытқы, бір мотив
негіз болып тұрған төрт өзара абсолютті балама
мақалды кез келген мә тінде бірінің орнына бірін қолдана беруге болады. Олардың бір-бірінен
айырмашылығы – тек тірек сөздерінде: қазақшасында – сұңқар мен шымшық, орысшасында –
торғай мен сұңқар, шымшық пен бұлбұл, парсышасында – тырна мен құрт, арабшасында – сұңқар мен торғай. Алайда, бұдан мақалдың жалп ы
мағынасы да, көркемдік бейнелілігі де өзгеріп, не
солғындап тұрған жоқ.
Қазақ тіліндегі \\ Құрғақ қасық ауыз жыртар
деген мақал басқа түркі тілдерінде де кездеседі,
оның қағазға түсіп хатталуын біз ХІ ғ. М.Қашқаридың «Дивану луғат ит-түрк» еңбегінен көреміз.
Осы мақал орыс тілінде де бар. \\ Сухая ложка
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inherent in human existence. It is possible that the general worldview inherent in the human child is
related to similar qualities, a common tendency to the development of consciousness. In the language of
peoples who do not communicate with each other in their lives, on distant continents, there are sometimes
surprisingly similar Proverbs. The source of commonality and similarity – the basis of folk wisdom – is not
only the language of the vast Turkic peoples, where many proverbs and sayings have one origin, but also
one origin."I don't know," he said, " but I don't know, and I don't know, but I don't know, and I don't know,
and I don't know, and I don't know, and I don't know, and I don't know, and I don't know. Proverbs and
sayings are not a world that appeared in ten or twenty years, but a world that has deep roots, since the
time when the Kazakh community was formed as a community, began to live a conscious life, expressing
the experience of life through our spiritual wealth and preserving it for centuries. We can see this clearly in
the proverbs and sayings. If we look at the content of Proverbs and sayings, we can see that fifty to sixty
percent of the popular wisdom used today is formed depending on the concepts of the time of study. The
same is true in other peoples.
Keywords: ethnics, idea, logic, motive, channel, synonym, paremiology, theory, vocabulary-semantics,
economic relations, intensive, general trend, logic, motive
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рот дерет[ Уызбаева Б., 1993, 55-б].
Осындай тілара балама мақал-мәтелдердің
табиғаты өте қызық, әрі бүгінгі қауым үшін жұмбақ. Тілімізде аударылу кезеңі, қолданыс мәтіні,
аясы соңғы кездерде қалыптасқан мақал-мәтелдердің тілара балама мақал-мәтелдерден айырмашылығын байқау қиын емес. Мысалы, Ұлы
Отан соғысы жылдары қазақ тіліне аударылып
алынған, әлі қолданыстан шыға қоймаған орыс
мақалы \\Волка бьют не за то, что он сер, а овца
сьел. \\ Бөріні сұрлығы үшін емес, ұрлығы үшін
ұрады деп алған. Осы тәрізді шебер аударылған
тілара мақал-мәтелдердің жүре-бара тілара балама мақал-мәтелдерге айналуы мүмкін. Әсіресе, қазақ, орыстардың етене араласуы нәтиесінде қазақ тілінен орысшаға, не орысшадан қазақшаға аударылып алынып, екі тілге де сіңіп кеткен
мақал-мәтелдер қатарына:
Қазақша: Ана сүті аузынан кетпеген
Орысша: Молоко на губах не обсохло
Қазақша: Иілген басты қылыш кеспес
Орысша: Повинную голову, меч не сечет. Басқа тілдерден де осы сияқты мысалдарды көптеп
келтіруге болады.
Халық даналығының ұйытқысы – ортақтық
пен ұқсастықтың қайнар көзі саналатын мақалмәтелдердің көбісі түркі әлеміне ортақ мұра.
Түркі халықтарына тән ортақ мақал-мәтелдердің екі түрлі арна бойынша қалыптасқандығын
көреміз. Оның бір арнасы түркі халықтарының
генеалогиялық шығу тегі мен тарихына, дүниетаным, сезім қабілетіне, өмір сүрген ортасы мен
тіршілік-кәсібіне, тілінің жақындығына байланысты қалыптасқан ортақ халық даналығы болса, екінші арнасына ғасырлар бойы жіті араласу, өзара етене сіңісу нәтижесінде жүзеге асқан
рухани ауыс-түйістер жатады. Әрбір түркі тілдес
халық түркі әлеміне ортақ даналығын да, өзіне
ғана тән даналық ұйытқысы мақал-мәтелдерді
де өз тілінің ерекшелігіне сәйкес қалыптастырып,
баршасын болмаса да, көпшілігін бірдей түсініп,
өз тілінде сөйлетіп келеді. Сондықтан да қазақ
айтқан мақал-мәтелдерді қырғыз түсініп, қырғыздың айтқанын - өзбек, өзбектің айтқанын –
хакас жалғасып, бүкіл түркі әлемінде ортақ мұра
болып жүргендері қаншама.
Егер мақал-мәтелдерді басқа тілдерден «қысқа да нұсқа», «бейнелі де бедерлі», «ауыспалы
мағынасы мен астарлы мәнін сақтау» шартын
орындап, аударып алатын болсақ, «аударма»
деген ұғымнан, «өз тіліне сәйкестендіру» деген
процеске дәлірек келеді.
Туыстық тілара балама мақал-мәтелдердің
мағына-мәні, логикалық жүйесі мен мотив негіздері өзара бірдей болып келеді де, әр тіл ерекшелігіне байланысты кейбір айырмашылықты
құрамындағы элементтерінен ғана көруге болады.[Тұрманжанов.Ө.,1935,78-б]. Олар көбінесе
тірек сөз – сыңарларының өзімен мағыналас (синоним), не тақырыптас сөздермен алмастыру-
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мен шектеледі.
Төмендегі мысалдарға назар аударайық:
 Қазақша: Атты қамшымен айдама, арпамен айда
 Түркменше: Аты урпа билен сүрме, арпа
билен сур

Татарша Атны чыбык белән кума, солы
белән ку
 Қазақша: Ауруын жасырған өледі
 Ұйғырша: Ағриқни йошурсаң, өлум һашкарә
 Өзбекше Қасални яширса, иситмаси ошкар қилади
 Қазақша: Мал иесіне тартпаса, мәлике
 Ұйғырша: Мал егисини дорайду
 Қазақша: «Шаш ал» десе, бас алыпты
 Ұйғырша: «Бөк ал!» десә, баш елипту
 Қазақша: Адам аласы ішінде,
Мал аласы сыртында
 Түркменше: Адам аласы ичинде,
Хайван аласы дашында
 Ұйғырша: Һайванның алиси тешида,
Адәмниң алиси ичидә
 Қазақша: Адам құлағынан азады, көңілден
семіреді
 Түркменше: Адам гулагындан игләр, гулагындан-да семрәр
 Қазақша: Біреуге ор қазба, өзің түсерсің

Ұйғырша: Башқиға ора қазма, өзәң чушәрсән,
 Түркменше: Адам учун чукур газма, өзуң
дүшерсиң
 Қазақша: Жалқауға күнде той
 Түркменше: Акмага гунде байрам
 Ұйғырша: һорунга күндә бәйрам
Көріп отырғанымыздай, туыс тілдерден алып,
салыстырып отырған бұл мақал-мәтелдерде, мысалы, қазақ мақал-мәтелдеріндегі: қамшы сөзі
түркменше – урпа, татарша – чыбык сөздерімен
ауыстырылса, арпа-сұлымен, қазақ тіліндегі ауру
сөзі, ұйғырша – ағриқ, өзбекше – касал, қазақ тіліндегі шаш ал, ұйғырша – бөк ал, қазақша жалқау, түркменше – ақмаг, ұйғырша – һорун түрінде
ауыстырылып берілген[Айтбайұлы Ө., 1981, 96б]. Бұдан бірде-бір мақал-мәтелдердің мағынамәні өзгеріп, бейнелілігі кеміп тұрған жоқ.
Паремиология теориясымен шұғылданған
адамдар үшін өте қызық мәселенің бірі – осы
туыс тілдерара мақал-мәтелдер құрамындағы
өзара сәйкес, мағыналас, сыңарлардың сарапталу, іріктелу, талғану, қалыптасу заңдылығын
анықтау болса керек.
Бұл құбылыс әрбір түркі тілінің өзіндік (дыбыстық, морфологиялық, лексика-семантикалық, поэтикалық т.б.) даму заңдылықтарын ғана
емес, сонымен қатар салт-дәстүр, тіршілік-тірлік,

мыңдаған мақал-мәтелдердің ішінен білгендерін
де, білуге қажеттілерін де тез тауып, қолданудың татар паремиологтарының бұл тәсілін басқа
тілдер де қабылдап, пайдалануға болады. Татар
мақал-мәтелдерінің ішінде қазақ мақал-мәтелдерімен толық сәйкес, тұлғалас келетіндері де
мыңдап саналады. Міне, бұл ортақтықты оларды топтастыруда да қабылдауға болатын сияқты.
Мысалдар:
Татарша: Күршеңе каргама, үз башыңа төшір.
Қазақша: Досыңды қарғама, өз басыңа келер.
Татарша: Көлмә дусыңнан, килер башыңа.
Қазақша: Күлме досыңа, келер басыңа.
Татарша: Күп белән күргөнең олы той.
Қазақша: Көппен көрген ұлы той.
Татарша: Ит туйган – жиренә, ир туған – иленә.
Қазақша: Ит тойған жеріне, ер – туған еліне.
Көріп отырғанымыздай, бұл тәрізді ұқсас мақал-мәтелдерді тек татар тілінен ғана емес, кез
келген түркі тілінен , әсіресе тегі жақын қыпшақ
тобына жататын тілдерден, көптеп кездестіруге
болады. Татар паремиологиясында қалыптасқан
500-ге жуық макро және микро топтарға жіктеу
принциптерінің үлгісін қазақ мақал-мәтелдеріне
тиімді тұстарын қолданғанымыз жөн.
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дүниетанымдық ерекшеліктерін де айқындауға
мүмкіндік береді. Мысалы:
 Қазақша: Көрпеңе қарай көсіл
 Татарша: Юрганыңа қарап аяк суз
 Ұйғырша: Йотқанға қарап пұт сун
Үш мақалдың үшеуі де түсінікті. Бірақ бұлардың құрамында бір ғана сөз - қара – қарай\\
қарап – ортақ та, қалған сыңарларының бәрі әр
түрлі сөз, не сөз тіркесі арқылы беріліп тұр: қазақша – көрпе, татарша – юрган, ұйғырша – йотқан; қазақша – көсіл, татарша – аяк суз, ұйғырша
– пут сун. Бәрі – синоним баламалар[ Адамбаев
Б., 1974, 65-б].
Осы мақал-мәтелдердің құрамындағы сөздердің барлығы әрбір тілде кездеседі. Бірақ талғам, сараптап қолданудың әр түрлі болатыны
әрбір дербес түркі тілінің тарихи қалыптасу заңдылығында жатыр.
Мақал-мәтелдердің жеке аспектілерін, ерекшеліктерін зерттеп, жинақтап, айрықша атауды
қажет ететін еңбек – татар ғалымы Нақый Исәнбәттің үш томдық жинағы. Ол өзінің еңбегінде
100 мыңдай мақал-мәтелдерді жариялап, оны
1500-дей микро тақырыптық топқа жіктеп көрсетеді. Бұл еңбекті мақал-мәтелдерді жіктеудің
ең бір дамыған үлгісі деп қарауға болады. Тілдегі
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ЖАЗУШЫ ЗЫЛИХА ТҰРАРҚЫЗЫ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ КӨРКЕМДІК
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ («ТАҒДЫР БИІ» ЖИНАҒЫ)
Түйін: Мақалада жазушы, әдебиетші, ғалым, з.ғ.к., Зылиха Тұрарқызы әңгімелерінің ерекшеліктері
қарастырылады. Сонымен қатар, жазушының қазақ әдебиетіндегі қолтаңбасы дараланып, ғылыми
тұрғыдан негізделеді.
Кілт сөздер: әңгіме жанры, көркемдік ерекшелітер,
Резюме: В статье рассматриваются особенности рассказов писателя, литератора, ученого, к.ф.н.,
Зылихи Тураровны.
Ключевые слова: устная литература, языковые средства, художественные особенности
Summary: The article deals with the features of the stories of the writer, writer, scientist, Ph. D., Zylikha
Turarovna
Keywords: activity, linguistic unity, paremiology, wing words, proverbs and sayings.
Тәуелсіз еліміздің тарихи сана мен ұлттық
таным көкжиегін кеңейтетін, рухани мәдениеттің ең елеулі саласы - әдебиет екендігі белгілі.
Әдебиет өнерінде халықтың қаншама ғасырлар
бойы жинақталған рухани ұлы мұраттарын мазмұндайтын көркемдік құндылықтар бар. Алайда,
әдебиеттің әрбір кезең тұсында сол заманның
сипатына қарай түрлене, жаңғыра, жаңара түсетінін ескерсек, тәуелсіздік кезеңіндегі қаламгерлердің қазақ әдебиетінің жаңа дәуірін бастан кешіруде. Соның ішінде қазіргі қазақ әңгімелері де
өзіндік ерекшелігімен түрлене түсті.
Ақпараттар дәуірінде өмір сүріп жатқандықтан болар қазіргі уақытта телеарнасыз-ақ ғаламтор желілерінен жаңалықтан хабардар болып отыратынымыз ақиқат. Әдебиеттегі жылы
лептерді де осы әлеуметтік желіден байқап отырамыз. Аудармалары мен әңгімелерін аракідік
фейсбук (Facebook) парақшасынан оқып жүрген
қаламгердің бірі - Зылиха Тұрарқызы. Оқырман
қауымға «Сағыныш», «Жанымның жаз ғұмыры»,
«Тағдыр биі» т.б. прозалық кітаптарымен танымал болған жазушының жаныма жақын кітабы
«Тағдыр биі» деп аталады. Әңгімелер циклінен
тұратын шағын жинақта қысқа туындылар жинақталған. Алайда, сөз кітаптың тұрқында емес,
көтерген жүгінің салмағы жайында болмақ. Қолыма қалам алуыма да автор әңгімелерін оқу барысында алған әсерлерім болды.
Әр әңгіме өзінде бір әлем секілді. Құдды бір
шебер суретші секілді, бояулары қанық, оқыған
адам әсерсіз қалмайтыны анық. Жазушы кейіпкерлерді өзі көрген адамдардың тынысын негізгі
тақырып еткен. «Тағдыр биі» деп кітапты атауынан-ақ жазушының қоғамдағы өзекті мәселелерді назардан тыс қалдырмай, әрбір әңгімеде жекелей бір тағдырды ашып көрсеткен.
Өмірдегі қысқа тірлікте отбасы, ұрпағы үшін
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барлық ауыртпалықты көтеріп кейін қартайып
бойынан әл кеткенде қазыналы қарттарымыз
шаңырағының басында ақылы мен кеңесін айтып, немере мен шөбересіне өсиетін жыр етіп,
ақ батасын беріп отыруы керек кейбір ата-әжелер болмысын «Тағдыр биі» әңгімесінде суреттеген. Қарттар үйі… Аты да заты құлаққа түрпідей
естілетінімен, мұнда ата-әжелердің аялы алақаны мен ақ батасы, салиқалы өсиеті бар. Бұл үйде
үкілі үміттер, мұңды көздер, сарғайған сағыныштар, ұқсас тағдырлар, өзекті өртер өкініштер көп.
Жазушы «Тағдыр биі» әңгімесінде қарттар үйі қазақтарға жат ұғым деп санауы мына бір диалогтан анық көрініп тұрғандай:
- Жол бойына белгі қойып, «Қарттар үйі» деп
жазып қойса қайтеді? - деген шопырдың сұрағына;- Айқайлап жазып қоятындай мақтанатын жер
ме «Қарттар үйі?».Ата-анасын тастаған безбүйрек адамдарды яғни «кінәлі адамдарды» қамсыз,
түсінсе де елемей жүре беруі жазушыны ойландырады. Асыл дінімізде де әке-шешені қадірлеу,
құрметтеу әрбір мұсылманның баласына парыз
етілгені бәрімізге аян. Қоғамда етек алған «балалар үйі», «қарттар үйі» секілді бірталай кемшіліктерді қынжылған кітапхана қызметкерінің
айналаға деген көзқарасы арқылы ашады.Жазушы негізгі кейіпкердің маңайындағы қарамақарсы характерлер жасауда мекеме қызметкері
Раушанның мінезін сөз ете отырып, оқушыға ой
салады. Раушан тәрізді басшының айналасына
деген қаталдық сезімдерін оның бет-бейнесі мен
өзі сөйлеген сөздерімен қатар суреттейді . Тас
жүректі жібітетін, ұйықтап жатқан мейірім мен
адамгершілікті оятатын осы бір әңгіменің жалғасы «Жүрегі жарты адамдар» әңгімесі. Қазіргі
кездегі ең өзекті мәселелердің бірі жетімдер екенін жазушы Зылиха өз еңбегінде тілге тиек етеді.
Қай мемлекетте қай қоғамда болсын ең әлжуас

үйін толтырудың ең басты себебі болып тұрғанын
кең түрде қамти алған.
Зылиха Тұрарқызы прозаларында өзіндік ерешелігімен, суреткерлік шеберлігімен жаңа толқынның ішіндегі дара жазушы. Бар болмысы мен
өмірін қалам ұшымен байланыстырған өнегелі
ұстаз, ұлағатты ғалым, қарымы мықты жазушы.
Зылиханың әңгімелерінің бір ерекшелігі сөз еткен
мәселелері, қозғалған тақырыптарының салмақтылығы мен өзектілігінде. Ендігі кезекте «Жарты
жүктеме» әңгімесі жайлы сөз қылмақпыз. ЖОО
ұстаздарының тыныс-тіршілігін, ұстаздық ету жолындағы басшылық пен ұстаз арасындағы жағдайды жазушы әңгімеге арқау еткен. Қазіргі кездегі ұстаз мәртебесінің қаншалықты деңгейін осы
әңгімеден тапқандай болдық. Қағазбастылық пен
қоса жаңа оқу жылында қалып ұстаздық еткің
келсе «студент әкелесің!» деген жылпос басшылардың құйтырқы ойларын анықтап береді. Көз
майыңды тауысып, табаныңнан тозып жүріп ғылымға аз да болса қосқан үлесің, жаңалығың ескерілмеуін жазушының мына сөздерімен беруді
жөн көрдік: «Кандидат болмақ түгілі, доктор болсаң да». Енді осы жақсы басшылық жауабы ма деген сұраққа келер болсақ біраз бас қатыруға тура
келеді. «Ұстаздық еткен жалықпастың» кері ма?
Аудиториямен оқытушы арасындағы рухани байланыстың мешеуленген тұсы оқырманын неше
түрлі ойға жетелейді. Білім ордаларында кездесетін осындай жайларды жазушы қоғамдағы етек
алған бірталай кемшіліктерді қиналып тығырыққа тірелген Гүлсезімнің көзқарасы арқылы ашады. Жазушы шеберлігін анықтайтын осы жерде
«жамбаспұлдық», «көнтерлі», «шикіөкпе», «құжбандай», т.б. осы сияқты қазақтың көне сөздерін
жетік меңгеріп, оны өз шығармаларында кеңінен
пайдаланған. Атақты жапон жазушысы Ясунари
Кавабатаның: «Жазушы жер сілкінуін күн ілгері болжап білетін ерекше сейсмикалық аппарат
сияқты, өз заманының əлеуметтік-психологиялық
өзгерістерін қалт жібермеуге тиіс...» деген пікірі
бүгінгі сөз етіп отырған Зылиха Тұрарқызының
прозалық шығармаларына берген дəл де нақты
бағасы болса керек. Суреткер шығармаларынан
артық баяндау, кейіпкерлердің өзара сөйлесуіндегі шексіздік, кейіпкердің портретін асыра теңеу
сынды оқырманға ұнамсыз жайттарды көрмейміз.
Оның қай шығармасын оқысаңыз да кейіпкерлер
көз алдыңа келіп, оны бұрыннан танитындай күй
кешесің. Содан болар кейіпкерлердің іс-әрекетіне іштей сүйсініп-күйініп, кейіпкер сезінген ситуацияны бірге сезініп отырасың. Яғни оқырманына
кітап оқудың ләззатын ұсына алады.
Зылиха Тұрарқызының таланты мен талғамының әсерінен, шеберлігі мен сұңғылалығының
күшімен қазіргі кезеңіндегі адам тағдырынан
сыр шертер туындылар дүниеге келді. Өз дәуірінің үнін жеткізуге талпынған қаламгер шығармашылығы жөнінде жазушы М.Байғұт таратып
айта келе: «Оның адамдарды, адамдардың жан-
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жандар – жетімдер. «Сәбидің бәрі бақытты болуы
үшін жаралған» - деп ақындарымыз жырлап, әншілеріміз бейнебаяндарында айтып жүргеніндей
ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар сол бақытты сезініп жүрген жоқ. Елімізде балалығында
қуанып күле алмаған, ата-анасына еркелей алмаған сәбилер көбейген сәтті жазушы бүгінгі оқырман қауымға көркем сөзбен баяндап береді.
«Жүрегі жарты адамдар» әңгімесінің осылай
атаудың негізгі мағынасын түсіндіруден бастайды.
Жазушы бұл әңгімесінде мейірімділікке деген жетімнің жанашыр көзқарасын Жүрсіннің мінез-құлқындағы ерекшеліктер арқылы білдіреді. Жүрегі
мейірімге толы Жүрсін: «Жүрегі жарты адамдар,
қайсысың менің анамсың?!» - деп іздеуі, әлі де
анасын қиянатқа қимауы, ана мен бала махаббатының бағасын білуге, оны көпшіліктің көкейіне
жеткізу әңгіменің салмағын арттыра түседі. Тасбауыр ананың кесірінен жетім атанған Жүрсіннің
тағдыры оқырманын немқұрайлы қалдырмайды.
Қазақ – ежелден жетімін қаңғыртпаған, жесірін
тентіретпеген халықпыз, дегенмен елімізде жетімдер үйі, қарттар үйінің саны артып кетті. Әрине, бұл тек жеке бастың емес, қоғамның қасіреті
екенін жазушы шағын әңгімеге сыйғызған.Құрсағын жарып шыққан сәбиін жетімдер үйіне өткізіп,
белінен бөлінген шарананың тағдырына көзін
тарс жұмып қараған безбүйрек ананың бейнесін
жазушы рет-ретімен орынды суреттейді. Балаға
қастандық жасаған анасы «қылмыскер» болмай
кім болды? Осы сұраққа Жүрсін өзін жазықсыз
кінәлайды да анасын барынша ақтап алуға тырысады: «Анашым-ау, албырттықпен қыз ғұмырыңда адастың ба?» - деуі жазушының оқырманға ой
салу арқылы шығарманы жазғандағы мақсатын
орындап шыққан.Осы орайда менің де қаламгердің жазарына қосарым,балалар мен қарттар үйін
паналап жүрген ата-әжелердің ұрпағын, көкек
аналарды азаматтық не қылмыстық жауапқа
тартса, «Біз де сіздей болғанбыз, сіз де біздей боларсыз» деген өмір философиясын болашағымыз
ұғына түсер еді деген ниет.
Жазушының «Ана көкірек» әңгімесі «Жүрегі жарты адамдар» әңгімесінің жалғасы тәрізді.
Мұңда жазушы киелі мекен, табалдырығы құтты
перзентхананың тіршілігі жайлы сөз етеді. Перзентханаға ана болсам, сәбиiмдi аман-есен құшағыма алсам деп перзентхана табалдырығын табына аттаған әйелдердің бейнесін Аякөздің болмысымен береді. Перзентханада да нешеме тағдырлар тоғысын жазушы Аякөзге қарама қарсы
характер етіп бойжеткен бейбақтың баласынан
бас тартқан оқиғасымен суреттейді. Бір қолымен
әлемді, бір қолымен бесікті тербетер әз аналар
арасынан азғындаған сіңлілеріміздің, қыздарымыздың осындай жаза басып, жүкті болып қалуы
бір ғана отбасының немесе бір ғана ауылдың, аймақтың қасіреті емес, қазақ деген жаны жайсаң,
көңілі дархан ұлтымыздың ұятына таңба болып
тұр. Жазушы осындай келеңсіздіктер сәбилер
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жүрегін, әрекет-харекетін, тағдыр-талабын, күллі
психологиясын көркем-сөздің құдіретімен кестелеудегі өзгешелігі әрі қуантады, әрі таңырқатады,
тіпті қорқытады да. Иә-иә, кейбір кейіпкерлерінің
мінез-құлқы, іс-әрекеті хақында ой өрбітіп, пікір
қоздатып, түйін түйетін сәттерінде жүрегіңді суыл
кернеп, қорқатының да рас. Небір паралельдері
жүйке жүлгелеріңнің парша-паршасын шығара
жаздайды», - дейді. Жазушы Зылиха Тұрарқызының шығармашылығына арқау еткен адам өмірінің тылсым құпиялары, адамгершіліктің асыл құндылықтары, адам психологиясы бәріде әдебиеттің қай тұсынан алып қарастырсаң да, теориялық
ой-өріске өзек болар ауқымды шығармашылықтың линиясын көреміз. Қазіргі уақыттың ағымына
сай жұртшылықтың көркемдік көзқарасы өзгеріп,
ғаламдық өркениеттің әсерінен оқырманды таңқалдырып, кітаптан бас алдырмай қою мүмкін
болмай бара жатқанын барлығы да мойындайды. Оның өзі зиялы қауым өкілдерінің тарапынан
алаңдаушылық тудырып отырғанын айта кеткен
жөн. Осы тұста Зылиха Тұрарқызының шығармалары көкірегі ояу оқырманның сұранысын тудырып, уақыттың қатал сынағына төтеп беруде. Біз
атап кеткен жазушының әр жылдары жарық көрген туындылардың қайсысын алып қарасаңыз да,
уақыт талабына сай келеді. Жазушы қаламынан
туған еңбектерде бейнеленетін өмір құбылыстарының шынайылығы мен кейіпкерлердің ішкі
жан-дүниесінің әр алуандығы, өмір шындығы мен
көркемдік шешімнің қатысы, жазушы туындыларының көркемдік әлеміне еніп, шеберлік қырларын тану, уақыт сынында жан-жақты саралау,
таланттың даралағын айқындау әлі де уақыт еншісінде қалмақ. Себебі әдебиет дамуымен бірге
ғылымның да дамитыны секілді, Зылиха Тұрарқызының еңбектері әлі қанша жастың көкейінде сұрақ тудырып, қаншама ізденушінің зерттеу нысанына айналады деп сенеміз. Себебі қаламгердің
қаламынан туған дүниелер соны айғақтайды.
Зылиха Тұрарқызы кейіпкерлері әңгіме оқиғасының ерекшелеу сюжетке құрылғандығы оның
стилін айрықшаландырып тұрады. Жазушы шығармаларының дені әңгіме жанрынан тұратындығын жоғарыда атап өттік. Сырт көзге қарағанда жазушы әңгімелерінде тартыс жоқ секілді.
Кейіпкерлері де жалғыз. Өз-өзіне ішкі әлемі бар.
Тартыс та соған орай құрылғанын байқауға болады. Яғни, бір адамның екіге жарылуы, кейіпкердің ішкі мені бірінші кезекте тұрады. Әңгімелерінің дені адамның қат-қабаттан тұратын терең
иірімдеріне тартып, ішкі менін тануға әрі табуға
ұмтылысты аңғартады. Өзін-өзі іздеп жүрген кейіпкерлер галереясын түзейді. Бүгінгі күрделенген қоғамда адам жанының тылсым сырларынан

адами құндылықтарды іздеу, мынау қатыгездеу
уақытқа ізгілікті, нәзіктікті, сұлулықты қарсы қоя
білу, оны үндестіре суреттеу суреткерге жеңіл
болмасы анық. Алайда, сезімтал жазушы Зылиха Тұрарқызы қаламының құдіреті сол кейіпкер
болмысына бойлау арқылы оның жан-дүниесіне сыртқы сұрықсыздау әлем мен ішкі әлемдегі
белгілі бір эстетикалық құндылықтарды үйлестіре
суреттеуінде. Сол үйлесімділік категориясы Зылиха Тұрарқызы әңгімелерін мөлдірете, жарқырата
көрсетеді. Мына пендеуи тынымсыз тіршілігі көп
мазасыз өмірде адам жаны тазалықты қалайды,
сұлулықты іздейді, бір биіктікті аңсайды. Зылиха Тұрарқызы әңгімелеріндегі кейіпкерлерінің
бойында осы ізгі қасиеттер жүретіні байқалады.
Кейіпкерлері қияли, мейлі жұмбақтау болсын
ең бастысы – олардың жан әлемінің тазалығын
аңғаруға болады. Суреткер әңгімелерінің композициялық құрылысы жинақы, кейіпкер бейнесін анықтайтын жеке сюжеттер бір-бірінен
ұйқасымсыз алшақтыққа бармайды, үйлесімді
бірлікте баяндалады. Жазушының сыртына сыр
білдірмейтін, алайда іші түтеп тұрған кейіпкерлер
әлемінің болмысын іздеу, түптеп келгенде қазақи
ортаның қаймағы қайдан бұзылады, біздің рухымыздың түсіп, адамдығымыздың ұсақталуының
сыры неде деген сансыратқан сұрақтарға жауап
іздеуден тұратын философиялық тереңдік бар.
Қандай да бір мәселені сөз етіп, көркем шығармаға арқау етіп алып, оның соңын сан түрлі сұрақтармен толғандырып, түйінді ойды оқырманның өз талқысына қалдыруы да автордың өзіндік
өзгеше ізденісін айқындайды.
Әр дәуірдің өз шындығы бар іспетті әр дәуірдің қоғамдық шындығын айқындайтын әдеби
шығармадағы шыңға шыққан бейне, үлкен талант
қолынан туған типтер жаңа дәуір әдебиетінің қорын ептеп толтыруда. Әдебиетте күрделі баяндау,
көлемді хикая, дәлірек айтқанда ұзақ әңгіме деген көзқарас қалыптасқан повестердің айтар ойы
мен мазмұн тереңдігі жаңаша түрмен қордаланып, көркем шығарма мен өмірлік шындықтың
арасындағы көпірді бекемдей түсті.
Әдебиеттің беделі – елдің беделі деп түсінетін
Зылиха Тұрарқызының лайым осы жанрда көптеп еңбектене берсін деген тілеуімізбен ол кісінің
шығармашылығына жасаған саяхатымызды осымен тәмәмдаймыз.
Сонымен жазушы Зылиха Тұрарқызының қолынан нұр боп тамған еңбектерінің тақырыптық,
мазмұндық тұрғыдан да, жанрлық формалары
жөнінде де, авторлық құрамымен де ұлттық өнеріміздің маңызды, өнімді жемісті саласының шоқтығы биік шығармалар екендігіне екендігіне шүбә
келтіруге болмайды.
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Түйін: Мақалада Кенен айтыстарының тілдік мағыналық ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен
қатар, халық ауыз әдебиетінің керемет жанры Айтыс өнерінің шығу тарихы, көркемдік ерекшеліктері
сөз болады.
Кілт сөздер: айтыс, суырыпсалмалық өнер, ауыз әдебиеті, тілдік құралдар, көркемдік ерекшелітері
Аннотация. В статье рассматриваются языковые смысловые особенности Кененских айтысов. А
также рассматривается особенности и роль айтыса в устном народном творчестве
Ключевые слова: айтыс, казахское искусство, устная литература, языковые средства, художественные особенности
Summary: The article deals with the linguistic semantic features of Kenen aitys. It also examines the
features and role of aitys in oral folk art
Keywords: activity, linguistic unity, paremiology, wing words, proverbs and sayings.
Кенен Әзірбаев – атақты Жамбыл поэзиясының
дәстүріндегі талантты, суырып салма ақындарымыздың бірі. Кенен «шүу» деп қолына домбыра
алып, ақындық дүниеге алғаш қадам басқанда,
өлең-жырды іркілмей суырып салып айтатын импровизаторлық өнерден, ақындық айтыстан бастаған. Академик М.Әуезовтің сөзімен айтқанда,
Кенен «қынаптан қылыш суырғандай жалт еткіш,
өткір өнер иесі».
Ақынның «ақындық» атағына ие болуы да,
жұрт алдында «ақын» танылуы да айтыс арқылы
болған. Айтыс – ақындардың өнер сайысы. Ақын
халық поэзиясының дәстүрлі көркемдік нақыштарын, кестелі, өрнекті сөздерін орынды пайдаланады, әсерлі теңеу, жан жібітер сұлу салыстырмаларды қолданып отырады. Сондықтан да халық ақын
өлеңіне, оның сөзіне ежелден-ақ ынтық. Ақындық
өнер қашаннан өте жоғары бағаланады. Жиынтой, қызық-думан, қай кезде болмасын, ақынсыз
өтіп көрген емес.
Сондықтан да К.Әзірбаевтың қазақ әдебиеті
тарихындағы орны ерекше. «Қарғалар топтанып
ұшады, ал қыран өз биігіне жалғыз жүріп, қанат
қағады» – деп аты әлемге мәлім, үлкен ақын Р.Гамзатов айтқандай, ақындардың әрқайсысы өмірден
өз ерекшелігімен орнын тапты. Жамбыл, Нұрпейіс,
Доскей, Шашубай, Нартай, Иса, Төлеу, Омар, Қайып, Кенен, Нұрхан сияқты көптеген ақындардың
өлең-жырлары ерлік заманымыздың ұлы шындығын, халықтың еңбектегі ерліктерін ұмытылмас
бейнелермен көркем суреттейді. Ақын өлеңінің
идеялық мазмұнында жаңа сапа болуымен қатар,

сөз құрамында да жаңалық болды.
Үлкен сүрелі айтысқа бармағанмен, өлеңмен
сәлемдесіп, қағысып қалған кездері Бөдене, Шәйнек деген жеңгелері, атақты Шашубай Қошқарбайұлы, ақын әйелдер Халима, Бопина және Есдәулет
ақындар арасында болған. Кененнің Шәлипамен
айтысында кәдімгі ой-пікір қақтығысы, сөз жарысы анық көрініп, айтыстың драмалық сипаты
танылғандай болады. Әйтсе де, ол әріптесін іздеп
жүріп айтысатын ақындардай мінезді бұл салада
танытпайды. Кіші-гірім жауаптасу, жеңіл-желпі қағысудан да қашпаған.
Жаямын бірде қозы, бірде қойды,
Іздеймін шілдехана, жиын-тойды.
Болғанмен киім жаман – әнім тәуір,
Баламын жасөспірім, ұзын бойлы, – деп ақынның өзі
айтқандай, ол өзі қой соңында жүргенмен көңілі той-томалақта болған. Түсіне кіріп маза бермеген өлең, оны қой соңында тыныш жүргізбеді.
Сондықтан да ол жиын-той іздеп, өзі теңдес құрбыларымен айтысқа түсіп, бірде жеңіп, бірде жеңіліп жүреді.
Кенен айтыстарының көлемі қысқа, екі-үш
ауыздан аспайды. Ақын айтыстарының барлығы
да өз теңіне, жігіт-желең, қыз-келіншектерге арнап
айтылған әзіл-қалжың түріндегі айтыстар. Ол ә дегенде-ақ амандық сұрап, құтты болсын айта келеді.
Бөдене және Шәйнек деген жеңгелерімен әзіл-қағысы да осылай басталады:
Жеңгейлер, жүрмісіңдер күйлі-жайлы,
Ішкелі аңсап келдім күрең шайды
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Ауылға көшіргелі келіп тұрмын,
Жатақ қып жатасың ба осы Ақсайды? [1, 11 б.].
Бұл Кененнің Қордай Төңкеріс комитетінің хатшы болған кезіндегі сөз қақтығысы болғандықтан,
жеңгелері де қайныларына әзіл-қалжыңмен жауап
береді:
Орныңыз құтты болсын, болыс қайным,
Кигенің шенел, шәпкі, орыс қайным.
Кедейден өкімет боп шыққаныңда,
Жақсы екен нашарларға болысқаның [1, 11 б.].
Көріп отырғанымыздай, алғашқы айтыста қой
соңында шоқпыт киіп, шолақ тайға мініп жүрген
Кенен ендігі жерде өкімет адамы болып, қолы қызметке жеткен. Кезінде кедейліктің бар тауқыметін
тартқан ақынның ендігі жерде кедей-кепшікке қол
ұшын беру мақсатында атқа отыруының өзі оның
азаматтық қырын аша түседі. Бұл әзіл-қағыстан да
ақынның ғана емес, бүкіл қазақ халқының сол тұстағы әлеуметтік жағдайы мен мұндалайды. «Жеңгелер, көшем десең көшіремін, Еркелеп төсегіңде
көсілемін» деген сөзіне ақын жігіттің жеңгелеріне
деген әзіл-қалжыңы негіз болса, «Байлардың жорғаларын алып келіп, Мінгізіп көңіліңді өсіремін»
деген жолдарына сол тұстағы ел өмірі арқау болған. Бұл әзіл-қалжың Кеңес өкіметі орнаған тұстағы
байларды тәркілеу мен кедей-кепшікке қол ұшын
беріп жатқан кезбен тұспа-тұс келеді. Олай болса,
ақынның айтыстары мен сөз қақтығысуларының
негізгі жетістігі – сол тұстағы ел өмірінен хабар
беру екендігін ұмытпаған абзал.
«Кенен мен Бопинаның» айтысына да атасы
мен келінінің арасындағы сөз қақтығысы негіз болған. Қордайдың «Жаңа тұрмыс» колхозында ұзақ
жылдар партия, кеңес қызметінде болған Бопина Байсауытованың күйеуі Жарылғап 1944 жылы
майданда хабарсыз кеткен інісі Оспанның табылғанына қуанып үлкен той жасайды. Осындай қуаныш тойының үстіне келген Кенен келіні болса да
Бопинаға: «Бопина, келіп қалдым тойыңызға, Қуаныш сыймай келді қойнымызға. Бір қолқа салдым,
міне, қабылдасаң, Қолымды артайын деп мойныңызға», - деп қалжың айтады. Атасынан мұндайды күтпеген Бопина «Көркемжан ер жетті ме,
Кенекем-ай, Тамаша жүрген жерің, мерекем-ай!
Бақытжаның туыпты құтты болсын, Тойымды қызық қылған берекем-ай», - деп ізет жасайды. Осы
айтыстағы ақынның «Көрінер ақ үй сұлу үзігімен,
Көрінер келін сұлу жүзігімен», «Көлдегі сен – аққу,
қаз, мен – лашын, Қайырып қанатыңды ілмеймін
бе?», «Қара торы, қайнар көз, ақшыл келін, Айтпай
білер тіліңді жақсы келін», деп Бопинаға қаратыла
айтылған әдемі теңеулер мен орынды эпитеттерден ақынның сөз саптауын байқауға негіз бар. Сонымен бірге ақынның келініне қаратыла айтылған
«Жеңге менен балдыздан келін қызық. Келін күрең шай құйса көзін сүзіп», «Шабады кәрі тарлан
шаршы топта, Қайтесіз құнан, дөнен іздегеннен?»,
«Келін келсе май палау, қаймақпенен, Бура ойнайды қаңтарда тайлақпенен. Жанға жайлы, жайдары
болса келін, Жақсы әйел еркекке қайрақ деген», –
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деген жолдарынан әзіл-қалжың мен мұндалайды.
Ақынның осындай түйдек-түйдек ойларына сыпайы жауап қайтара білген Бопина қазақ келіндеріне
тән ізеттілікті көрсете білген. Бұл айтыстың басты
ерекшелігі – әдемі қалжыңға құрылуы.
1961 жылы халық ақындарының Алматыда өткізілген республикалық мәслихат-кеңестерінде өткен «Кенен мен Халиманың» айтысы да қысқа да
нұсқа айтыстардың қатарынан орын алады. «Ләтипа, Мөртай және Бопинамен, Айтысып талай елді
анықтадым» дейтін ақынның Халимамен айтысының бұған дейінгі айтыстардан негізгі ерекшелігі –
бұл айтыстың қыз бен жігіт айтысы ретінде танылуы. Кенен ақынның: «Ақ серке ай мүйізді қой бастаған, Анық батыр жорықта жол бастаған. Атамыз
қазақ халқы өлмес-өшпес, Торқалы, міне, осындай
той бастаған», – деп, сөз бастауынан-ақ оның өзіне деген, еліне деген үлкен сенімін байқауға болады. Қойды серкенің бастайтынын мал шаруашылығымен айналысқан қазаққа түсіндірудің өзінің
басы артық болса, осындай дүбірлі тойды Кенен
ақынның бастауынан көп сырды аңғаруға негіз
бар. Ақынның: «Айталық партияға сансыз алғыс,
Кедейді ең алдымен алға ұстаған» деген сөзінен
коммунистік партияға деген шексіз құрмет мен
мұндалайды. Мұның өзі кешегі Кеңес заманындағы
көптің ойы екенін ескерсек, осындай дүбірлі тойда
компартияны мақтан еткен ақын елдің бар жетістігін партияның табысы деп түсінуі әрине орынды. «Қызымын Исатай мен Махамбеттің, Ерлікпен,
ақындықпен аты шыққан» дейтін Халима да тегін
ақын емес. «сен бе едің ақын Кенен Қордайдағы,
Шалдардың жуан мойын, сер бойдағы» деген сөзінен-ақ ол екеуінің арасында жас алшақтығы жоқ
екенін байқауға болады. Олардың бір-біріне деген
әзіл-қалжыңын айтыс өнерінің ішіндегі қыз бен жігіт айтысының жақсы үлгісі ретінде тануға болады.
Халиманың:
Жүйрікпін жетпісіне желіп жеткен,
Теріңді шұбыртайын самайыңнан.
Қолымда праволы документім,
Жазылды қамшы тиген жаралы етім.
Келгенде кемпір жасқа қайрат беріп,
Көтерді қолтығымнан өкіметім [1, 46 б.], – деген
сөзінен сол тұстағы заман шындығын тануға негіз
бар. «Жүйрікпін жетпісіне желіп жеткен» дейтін
Халима да тегін ақын емес. Бір шумаққа бар қазақ
қыздарының тарихын сыйғызуға тырысқан ақын
аз сөзге көп мағына сыйғызуымен ерекшеленеді.
Құрбысының осындай ойлы сөзіне тәнті болған Кенен ақын:
Өлеңің, Халимажан, қандай тәтті,
Қартайған жүрегімнің шамын жақты.
Басымнан жел секілді желіп өткен
Есіме салдың-ау бір қызық шақты, [1, 46 б.], –
деп жауап қайтарады. Түрі жағынан қыз бен жігіт
айтысына құрылған бұл айтыста екі ақын Кеңес
өкіметі алып келген жаңалықты мақтан етіп, қазақ
халқының бақытты өмірін мақтан еткен. Бір-бірін
сыртынан естіп жүрген Кенен мен Халиманың бұл

етеді. Енді бірде айтысып отырған әріптесіне Кенен:
Жетісуды атап бер,
Малдай санап, матап бер!
Аяғы қайда құяды,
Басы қайдан шығады? [2, 249 б.], – деп географиялық сұрақ қояды. Мұндай «анау елді», «мынау
жерді білесің бе», «еліңнің батыры кім?» деген білгірлікті сынасу байырғы айтыстарда да кездесетіні
белгілі. Қарсыласының бұл сауалына Әбдіғали да
әзір отырғанын танытып, Кененнің сауалдарына
дәлме-дәл жауап береді. Сөз өрнегіне, өлең ұйқасына шебер Әбдіғали енді Алматы облысының
қазыналы байлығын жырға қосады. Ақ басты Алатауын, сән-салтанатты астанасы Алматы қаласын
жырға қосады. «Асыл сөздің жүйрігі Абайым бар»,
«Өлең-жырдың дүлдүлі Жамбылым бар» деп мақтанады. Кезекті сөзден мүдіріп көрмеген Кенен
Әбдіғалидің бұл сөзіне де жауап табады. «Жамбыл,
Абай көпке ортақ, бүкіл қазақ халқының мақтанышы. Олардың атақ-даңқын бір облыс шеңберінде
қалдырып қою – таяздық, оның жөн емес», – деп,
жазба әдебиеттің негізін салған Абай мен жыр
алыбы Жамбылдың даңқын асқақтата жырлайды.
Кененнің айтыскерлігін қазақтың халық поэзиясына кіргізген ерекше бір жаңалығы ретінде қарауға болады. Кенен Әзірбаев – қазақтың дәстүрлі
айтыс өнерінде де кең танылған ақын. Ақынның
Кенеқожа, Әбдіғали, Есдәулетпен айтысы, поэзия
алыбы Жамбылмен сәлемдесіп қағысуы да тың
дүниелер. Кенен айтыстары сөз жарыстыру, әзіл-оспақ, сын түрінде келеді. «Тілге жеңіл, жүрекке
жылы тиетін» шебер қиюласқан шумақтарынан
оның ақындық зергерлігін айқын аңғарамыз. Халық әдебиетінен еркін сусындаған ақын жырларының негізгі өзегі – әр саласынан мысалдар, мақалмәтелдер, ақыл-нақылдық сөздер.
Кененнің айтыстарын тыңдаған тыңдарман
сөз бен ән қосындысымен орындалған импровизациялық өнер жарысынан эстетикалық ләззат
алғандығы белгілі. Айтыс өнері туралы айтылған
М.Әуезовтің: «Айтыс — сөз барымтасы. Бұның бір
жағы – өнер жарысы, екінші жағы, ойын-жиында,
айт пен тойда Ұлы мейрам күндеріндей, халықтық
мерекеде орындалатын сауық іспетті. Сондай халде өтетін болғандықтан, әрбір айтыстың театрлық,
әсіресе, ойын-сауықтық өзгешелігі үнемі қатар ілесіп отырады» [3, 285 б.] – деген пікірін жадымызда
ұстайтын болсақ, Кенен ақын сөз барымтасында
қарсыластарына есесін жібермеген ақын. Ол өзінің
қарсыластарын терең ой, өткір тілмен тұғырта білген айтыскер ақын. Ел аузында Кенен айтқан деген
бейнелі тіркестердің сақталып қалуы – оның айтыс
өнерін де еркін игергендігінің белгісі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1 Әзірбаев К. Екі томдық таңдамалы шығармалар. Екінші том. /Құраст.: Төреқұлов Н., Әзірбаев Б.
– Алматы: Жазушы, 1984. –Т.2, № 3. -352 б.
2 Әзірбаев К. Таңдамалы шығармалар. –Алматы: Жазушы, 1974. – 464 б.
3 Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы. Он жетінші том. – Алматы: Жазушы, 1985. – 352 б.

313

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

кездесуі қыз бен жігіт айтысының жақсы бір үлгісі
ретінде танылады.
Көлемі мен сыртқы түр ерекшелігіне қарағанда
Кенен айтыстары бір-екі ауыз өлеңмен қолма-қол
жауаптасу ретіндегі түре айтыс күйінде кездеседі.
Ақынның «қарсыластары» көбінесе қыздар болып
келеді. Қыз бен жігіттің түре айтысы ойын-сауықтарда көп қолданылған. Бірақ, Кенен айтыстарына
қарағанда, түре айтыс қазақтарда тек ойын-сауықтарда ғана емес, атақты ақындар үшін де кездескен
жерде жедел айтыса кетуге лайық үлгі болғандығын көреміз.
Кенен Кенеқожа Құлмырзаевпен 1938 жылдың
1-мамыр мерекесінде бұрынғы «Кіндіктес» колхозында кездеседі. Атақты Майлықожа, Мәделіқожа
шәкірті Кенеқожа Мәскеуден оралған Кененге сәлем беріп, құтты болсын айтпақ болады. Тетелес
қатар-құрбы ақындар бір-бірімен қалжыңдаспай,
қағыспай жүре алмаған ғой. Ол кезде қожа, молдалығын тастай алмай, Жамбыл, Кенен соңына ере
алмай жүрген Кенеқожа:
Кенендей жарымаған жарлыларды,
Москваға шақырды неңе бола? [2, 241 б.], – деп
Кененді өлеңмен қағытады. Бұл сөз намысына тиген Кенен сол жерде онымен айтыса кетеді. Кенеқожа да кезінде талай ақындармен айтысқан өлең
сөзге жүйрік ақын болатын. «Майлықожа, Мәделі
шәкіртімін» – деп мақтана бастаған Кенеқожаны
Кенен:
Жалғыз атын кедейдің ап жаназа,
Бейсенбі мен жұмада бір тоясың.
Бұл қылығың бөріден кем бе, қожа?
Халық сүйген ақынға соқтығам деп,
Қақпанға түстің келіп демде, қожа [2, 243 б.], –
деп сын садағына алады, оның қожа-молдалық
қылығын бетіне басады.
Екеуі ары айтысып, бері айтысып, ақыры Кенеқожа:
Ау, Кенен, атың дархан кең екенсің,
Ән-жырға, әңгімеге тең екенсің.
Әншейін сырттан өсек айтып жүрген,
Ақындар күндеп жүрген, ер екенсің.
Өнерге жап-жасыңнан талаптанған,
Қордайдың саулап тұрған желі екенсің [2, 244
б.], – деп оны мойындайды. Айтыс алаңында өзінің
шамасын біліп, жеңілгенін мойындаудың өзі үлкен
өнер екенін ескеретін болсақ, Кенеқожаның Кенен
ақынды мойындауынан оның да сөзге тоқтай білгенін көруге болады.
1943 жылы Алматыда болып өткен республикалық айтыста Кенен Жамбыл облысы, Әбдіғали Алматы облысы атынан сөз сайысына түседі. Екі ақын
өз облыстарының байлығын, қала-даласын мақтан
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SOCIAL THEMES IN THE PROSE OF MUKHTAR AUEZOV
Түйіндеме: Бұл мақалада Мұхтар Әуезов прозасындағы әлеуметтік тақырыптарды талдауға әрекет жасалды. Әуезов ХХ ғасырдың көрнекті жазушыларының бірі бола тұра, өз әңгімелерінде қарапайым адамдар мен олардың күрделі тағдыры туралы айтқан. Әуезовтің 20-30 жылдардағы шығармаларын талдай келе, жазушы әңгімелерде қазақ қоғамындағы әлеуметтік таптар арасындағы
қарым-қатынасты сипаттаған деп қорытынды жасауға болады.
Кілт сөздер: Мұхтар Әуезов, Қазақ әдебиеті, социалистік реализм, кеңес дәуірі, қарапайым адамдардың тағдыры.
Аннотация: В данной статье были проанализированы социальные темы в прозе Мухтара Ауэзова. Будучи одним из выдающихся писателей XX века, Ауэзов в своих рассказах писал о простых людях и их непростой судьбе. Проанализировав произведения Ауэзова в 20-30-е годы ,можно сделать
вывод, что в рассказах писатель описывал отношения между социальными классами в казахском
обществе.
Ключевые слова: Мухтар Ауэзов, казахская литература, социальный реализм, советская эпоха,
судьбы простых людей.
Abstract :In this article an attempt was made to analyse the social themes in the prose of Mukhtar
Auezov. Being one of the outstanding writers of the XX century, Auezov in his stories told about ordinary
people and their difficult fate. After analyzing the works of Auezov in the 20-30s ,it can be concluded that
in stories the writer described the relationship between social classes in Kazakh society.
Key words: Mukhtar Auezov, Kazakh literature, social realism, Soviet era, fate of ordinary people.
Mukhtar Auezov made an invaluable contribution
to the development of Kazakh literature. His
work is a proof of the immense possibilities of
the method social realism. The creator of the first
Kazakh epic novel, playwright, translator of Russian
and European classics, scientist truly inexhaustible
literary heritage of the great writer. The merit
of the writer lies in the fact that in the Kazakh
literature, which had no prose, drama, criticism in
the past Auezov contributed to their formation, the
development of genre forms, traditions and original
Kazakh style school.
Kazakh prose and drama went through the
process of formation at the beginning of the 20
century. The influence of oral folk art was noticeable
in fiction. This influence applies to the plot and
composition, the technique of creating a human
character, from folk to art there is also an upbeat
manner of presentation.
The works of Mukhtar Auezov differ in content
and artistry, in hictoricity, in folk character, when
they are considered within the framework of world
literature the mystery and essence of creative
potential can be revealed. In his stories the fate
of country is covered in detail, it tells about the
conflicting and contradictory moments in the life of
society and does not leave indifferent events from
life experience.
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The main theme of Auezov’s stories and novels
of the 20s and 30s is not only the suffering of
ordinary people, oppression, but also the spiritual
awakening of the people, their desire for freedom.
The writer condemns tribal strife, contrasting them
with the unity and cohesion of the people. Most of
the stories of Mukhtar Auezov are based on tragedy.
There are opposites in theme of the work, the
course of events, the storyline, the confrontation
between the characters. In these stories evil, enmity
and arbitrariness prevail and the main characters
are in a deplorable state and the story usually ends
in tragedy.
Speaking about the prose of M.Auezov, it is
known that in the 20s he wrote in the method of
social realism, depicting pre-revolutionary life, and
in the 30s –life of the Soviet era. He went through
creative evolution, moving step from step as a
writer, reveling and discovering new things at every
step of his artistic journey[Коныратбаев А., 2007.
с.24-27].
The writer is increasingly expanding the
field of stories. The volume of stories becomes
longer and begins shift more voluminous prose.
Mukhtar Auezov wrote the works “ Qarash-qarash
oqigasy”(1927), “Kokserek”(1929), “Kily zaman”
(1927).
Among the works of the writer of 20s the story

terrible story that evoked the inner feelings of the
reader, showing the true picture of his time , the bitter
truth, the sadness of a whole world of defenseless
people. In conveying this bitter, insidious truth,
Auezov excelled: he created beautiful portraits of
the people involved in the event, and also expressed
the behavior of the participants in the action. By
describing the appearance of nature he was able
to convey the inner thoughts of a person, as well as
the message of what will happen, create a beautiful
composition.
Professor B.Maitanov gives a fair assessment of
the work :“Akan and Kaltai are symbols of evil and
violence and Gaziza is a sacrifice. In fact it was a
work in a modernist style, which is innovative step in
the result of deep assimilation of the best examples
of world literature”[ Майтанов Б. М., 2006. С 54.].
As M.Auezov wrote in the article “Modern era
of Kaakh literature”, “Karaly sulu” is a work that
“contains a lot of images of life, a little history, a lot
of secrets of inner life, a lot of sadness that make
a person to look inside himself”. The main thing
here is the state of feelings. The story is based on
a female drama. The combination of incompatible
words in the theme of the story reflects the future
tragedy. The story tells about the tragic fate of
young woman Karagoz, who lost her husband
and became a widow. As if life itself has lost its
meaning for a young woman. However, after six
years the wond in the heart gradually began to
heal. The place of sadness is gradually replaced by
the natural esire of a woman to love her soul, the
desire of feelings. Karagoz internally opposes the
state of mournig and the tragedy in the life of the
hero turns into a drama. The longing for love and
the pain of the inner contradictions of the woman,
who could not resist the sound of life are skillfully
depicted. Karagoz’s own struggle with herself, the
struggle of her mind and feelings become the core
of the dramatic conflict in the work.
The ideological meaning of the work is to
overcome the dogma of love, passion. The originality
of characters, the isolation of their extreme destinies
over the situation, the tragic death of the beloved,
the aestheticization of love are among the signs of
the poetics of the romance epic.
The next story “Jetim” tells about ten year old
orphan boy , who leaves uncle’s house because of
injustice shown by his uncle and his quarrelsome
wife and dies at night in search of cemetery of his
parents’ grave.
The writer conveys the last moment of a child’s
life, based on a tragedy, in words that go beyond
the complex skill. Opens the ideological curtain on
the content the events of the whole story, paves the
way to a solution that excites the reader. The author,
correlating the events in the work with each other,
noted that the story is a work of art with a great
emotional effect.
The constantly changing psychological profile
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“ Qarash-qarash oqigasy” takes special place.
A special feature of this work is the naturalness
of a mature artistic and progressive, combative
worldview. This story clearly shows a new field in
the artistic journey of Mukhtar Auezov. Therefore
this work can be considered as a milestone work
of the writer. In the previous works of the author,
the victims are not able to fight against them, no
matter how angry they are with the abuse of the
exploiters. All the main characters unable to cope
with their opponents, often fall, sacrifice themselves
[Адибаев М.Х., 1984. С 32 ].
This story shows the open battle of the exploited
and exploiting. In the terms of ideological and
artistic content this story is the pinnacle of the
Auezov’s prose of the 20s. it tells about the life of
Kazakh poor Baktygul. The brave horseman has
seen a lot in his time. He does not agree to bear
the calamities patiently. At first, he works honestly
and then becomes a thief. Baktygul is hired as a
farmhand to the rich man Zharasbai, and he pushes
him to steal. In the end, Zharasbay is acquitted and
Baktygul is convicted of the crime. Avoiding the
court of the biys and rulers,the man goes away from
people, is exposed to dangers and persecution
however Baktygul kills Zharasbai [Ауезов.М., 2002.
С 192].
M. Auezov masterfully showed how the class
struggle in the feudal Kazakh aul affects the fate
of people. Relentless oppression changes the
appearance of the poor, who are naturally quiet
and modest. Baktygul becomes bitter, becomes on
a slippery path. He is associated with the rich man
Gaasbeek.
Mukhtar Auezov refuses to give an unambiguous
characterization of the heroes characteristic of
folklore.He does not like to use only black colors
when drawing negative images: life is complex and
contradictory. M. Auezov prefers to refrain from
direct characteristics
On the transformation of the reality life into
an artistic life in this work of M.Auezov , doctor of
philological sciences, professor Zh.Dudebayev said:
“ the works of Mukhtar Auezov “ Qarash-qarash
oqigasy”, “Kily zaman”, "Osken Orken", "Abay
Zholy"," Enlik-Kebek " reflect the best examples of
artistic understanding of the creative development
of life material, real phenomena of reality.”
Mukhtar Auezov using skillfully a large stock of
Kazakh language brought to life such works that
are unique in content and meaning. In 1921 the
newspaper “Qyzyl Qazaqstan” published one of his
an outstanding work “Qorgansyzdyn kuni ”. Sabit
Mukanov claimed that the writer was elevated to
the rank of truly European prose with his first story
“Qorgansyzdyn kuni ”.
K.Syzdykov said : “In this story is not only sadness,
but sadness, where there is some unstoppable force,
as if there ‘s a wave underneath hollow for fate.”
Through the “Qorgansyzdyn kuni ” he hold a
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of the boy is also important. According to the
description of Kasym’s appearance, the reader
understands how hard it is for him in the family of his
relative Isa- “A little time passed, and Kasym, roundfaced and strong, inquisitive and cheerful, turned
into a thin, gloomy, heartbroken boy, his whole
appearance spoke of abandonment and misery.” At
the end of the story, the author conveys the fear
of a lonely boy walking in the steppe through the
description of evil spirits in the boy’s imagination“It seemed to Kasym that the night was staring at
him with thousands of black terrible eyes. An eye
from under every rock, from under every bush.
And on the mountains wanders a star-eyed, stonebrowed, with a face as black as night, an evil old
woman, whispers some spells and sneezes loudly.”
The writer is deeply immersed in the fate of
orphaned children and expresses his pity. The writer

considers it a shame to calmly treat such humiliation.
Despite the fact that the topic of orphanhood is
constantly raised in both prose and poetry, it is still
considered an epidemy of society.
The main theme of Mukhtar Auezov is the fate
of the nation, the fate of the people. His work had a
positive impact not only Kazakh literature, but also
on the world literature. His creative activity and civic
identity are an example and indelible mark for every
writer.
M. Auezov thought about the welfare of his
people, about man as a carrier of spirituality. Brought
up on Eastern philosophy and poetry, he expands
his horizons, worldview boundaries, turning his face
to European, Russian culture, armed with an artistic
and critical approach not only to literature, but also
to life itself.
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ҒЫЛЫМ БАСТАМАСЫНЫҢ ТАРИХИ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Аңдатпа. Ғылым адамзат мәдениеті саласындағы өте күрделі мәселелердің бірі. Ол бүгінгі күні
көптеген пәндердің (ғылым тарихы, ғылым социологиясы, ғылыми зерттеулердің логикасы мен әдістемесі, ғылым психологиясы, ғылым экономикасы т.б) зерттеу нысанына айналды. Қазіргі уақытта
өте өзекті мәселенің бірі – сол зерттеулерден алынған ғылыми нәтижелерді философиялық тұрғыдан
жинақтап, ғылымның біртұтас философиялық теориясын құру болып табылып отыр.
Кілт сөздер: ғылым, мәдениет, философия.
Аннотация. Наука является одной из самых сложных проблем в области человеческой культуры.
Она сегодня стала объектом изучения многих дисциплин (История науки, социология науки, логика
и методика научных исследований, психология науки, экономика науки и др.). В настоящее время
одной из наиболее актуальных проблем является формирование целостной философской теории
науки, философское обобщение научных результатов, полученных от этих исследований.
Ключевые слова: наука, культура, философия.
Annotation. Science is one of the most complex problems in the field of human culture. Today it
has become the object of study of many disciplines (History of science, sociology of science, logic and
methodology of scientific research, psychology of science, Economics of science, etc.). at present, one of
the most urgent problems is the formation of an integral philosophical theory of science, the philosophical
generalization of scientific results obtained from these studies.
Keywords: science, culture, philosophy.
Қазіргі таңда Қазақстан жеріндегі бүгінгі дүниетанымның және әлемге деген көзқарастың
қалыптасқан негіздерінің ғылыми феноменіне
философиялық талдау жасау қажеттігі туындап
отыр. Оның үстіне, қазақ халқының ежелгі уақытынан бастап таным тарихына, жалпы ғылыми
ой тарихына және біздің елдің ғылымына деген
жалпы өзіндік идентификациялық мәдени-тарихи үрдісі новаторлық әдіс-тәсілді талап етеді. Өз
кезегінде, бұның бәрі біздің отандық ғылымның
біртұтас әлемдік ғылыми кеңістікке енуінің шектеулі теориялық-әдістемелік жолдарын адекватты зерттеумен қатар, қазіргі тұрақты даму жағдайында және күннен-күнге қарқынды дамып келе
жатқан глоболизация кезіндегі әлемдік ғылыми

кеңістіктің әртүрлілігін көрсетеді [4. 456 б].
Ғылым тарихын дұрыс түсіну үшін әдебиеттерді талдай отырып оның бірізді және терең
генезисі жоқ екенін байқаймыз. Ғылымның қашан пайда болғандығы туралы бір-біріне қайшы
екі пікір қалыптасқан. Біреуі (Г.Спенсер, О.Конт,
Гарнье, Рид т.б.) олар ғылым пайда болуын тарихи
уақытқа дейінгі кезеңмен байланыстырады, яғни
сонау ежелгі адамдарда қоршаған әлем туралы
алғашқы білім қай уақытта қалыптасса сол уақыттан бастап ғылым бар деген тұжырым қалыптасқан. Басқалары (А.Койре, Д.Нидам, Э.Цильзель т.б.), олар тек 16-17 ғ.ғ. Коперник, Кеплер,
Галилей сияқты ұлы адамдар өздерінің табиғатты
зерттеудегі ғылыми тәжірибелерін және матема-
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тикалық әдістерін дұрыс жүйелі түрде қолдана
бастағанда ғана ғылым қалыптаса бастады дейді.
Қазіргі уақытта ғылымның пайда болуына мүмкіндік туғызатын факторларды анықтап және сол
мүмкіндікті шындыққа айналдыру үшін ғылымды
мәдениеттің феномені ретінде қарап зерттеу кезеңі туындап отыр.
Бұл факторлардың бәрін ғылым тарихының
пайда болуындағы негізгі себепшілердің бірі деп
атауға да болады. Бастауыш ғылым феноменінің
қалыптасуындығы негізгі сатыларға талдау жасау
үшін философиялық және тарихи-ғылыми деңгейде бірқатар теориялық мәселелерді шешу қажет болды.
Олардың ішіндегі маңыздылары мыналар:
• ең алдымен, ғылымның ең алғашқы түрі
«алғашқы ғылым – бастауыш ғылым» архаизм
қоғамында неолит революциясы кезінде пайда
болып, кейіннен ғылымның пайда болуына өз
үлесін қосқандығын дәлелдеу;
• танымдық қызметтегі алғашқы ғылым және
оның тәсілдері ғылымнан едәуір айырмашылығы болса да, олардың негізгі мақсатының – заттарды тану, олардың қасиетін және бейнесін білу
болғандығын көрсету;
• ғылымның жаңа пайда болған түрі мен қазіргі ғылымның ұқсастықтары бар екендігін көрсету;
• Ежелгі Шығыс елдерінің ғылыми жетістіктерін талдау және олардың барлық адамзат үшін
кейінгі ғылымның дамуына үлкен әсерін тигізгенін көрсету;
• ежелгі және орта ғасырлық дәуірдегі ғылымның философия шегінде даму жағдайының оңды
және теріс жақтарын көрсету;
• Қазақстанның ежелгі жеріндегі бастауыш
ғылым феноменінің қалыптасуының және дүниеге келуінің аумақтық-тарихи және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін талдау [1. 480 б].
Ғылым адамзат мәдениеті саласындағы өте
күрделі мәселелердің бірі. Ол бүгінгі күні көптеген пәндердің (ғылым тарихы, ғылым социологиясы, ғылыми зерттеулердің логикасы мен әдістемесі, ғылым психологиясы, ғылым экономикасы т.б) зерттеу нысанына айналды. Қазіргі уақытта өте өзекті мәселенің бірі – сол зерттеулерден
алынған ғылыми нәтижелерді философиялық
тұрғыдан жинақтап, ғылымның біртұтас философиялық теориясын құру болып табылып отыр.
Бүгінгі күні ғылымның әдістемесі мен философиясы жан – жақты даму үстінде, олар ғылыми
қызметтің жалпы заңдылықтарын, ғылыми білімінің құрылымын және динамикасын, оның деңгейі мен түрлері, оның әлеуметтік- мәдени детерминациясын, ғылыми танымының құралдары
мен әдістерін, ғылымының дамуының механизмдерін негіздеу тәсілдерін зерттейді. Сонымен қатар, адам өмірінің әлеуметтік жағдайын, ғылыми
қызметінің әрбір сатысындағы тарихи жағдайы
мен ерекшеліктерін анықтау үшін қажет.
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Ғылым даму барысында ерекше компоненттердің бірі ретінде өз бойына қоғамның барлық
рухани құндылықтарын жинақтай білген. Ғылымды мәдениеттің құбылысы ретінде философиялық тұрғыдан тану, осы рухани философия
әр түрлі ғылыми салалардың арасындағы ақпараттық тәжірибелерді жинақтаушы орта болмақ,
ғылымдағы қиын жағдайларды шеше отырып,
олардың дамуының келешегін құруда ұқсастықтарын сақтауға мүмкіндік береді.
Ғылымдағы ең маңызды көрсеткіштердің бірі
– адам, оның шектен тыс интеллектісінің дамуы,
оның шығармашылық қабілеті, ойлау мәдениеті.
Адамзат үшін тарих пен философия олардың интеллектісін пайдаланудағы маңызды салалардың
бірі екенін ұмытпаған жөн. Осы пән төңірегінде
ақиқатқа жету жолдары қарастырылады. Себебі,
ғылымның негізгі мақсатының бірі қайткен күнде
ақиқатқа қол жеткізу [5. 440 б].
Ғылым тарихының өз тарихы бар. Олжекедара ғылыми пән ретінде 1892 ж. Францияда
алғаш рет танылып, ғылым тарихы бойынша арнайы кафедра ашылған болатын. Ғылымның тарихи зерттеуінің негізгі мазмұнының өзгеруінің үш сатысына тап көрсетуге болады.
Біріншісі, белгілі бір ғылым саласындағы (химия, физика, биология т.б.) алынған ғылыми нәтижелерді жүйелейтін хронологиялық сипатта болады .
Екіншісі, ғылыми идеялар мен мәселелердің дамуына үлкен мән берілді. Бұл сатыны белгілі ғалым А.Эйнштейннің сөзімен айтатын болсақ, «Ғылым тарихы- адамдардың драмасы емес,
ойлардың драмасы».
Үшінші, қазіргі кезең ғылымның «адамдық элементке» мән беру кезеңі болды. Бүгінгі күні ғылымның тарихшыларын дайындайтын бағдарлама да өзгерді: ол қоғамтанудан басқа, философияны да және басқа да әлеуметтікгуманитарлық ғылымдарды да игеруді талап етеді [6. 325 б].
Бұл дұрыс та, себебі қазіргі тарихи ғылыми зерттеулердің мақсаты ғылымның дамуының заңдылықтарын, оған әсер етуші жағдайлар мен факторларды анықтау. Ол өзінен өзі әлеуметтік мәден, психологиялық және
әлеуметтік талдауларды талап етеді. Ғылым тарихының қызық жері, білімнің логикалық- теориялық (абстрактілі) моделін ақты жағдайларды зерттеу негізінде құрылады.
Ғылым тарихының ғылым жүйесінде алатын орнына тоқталатын болса қол нақты бір
ғылым материалдарымен шектесе отырып,
әлеуметтік- тарихи практиканың бейнесі бола
алады, сонымен қатар жалпы тарихтың, күш өндіру тарихының, мәденит және ағарту тарихының бір бөлігі болмақ.
Адамның әлемді тану тарихының бейнесі ретінде және ғылыми танымның өз әдістері негізінде

Философиялық антропология және мәдениет филофиясы ғылымдары тарихының байланысын талдау В.С. Степиннің еңбегінде кең
орыналған,ол өте мазмұнды еңбектердің бірі [7.
507 б].
Ғылым
тарихының
жалпы
тарих пен және философиямен тығыз байланыстылығы анықталмаған, олардың мақсат
міндеттерінде сәйкестік бар. Ғылым тарихынан ғылым философиясының айырмашылығы, соңғысы «жеке тарихтың» іске асқанын немесе бір жаңалық төңірегіндегі құбылыстарды, ғылыми техникалық жетістіктерді зерттемейді, олардың сол жетістікке немесе жаңалыққа әкелген немесе болашақтағы жаңалыққа себеп болатынойлаудың әсерлі логикалық құрылымын зерттейді. Тек, өзінің ерекшелігін, жеке дара зерттеу функциясын сақтайотырып,
яғни, білімнің жеке-дара саласы бола тұрып,
ғылым тарихы жалпы тарихқа да, философияға да қажет екенін көрсетеді. Бірақ, ең алдымен ол ғылым философиясына өте қажет [8.113
б].
Ғылым тарихы ғылыми білімнің дамуының талдауымен де айналысады. Арнайы тарихи ғылыми талдаудыңтөңірегіне ғылымның дамуының логикалық теориялық мәселелері мен қатар, ғылыми білімнің ішкі заңдылықтарын зерттеу
де жатады, оның көп бөлігі тіпті қаралмаған да,
кейбіреуі тек философиялық тұрғыдан қаралған.
Бұл жерде сөз ғылымдағы революция мен
оның бір тіндеп даму кезеңінің қарым-қатынасын, ғылыми теориялардың алмасуы және олардың қалыптасу үрдісінің негізі мен жағдайы, ғылым мен әдістемелерінің дамуының құрылымы,
білімді жинақтау, ғылыми ойлау стилін өзгерту,
ғылым тілі және «ғылым» ұғымының өзі туралы болмақ. Тарихи ғылыми зерттеулерде осылардың бәрі тек абстрактілі логикалық түрде
болмай, нақты бір тарихи жағдайда нақты бір жағдайды зертттеу негізінде болады.
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ғылым тарихы логикамен, философия тарихымен, онтологиямен, ғылымның философиясы және әдістемесімен, адамзат дүниетанымы
дамуы және қалыптасуы тарихымен тығыз байланысқа түседі [2, 116-124 б].
Тарихи-ғылыми мәліметтерге сүйене отырып
зерттеу, көптеген философиялық пәндерді зерттеуге жол ашып, нәрлі нәтижелер бере бастады:
философия тарихы, гносеология (танымтеориясы), метедология, ғылым және техниканың философиясы, философиялық антропология, мәдениет философиясы.
Мысалы, философия тарихы үшін жалпы интеллектуалды мәдениеттің дамуындағы философиялық пайымдаулар мен жүйелердің мәнін
ашу арқылы ғылым тарихының маңыздылығы анықталады .
Логика үшін, логикалық теориялардың семантикалық моделі ретінде нақты бір ғылым саласындағы пән қарастырылып, ғылым тарихының маңыздылығы анықталады. Белгілі бір ғылымның тарихын білу арқылы жеке-дара
пән саласында теорияны әсерлі қалыптастыруға және тиісті логикалық жүйені құруға көмектеседі.
Дәл солай таным теориясында да ғылым тарихы қарастырылған. Ғылыми таным үрдісінде нақты бір ғылым саласындағы материалдарға байланысты міндеттерді орындай отырып, ғылым тарихы осы танымның заңдылықтарын анықтайтын маңызды құрал болып саналады [3. 250 б].
Кейбір іргелі категориялар мен постулаттар нақты бір ғылым салалары бойынша келтірілген, оған онтологияны жатқызуға болады, сөйтіп,оларды зерттеу кейбір онтологиялық көз қарастарға нақтылауға және онтология саласындағы жаңа зерттеулерді бастауға жетелейді. Мета ғылыми ұғымның дамуының тарихын білу ғылыми таным тарихына қатысты көз қарасты жөндеуге мүмкіндік береді.
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EFFECTS OF CHEMICAL AIR POLLUTION ON THE AGE DYNAMICS
OF ANATOMICAL AND ANTHROPOLOGICAL INDICATORSFOR
8-17 YEARS OLD BOYS OF ALMATY
Түйін. Мақалада ластанған атмосфералық ауасы бар ірі мегаполистегі балалардың анатомиялық және соматикалық параметрлерінен тазарту, ластанған тәжірибе алаңдарының ауытқулары көрсетілген. Қоршаған ортаның ластануы адам денсаулығына әртүрлі әсеретеді және іс жүзінде онымен
адамдардың байланысының барлық салаларына әсеретуі мүмкін. Біздің мақалада дененің жалпы
өлшемдерінің (ұзындығы, денесалмағы, кеудешеңбері), іші нара өлшемдердің (иық пен жамбасты
ңені, жоғарғы және төменгі қолдың ұзындығы және олардың буындарының) орташа мәндерінің
өзгеру динамикасының және дене массасының компоненттерінің (май, бұлшықет және сүйек). Атмосфералық ауаны ңәртүрлі химиялық ластануының әсерінен ұлдарды ңөсуімен дамуының негізгі
заңдылықтарынанықтау үшін бір жастағы балалар Алматы қаласының «лас» және «таза» гигиеналық
аймақтарында тұратын балаларға бөлінді. Абсолютті жылдық өсімекі көршілес жас көрсеткішінің
орташа мәндері арасындағы айырмашылықты алу арқылы есептелді. Салыстырмалы шамалар ретінде белгінің жылдық өсуінің өткен жылдағы мәніне қатынасы (%-бен) қолданылды. Өсуқарқынын,
балалардың физикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін анықтау үшін біз 8 жастан 17 жасқа дейінгі
кезеңдегі белгінің жалпы өсуінің мәнін және оған әр жылға өсумәнінің оған қатынасын 100% қолдандық.
Біз атмосфералық ауаның ластануы бүкіл мектеп жасында (8-17 жас) ер балалардың өсуіне және
дамуына әсерететіндігін анықтадық, дегенмен олардың әсерету дәрежесі мен сипаты әр түрлі. 8, 11,
12 және 13 жаста дене ұзындығының орташа мөлшері, 8 және 12 жаста дене салмағының, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 16 және 17 жаста «лас» аймақтың ұлдарындағы сенімділігі «таза» аймақтағы ер балаларға
қарағанда жоғары (P <0.01-0.001). Сонымен бірге «лас» және «таза» аймақтардағы ер балаларда
балалардың кеудешең берік өрсеткіштерінің жалпы өсімі бірдей, бұл «лас» аймақтағы балалардың
дене ұзындығының бір мезгілде өсуімен «лас» аймақта тұратын ұлдардыңа стенизациялануын көрсетеді.
Кілт сөздер: анатомиялық және соматикалық көрсеткіштер, балалар, мегаполис, атмосфералық
ауаның ластануы, физикалық даму, қоршаған орта факторлары, жалпы дене өлшемдері, ішінара өлшемдер, дене салмағының компоненттері, өсу қарқыны.
Резюме. В статье показаны отклонения чистых - контрольных, загрязненных - экспериментальных участках от анатомо-соматических показателей детей в крупном мегаполисе с загрязненным
атмосферным воздухом. Загрязнение окружающей среды оказывает влияние на здоровье человека
самыми разнообразными путями и практически может воздействовать через все сферы контакта
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Relevance.
The study of the impact of environmental
pollution on the anatomical and somatic parameters
of children and adolescents is an urgent task, as the
difference in growth and development of the body
is important for the proper evaluation of physical
development in sports selection, vocational
guidance of schoolchildren, in the choice of the
kind of troops for service in the army [1,р 193].The
current practice of assessing the state of health of
school-age children does not correspond to the
current priorities of national health care aimed at
improving the quality of health care for children

and strengthening its preventive focus, because
it does not take full account of the anatomical
and physiological characteristics of the growing
organism, especially the influence of different
environmental factorsAmong the extreme situations
that a person increasingly encounters include gas
contamination and dustiness of atmospheric air
from industrial wastes and auto transportation [3,р
92].
Air pollution can be accompanied by a number
of adverse effects - damage to vegetation, reduced
transparency of the atmosphere and visibility,
an increase in the number of days with fogs, the
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человека с ней. В нашeй статье представлен сравнительный анализ динамики изменений средних
величин тотальных размеров тела (длина, масса тела, окружность грудной клетки), парциальных
размеров (ширина плеч и таза, длина верхней и нижней конечностей и их звеньев) и компонентов
массы тела (жировой, мышечный и костный). Для выявления основных закономерностей роста и
развития мальчиков под воздействием различной степени химического загрязнения атмосферного
воздуха, дети одной возрастной группы были разделены на детей, проживающих в «грязной» и
«чистой» гигиенических зонах г. Алматы. Абсолютные годичные приросты рассчитывались путем
получения разности средних величин показателя двух смежных возрастов. В качестве относительных величин использованы отношения (в %) годичного прироста признака к величине его в предшествующий год. Для определения скорости прироста, основных показателей физического развития детей мы использовали за 100% величину суммарного прироста признака за период от 8 до 17
лет и соотношение к нему величины прироста за каждый год.
Нами выявлeно, что загрязнения атмосферного воздуха влияют на процессы роста и развития
мальчиков в течение всего школьного возраста (8-17 лет), хотя степень и характер влияния их различны. Средняя величина длины тела в 8,11,12 и 13 лет, массы тела в 8 и 12 лет, окружности грудной
клетки в 8,10,11,12,13,14,16, и 17 лет у мальчиков «грязной» зоны достоверно выше, чем у мальчиков
«чистой» зоны (Р <0,01-0,001). В тоже время, у мальчиков «грязной» и «чистой» зоны наблюдается
одинаковая суммарная прибавка показателей окружности грудной клетки детей, что при одновременном увеличении длины тела детей «грязной» зоны, говорит об астенизации мальчиков, проживающих в «грязной» зоне.
Ключевые слова: анатомо-соматические показатели, дети, мегаполис, загрязнение атмосферного воздуха, физическое развитие, факторы окружающей среды, тотальные размеры тела, парциальные размеры, компоненты массы тела, скорость прироста.
Summary. The article shows the deviations of clean-control, contaminated experimental sites from
the anatomical and somatic indicators of children in a large metropolis with polluted atmospheric air.
Environmental pollution affects human health in a variety of ways and can practically affect all areas of
human contact with it. Our article presents a comparative analysis of the dynamics of changes in the average
values of total body sizes (length, body weight, chest circumference), partial sizes (width of the shoulders
and pelvis, length of the upper and lower extremities and their links) and body mass components (fat,
muscle and bone). To identify the main patterns of growth and development of boys under the influence of
various degrees of chemical pollution of the atmospheric air, children of the same age group were divided
into children living in “dirty” and “clean” hygienic zones of Almaty. The absolute annual increments were
calculated by obtaining the difference between the mean values of the indicator of two adjacent ages. As
relative values, the ratio (in%) of the annual growth of the trait to its value in the previous year was used.
To determine the rate of growth, the main indicators of the physical development of children, we used for
100% the value of the total increase in the trait for the period from 8 to 17 years and the ratio to it of the
value of the increase for each year.
We have found that atmospheric air pollution affects the growth and development of boys during the
entire school age (8-17 years), although the degree and nature of their influence are different. The average
value of body length at 8, 11, 12 and 13 years, body weight at 8 and 12 years, chest circumference at 8, 10,
11, 12, 13, 14, 16, and 17 years in boys of the "dirty" zone is reliably higher than in boys of the "clean" zone
(P <0.01-0.001). At the same time, boys in the "dirty" and "clean" zones have the same total increase in the
indicators of the chest circumference of children, which, with a simultaneous increase in the body length
of children in the "dirty" zone, indicates asthenization of boys living in the "dirty" zone.
Keywords: anatomical and somatic indicators, children, megalopolis, air pollution, physical development,
environmental factors, total body dimensions, partial dimensions, body weight components, growth rate.

the upper and lower limps and their links) and
components of body mass components (fatty,
muscle and bone). In order to identify the main
patterns of growth and evolution of boys under the
influence of different degrees of chemical pollution
of the air, children of the same age group were
divided into children living in the "polluted" and
"clean" hygienic zones of Almaty.Absolute annual
increases were calculated by taking the difference
in the average of the two adjacent ages. The
relativevalues used are the ratio (in%) of annual
growth of a topic to that of the preceding year. In
order to determine the growth rate and the main
indicators of children’s physical development, we
used for 100% the total growth rate of the topic for
the period from 8 to 17 years and the growth ratio
for each year.
If you take the figures of 8-year-old children
for 100%, you can see that from 8-17 years the
length of the body of boys living in the "clean" and
"polluted" zones of the city increases by 31.37% and
30.82%; body mass - 81.27% and 79.17%; thorax
circumference - 23.72% and 24.25%, respectively.
It follows that the sum of the relative increase in
the body length of the children compared does
not differ markedly. However, the numeral values
of child physical development indicators change
rapidly from year to year, so, the study of their age
dynamics allows us to catch its annual deviations.
In this regard, the most reliable is the assessment
of physical development is based on the analysis of
annual increments, taking into account the allocation
of maximum increments of signs for determining
sensitive periods of children’s development.

Table 1 - Absolute and relative annual growths of total body sizes in boys of 8-17 years old, living in the
"clean" and "polluted" zones of Almaty
“Clean” Zone
Age
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polluting effect on buildings and objects inside
apartments, and the destruction of materials as a
result of chemical reactions [2, р1242]. The increase
in the content of gases and aerosols in the air is
the main cause of the “risk conditions” of a big city.
The inhalation route of chemicals to the human
body is the most dangerous. A significant part of
the toxins that enter the stomach with water and
food is neutralized by gastric juice, then by the liver,
and also excreted by the intestines [4, р105]. At the
same time, toxic compounds received by inhalation
are directly absorbed into the blood (heavy metals up to 60%), as a result of which inhalation poisoning
is fast-acting [5,р 117].
Purpose of the study.
To study the age-related dynamics of changes in
the anatomical and anthropological parameters of
boys of 8-17 years old, living in hygienic zones of
Almaty with different air quality.
Study materials.
The state of children's health is determined by the
complex processes of interaction between internal
factors and the child’s environment. Measures
to strengthen the physical development and
health of children are effective only if the dynamic
equilibrium of the organism with the environment
is established, in which all the capacities inherent
in the biological and social nature of the child
are most fully demonstrated. Consequently, the
assessment of the morpho functional state of the
child’s body is of particular importance in order
to study its adequate adaptation to a constantly
changing external [6,р 3].
We presented a comparative analysis of the
dynamics of changes in the mean total body size
(length, body mass, thorax circumference), partial
dimensions (width of arm and pelvis, length of
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4,07

2,74

8,63

151,04±0,94

4,70

3,11

10,02

2,18

0,02

14

157,69±1,25

9,58

6,07

20,30

158,73±1,52

7,69

4,84

16,43

0,53

0,50

15

162,15±1,25

4,36

2,69

9,24

164,46±0,93

5,73

3,48

12,20

1,54

0,10

16

168,59±1,26

6,54

3,87

13,80

170,05±1,33

5,59

3,28

11,90

0,8

0,20

17

171,69±1,09

3,10

1,80

6,57

173,81±1,54

3,76

2,16

8,01

1,14

0,20

47,15

31,37

46,90

30,82
4,73

0,001

Body weight (kg)
24,38± 0,40
29,74±0,80

5,36

18,00

14,8

10

31,90±0,82

2,16

6,77

11

35,12±0,66

3,22

12

38,23±0,80

13

27,00±0,45
29,29±0,41

2,29

3,81

6,47

0,53

0,50

5,99

32,76±0,44

3,47

10,5

9,80

0,92

0,20

9,16

8,94

35,81±0,56

3,05

8,51

8,62

0,8

0,20

3,11

8,13

8,63

41,56±0,76

5,75

13,8

16,2

1,02

0,001

41,74±1,02

3,51

8,40

9,74

43,96±0,94

2,40

5,45

6,78

1,6

0,10

14

49,35±1,35

7,61

15,40

21,1

50,98±1,41

7,02

13,70

19,8

0,83

0,20

15

54,68±1,61

5,33

9,74

14,8

55,78±0,92

4,80

8,60

13,5

0,59

0,50

16

58,14±1,16

3,46

5,95

9,60

60,49±1,41

4,91

7,78

13,3

1,29

0,50

17

60,39±1,30

2,25

3,72

6,24

62,38±1,29

1,89

3,02

5,34

1,09

0,20

36,01

81,27

35,38

79,17
5,99

0,001

Thorax circumference (cm)
8

58,88±0,39

60,02±0,35

9

59,40±0,47

0,52

0,87

3,22

60,18±0,30

0,16

0,26

0,94

1,39

0,10

10

60,16±0,44

0,76

1,26

4,71

63,70±0,37

3,52

5,52

20,7

6,17

0,001

11

61,99±0,43

1,83

2,95

11,3

63,67±0,45

-0,03

0,04

0,17

2,7

0,001

12

64,12±0,50

2,13

3,32

13,2

67,68±0,63

4,01

5,92

23,67

4,42

0,001

9
9,03
17,4

10
3,91
1,82

1
13
14

2
66,00±0,59
70,12±0,72

3
1,88
4,12

4
2,84
5,87

2,21

9,86

72,79±0,70

0,62

0,85

3,65

0,93

0,20

16

74,66±0,86

2,95

3,95

18,3

76,65±0,62

3,86

5,03

22,7

1,88

0,05

17

75,00±0,96

0,34

0,45

2,10

76,90±0,65

0,25

0,32

1,47

1,65

0,05

16,12

23,72

16,88

24,25

0,55

0,50

15

71,71±0,92

1,59

5
11,6
25,5

6
69,21±0,57
72,17±0,87

7
1,53
2,96

8
2,21
4,10

11
0,001
0,05

Torso length (cm)
8

51,54±0,51

51,91±0,43

9

53,19±0,49

1,65

3,10

11,5

53,29±0,35

1,38

2,58

7,86

0,17

0,50

10

53,97±0,66

0,78

1,44

5,48

53,96±0,45

0,67

1,24

3,81

0,01

0,50

11

55,58±0,64

1,61

2,89

11,3

54,72±0,66

0,76

1,38

4,33

0,93

0,20

12

56,52±0,66

0,94

1,66

6,60

57,02±0,50

2,30

4,03

13,10

0,61

0,50

13

57,95±0,79

1,43

2,46

10,0

59,76±0,61

2,74

4,58

15,60

1,80

0,05

14

60,56±0,83

2,61

4,30

18,3

61,05±1,05

1,29

2,11

7,35

0,37

0,50

15

62,54±0,84

1,98

3,16

13,9

63,81±0,67

2,76

4,32

15,70

1,18

0,20

16

64,22±0,85

1,68

2,61

11,8

65,33±0,58

1,52

2,32

8,66

0,93

0,20

17

65,77±1,44

1,55

2,35

10,8

69,46±0,89

4,13

5,94

23,50

2.18

0,02

14,23

23,97

17,55

28,5
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The analyze the results of our studies, it should
be noted that high growth rates in the body length
of boys living in the “clean” zone are observed at 9
years old (6.88 cm - 5.23%), 14 years old (9.58 cm 6.07 %) and 16 years (6.54 cm - 3. 87%).At the same
time, from 10 to 13 years, the dynamics of annual
growth of the trait is uniform, amounting to 3.61
cm, 4.91 cm, 4.10 cm and 4.07 cm, or 2.67%, 3.5%,
2.8% and 2.74%. At 17 years of age, the annual
increase in body length is half that of the previous
year (3.10 cm versus 6.54 cm at 16), which indicates
a significant slowdown in the rate of growth of
the indicator. In the group of boys living in the
"polluted" hygienic zone of the city, the wave-like
nature of changes in the rate of growth of body
length is noted. So, from 8 to 14 years, significant
growths are observed at 9 years (5.86 cm - 4.41%),
11 years (6.50 cm - 4.55%), 14 years (7.69 cm - 4.84
%); at 15 and 16 years of age, the growth rate of
the indicator stabilizes at 5.73 cm - 3.48% and 5.59
cm - 3.28%, respectively, and at 17 years old, as
in the compared group of children, it significantly
decreases. It should be noted that the puberty jump
in body length in both compared groups of boys
occurs at 14 years of age, which, apparently, indicates
the genetic determinism of this process. The agerelated dynamics of the average body lengths of
school-age boys obeys the basic laws of growth
and development of children, i.e. an increase in this
indicator occurs at an increasing pace, although the
formation of morphological features of the growth
of children is heterochronous nature. A comparison
of the average values of body length shows that by
the age of 8, children living in the " polluted " zone
of the city have a significant superiority in the size
of the trait compared to 8-year-old children living
in the "clean" zone (P <0.001). In the future, this
superiority in body length is observed at 11 and 13
years (P <0.02).
Body mass, characterizing the development of
muscles and subcutaneous fat, is one of the integral
indicators that are closely related to metabolism,
and thereby have a direct impact on the growth and
development of children. We found that the absolute
and relative total weight gain of the compared groups
of children does not have significant differences.
Nevertheless, in the “clean” zone, the study of agerelated dynamics of the absolute annual growth rate
of the indicator reveals the most sensitive periods of
9 years (5.36 kg - 18.0%), 14 years (7.61 kg - 15.4%),
15 years (5.33 kg - 9.74%), at 11, 12, 13 years, the
annual growth rate is quite stable (3.22 kg; 3.11 kg;
3.51 kg, respectively), and at 10 and 17 years the
minimum values are noted (2.16 kg -6.77% and 2.25
kg - 3.72%).
A somewhat different picture is observed when
comparing the dynamics of absolute annual growths
in body weight in children living in the " polluted"
hygienic zone of the city. So, the first peak of a
significant increase is observed at 12 years old (5.75

324

kg - 13.8%), the second - at 14 years old (7.02 kg 13.7%), then at 15 and 16 years of age the indicator
decreases, by Compared with the previous year, it
still remains at a fairly high level (4.80 kg and 4.91
kg or 8.60% and 7.78%, respectively). A comparison
in the age aspect of the average body weight of
boys of 8-17 years old living in two hygienic zones
of the city shows that at 8.10, 12 and 16 years old
children living in the " polluted" zone outperform
their peers by about 1.5 -2 kg However, statistically
significant differences were observed only at 8 and
12 years of age (P <0.001).
One of the main indicators of physical
development, along with body weight and length,
is the circumference of the chest. The total increase
in this sign over the studied age interval in the
compared groups of children has no differences
(16.12 cm and 16.88 cm or 23.72% and 24. 25%).
At the same time, if the most sensitive age periods
in the “clean” zone are between 14 and 16 years
old (4.12 cm and 2.95 cm or 5.87% and 3.95%),
then in the “polluted” zone there is a distinct wavelike nature of indicator changes: peaks of increase
are replaced by a sharp decrease. So, high annual
growths are observed at 10, 12, 14 and 16 years
(3.52 cm, 4.01 cm, 2.96 cm, 3.86 cm or 5.52%, 5.92%,
4.1%, 5.03 % respectively).t should be emphasized
that in all studied age periods, except for 9 and
15 years old, boys living in the “polluted” zone of
the city, significantly ahead in the size of the chest
organs of their peers of the compared group (P
<0.05 - 0.001).
The total increase in body length in boys living
in the “clean” zone is 14.23 cm or 23.97%; in the
"polluted" zone - 17.55 cm or 28.50% and indicates
that the environmentally unfavorable environment
has a certain effect on the particular proportions
of the boys' bodies. High values of absolute and
relative annual growths in the “clean” zone occur
at 14 and 15 years (2.61 cm and 1.98 cm), in the
“polluted” zone - at 12, 13, 15 and 17 years (2.30
cm; 2 , 74cm; 2.76cm and 4.13cm, respectively).
The puberty jump in the value of this indicator is
noted at 14 years old (“clean” zone) and 17 years
old (“polluted” zone)
Conclusion.
Air pollution affects the growth and development
of boys throughout the school age (8-17 years),
although the degree and nature of their affect are
different. The average body length is 8,11,12 and 13
years old, body mass is 8 and 12 years old, thorax
circumference is 8,10,11,12,13,14,16, and 17 years
old in boys of the "polluted" zone is reliably higher
than that of boys in the “clean” zone (P <0.010.001).At the same time, the boys of the “polluted”
and “clean” zones have the same total increase of
the thorax circumference of children, which at the
same time increases the body length of the children
of the “polluted” zone, indicates asthenization of
boys living in the “polluted” zone.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМДІ ДАМЫТУДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ
БАЙЛАНЫСТЫҢ РОЛІ
Аннотация: Мақалада бүгінгі таңдағы экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесін мемлекеттік
деңгейге көтерудің қажеттігінен туындайтын маңызды мәселелер қарастырылған. Физика курсындағы экологиялық білімді дамытуда пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мүмкіндіктері ұсынылады.
Әр ғылым саласы әр түрлі тұрғыдан материалдық әлемді зерттегенімен,олардың жиынтығы табиғат
туралы жалпы түсінік беретіндігі баяндалады.
Тірек сөздер: қоршаған орта, физика, биология, астрономия,пәнаралық байланыс, экологиялық
білім
Аннотация: В статье рассматривается значение междисциплинарной связи в совершенствовании экологического образования, вытекающее из необходимости поднять на государственный
уровень проблему экологического образования и воспитания на сегодняшний день. Предлагаются
возможности осуществления междисциплинарных связей в формировании экологических знаний
в курсе физики. Хотя каждая область науки исследует материальный мир с разных точек зрения,
утверждается, что их совокупность дает общее представление о природе.
Ключевые слова: окружающая среда, физика, биология, астрономия, межпредметные связи,
экологическое образование
Abstract: The article considers the importance of interdisciplinary communication in the improvement
of environmental education, resulting from the need to raise the problem of environmental education
and upbringing to the state level today. The possibilities of implementing interdisciplinary connections
in the formation of environmental knowledge in the course of physics are proposed. Although each field
of science explores the material world from different points of view, it is argued that their totality gives a
general idea of nature.
Key words: environment, physics, biology, astronomy, inter subject relations, environmental education
Экология мәселелерін терең зерттеу ғылымдар
жүйесінде ең беделді орын алатыны cөзсіз. Бұл мәселелер адамзатқа өзін қоршаған ортамен ортақтасып, табиғаттың сырын, өзіндік ара қатынасын
зерттеп, оның жан – дүниеде болған әсерін сезіп
байқап, мүмкін болатын экологиялық зардаптардың мөлшерін, таралған аумағын экономикаға
келтірер зиянын, жер бетіндегі тірі тіршілікке тигізетін қолайсыз құбылыстарын аңғарып біліп, оған
қарсы пәрменді күрес жүргізу үлкен мәселе.
Қазақстан Республикасы президенті Қ.К.Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» жолдауының негізінде қоғамдық өмір салаларының, соның ішінде білім саласының бірқатар
стратегиялық жоспарлары мен бағдарламалары
қабылданды. Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық даму – еліміз үшін алдыңғы кезекте тұрған мәселе және мектептер мен жоғары оқу орындарында өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие
беру ісіне жеткілікті назар аудару қажеттігі жөнінде
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жолдауда көрсетілген[1].
Адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы,
олардың бірлігі және табиғаттың біртұтастығы туралы ортақ идеялар жаратылыстану пәндері мазмұнының ғылыми негізі болып табылады. Бұл объектілерді кіріктіріп оқыту оқушылардың санасында
дүниенің біртұтастығы туралы түсінік қалыптастырады және адам табиғаттың оған ықпал ететін
саналы құраушысы ретінде қарастырылады. Кіріктірілген объектілерді оқыту бүгінгі таңда адамзат
алдында тұрған ғаламдық экологиялық мәселелерді шешудің кешенді тәсілдерін құру мүмкіндіктеріне қол жеткізуге, оқушылардың өмірлік маңызды
практикалық біліктерін шыңдауға жағдай жасайды.
Жаратылыстану пәндері оқыту объектілерінен, сонымен қатар объектілердің өзара әрекеттесуі, процестер, ғылыми таным әдістері туралы жаратылысғылыми және экологиялық білімдерден құралады.
Жаратылыстану білім саласының зерттеу нысандары ретінде адам, қоршаған тірі және өлі табиғат,

қазіргі ғаламдық проблемалардың ішінде басымдылығын танытты. Экологиялық білім мен тәрбие
беру ісі оқу орындарында білім деңгейіне қарай
жүргізіледі. Мектепке дейінгі балалар мен бастауыш мектептерде ол қоршаған ортамен таныстыру, адам мен табиғаттың бірлігі мен өз үйіндегі,
ауласындағы табиғат бөлшектеріне (егілген ағаш,
қораға өскен шөп, бау-бақша) қамқорлық жасау
қажеттігін ұғындыру арқылы өтеді. Содан біртіндеп табиғаттың сыртқы көріністеріне қарай ауысады. Мұның өзі, белгілі дәрежеде, бала бойына
салауатты өмір салтын орнықтыруға көмектеседі.
Бұл саладағы оқытудың негізгі әдістері мен амалдары – экологиялық мазмұнға құрылған танымдық
дүниелер, ойындар, т.б.
Жалпы және арнайы білім беретін орта дәрежелі оқу орындарындағы экологиялық білім беру
мен тәрбие осы алғашқы мәліметтерге сүйене дамытылады. Бұл кезеңде компьютерлік моделдерді
қолдану да тиімді. Экологиялық білім жүйесін қалыптастыру, оқушыларды қоршаған ортаны қорғау сезімі мен жауапкершілікке баулу, экологиялық
білім жетістіктерінен хабардар болу, нормалық-құқықтық құжаттарды білу, негізінен, мектеп қабырғасында жүзеге асады. Оларда оқытудың, үйретудің
әдіс-тәсілдері де әрқилы болмақ (семинар, конфе
ренциялық сабақтар, компьютерлік ойындар, пікір
сайыс, АТК, викторина, т.б.). Адамның іс-әрекетінің
табиғатқа әсерін, оның зардаптарын талдау, табиғаттағы өзгерістерді салыстыру ғылыми-зерттеу
жұмысының алғашқы элементтері есебінде баланың ізденуіне жол ашады. Сонымен бірге оқушыларға білім беретін факторлардың ғылымилығын,
табиғат компоненттерінің (ауа, су, топырақ, өсімдік,
жан-жануарлар, т.б.) өзара байланысын, табиғаттағы тепе-теңдікті, балаларды табиғатты сүюге, оған
қызығуға баулуды, экологиялық білім беретін пәндердің (география, биология, химия, математика,
физика, әдебиет, тарих, қоғамтану, т.б.) үйлесімділігін, көрнекілік ұстанымдарын іске асыру да түпкі
мақсатқа жетудің айла-амалдары есебінде қолданылады.
Білім жүйесін оңтайландыру жағдайында экологиялық білім берудің ең ұтымды және экономикалық жағынан тиімді жолдарын іздестіру – қазіргі мектеп алдындағы маңызды міндеттердің бірі.
Экология пәнін барлық сыныпта өту мүмкін емес.
Біз жинақтаған тәжірибелер экологиялық білім
берудің пәнаралық байланыстарын жүзеге асыру,
пәндерді экологияландыру, факультативтік сабақ
тар өту, содан кейін барып жоғары сыныптардың
бірінде (9 сынып) пән ретінде оқыту тиімді екенін
дәлелдеп отыр. Пәндерді экологияландыру жаңа
буын оқулықтарға негізгі мақсат болып қойылады.
Экологияға жақын пәндер оқулықтарында экологиялық материалдар берілмек. Бұл салада пәндерді экологияландыру арқылы экологиялық проблемаларды түсіндіруді үйлесімді жүргізу, сонымен
бірге арнайы экологиялық білім беретін курсты
қалыптастыру міндеті қойылады. Қазіргі кезде осы
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техника және технология алынады. Жаратылыстану объектілерін оқыту барысында ғаламдық,
ұлттық және өлкелік ұстанымдардың бір-бірімен
ұштастырылуы маңызды рөл атқарады, ол тұлғаның қажеттілігі мен қызығушылығын қалыптастыру оқушының жеке тәжірибесін, өзі тұрған жердің
мәселелері туралы білімдерін, практикалық және
зерттеу іс-әрекеттерін қолдану іскерліктерін, оқуға
деген ынталарын арттырады [2]. Жаратылыстану
цикліндегі білім мазмұны біліктерді қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Білім мазмұны ұлттық
және әлемдік мәдениеттің негізгі құндылықтары
мен жетістіктерін, адамның жалпы дүниетанымдық ұстанымдарын анықтайтын және оқушының
интеллектуалдық және жалпымәдени дамуына,
олардың әлеуметтік және функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға жағдай жасайтын іргелі ғылыми идеялар мен фактілерді қамти келе, ол
жалпы білім беру сатылары мен оқу пәндерінің сабақтастығын қамтамасыз етеді, оқушыларға білімін
келесі деңгейлерде жалғастыруға мүмкіндік береді. Жаратылыстану-ғылыми пәндерде қарастырылатын негізгі дүниетанымдық идеялардың бірі
– табиғаттың біртұтастығы идеясы.Табиғат құбылыстарының өзара бір-бірімен байланысы туралы
білімдері табиғаттың географиялық, физикалық,
химиялық және биологиялық бейнесін, олардың
бірлігі әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесі
ұғымын құрайды.
Тіршілік ету ортасындағы табиғаттың біртұтастығы мен дамуы жаратылыстану-ғылыми пәндерінің іргелі идеяларының біріне жатады.Жоғары
сыныптарда жаратылыстану пәндерін оқыту барысында «қоршаған табиғи орта» ұғымы дамытылады. Оқушыларды қоршаған ортаның географиялық, физикалық, химиялық, биологиялық факторларымен таныстыру барысында оның ауқымы
кеңейеді.
Қоршаған табиғи ортаның географиялық, физикалық факторларының (температура, ауа ылғалдылығы, қысым, дыбыс қаттылығы, радиоактивтік
т.б.) қалыпты нормалары туралы білім, сондай-ақ
олардың адамның іс-әрекетінің нәтижесінде өзгеріске ұшырауы, олардың шамадан тыс ауытқуы
(радиоактивтіктің артуы, қоршаған орта температурасының едәуір жоғарылауы не төмендеуі)
биосферадағы үрдістердің ағымына теріс әсер ететіндігі нәтижесінде жердегі тіршілік иелерінің жойылуына әкелуі мүмкін екендігі оқу материалының
мазмұнында көрсетілуі тиіс [3].
Экологиялық ғылым саласының даму кезеңдері құрылымдық-мазмұндық сипатымен шектеліп
қана қоймай, неғұрлым көкейтесті мәселелерді
шешуде теориялық және практикалық мазмұнының артып отырғандығы байқалады. Адамдардың
экологиялық белсенділігі мен жауапкершілігін арттыруда ұлттық және мемлекет аралық экологиялық саяси бағдарламалар мен жобалар жасау үлкен мәдени және саяси маңызға ие. Экологиялық
мәселелерге әлеуметтік тұрғыда баға беру, оның

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ • НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА • SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN

екі бағыттың іске асуында елеулі қиындықтар кездесіп отыр. Оған пәндерді экологияландыруға белгілі бір пән мұғалімінің білімінің жетімсіздігі, ал пән
ретінде экологияны оқытатын мамандардың жетіспеушілігі себеп. Сондықтан, бұл жүйеде жұмыс істейтін ұстаздарға экология ғылымының теориялық
негіздерін оқып-үйрену, пәндер (география, химия,
физика, биология т.б.) негізінде экологиялық проблемаларды интеграциялау, биосферадағы тіршіліктің тұрақтылығы мен біртұтастығын, оның антропогендік әсерлердің әрекетімен болатын өзгерісін
өзара байланыстыра қарап оқыту міндеттері жүктеледі. Жаратылыстану пәндері балаларға экологиялық білім берудің негізгі саласы болуға тиіс [4].
Экологияны факультативтік курстар арқылы оқыту,
сыныптан тыс жұмыстар жүргізу, экологиялық са
бақтарды табиғат аясында өткізу жобалары Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде экологиялық білім мен тәрбие беру тұжырымдамасында
(2003) толық айтылған
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы оқу
жетiстiктерiнiң нәтижелерi:
- табиғи-ғылыми дүниетанымының қалыптасқандығын дәлелдейтiн теориялық бiлiмдерi мен
пәндiк бiлiктiлiктерiн көрсетедi;
- шикiзат пен энергияны үнемдi пайдаланудың
маңызын түсiндiредi және тиiмдi жолдарын ұсынады;
- өзi тұратын аймақтың материалдарын пайдаланып, өзiнiң жеке бақылаулары негiзiнде табиғат
құбылыстарының себеп-салдарлық байланыстарын түсiндiредi
Жалпы алғанда экологиялық білімнің мазмұны
пәнаралық, кешенді сипатқа ие және оқушыларды
экологиялық біліммен таныстырғанда физика пәнінің басқа пәндермен пәнаралық байланысын пайдалансақ, оқыту, тәрбиелеу үдерісі жақсара түсері
сөзсіз. Әсіресе мынандай кезеңдерде: экологиялық
білім беру, оқушылардың тапсырманы орындауын
ұйымдастыру, табиғатқа саяхат жасау үшін өндіріске саяхат, экологиялық мазмұндағы физикалық
кештерді өткізу кезеңінде[5]. Физиканы оқытуда
оқушыларға экологиялық білім берудегі пәнаралық байланыс мына жағдайларға мүмкіндік береді:
3. Табиғатқа деген ғылыми көзқарасты қалыптастыру және оны танымдық теориясы тұрғысынан түсіндіру;

4. Ғылыми ұстаным негізінде оқушыларға табиғат пен өндірістің байланысын түсіндіру;
3. Табиғатты қорғау бойынша еңбек түрлерін
ұйымдастыру, оқу материалының қайталануын
болдырмауға және экологиялық материалды қарастыруға бөлінетін уақытты үнемдеуге себептеседі;
5. Оқушылардың экологиялық маңызы бар
практикалық тапсырмаларды орындауы;
Сонымен, физика курсының басқа оқу пәндерімен пәнаралық байланысы оқушылардың экологиялық білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.
Физика курсында электр энергиясын алу тақырыбын оқытқанда табиғат ресурстарын тиімді
пайдалануды қарастыра отырып, оқушылардың
географиядан су ресурстарын және минералды
отындарды орналастыру жөніндегі білімдеріне сүйенеміз. Химиядан ауаның құрамы, ботаникадан
фотосинтез, адам физиологиясынан әр түрлі газдардың адамның және жануарлардың ағзасына
зиянды әсері, биологиядан адам және жануарлар
өміріндегі фотосинтездің рөлі, адам және биосфера, табиғи ортаның антропогенді факторлары жөнінде алған білімдерін пайдаланамыз.
Қорыта келе, жаратылыстану пәндерін оқыту арқылы қоршаған орта және адам денсаулығы
идеялары жүзеге асырылуы тиіс. Техника мен өндіріс технологиясы әрекетінің артуына байланысты
адам сыртқы әсер етудің жаңа факторларына ұшырап отырғандығына ерекше көңіл аудару қажет.
Адамның өмір сүру ортасы организмнің бейімделу
функциясының бұзылуына әкелетін радиацияның
жоғарғы деңгейінде, электромагниттік өрістің, вибрацияның, шудың және т.б. жоғарғы шегінде өтіп
жатыр. Сондықтан да қоршаған өндіріс ортасының
ерекшеліктерін қарастыру кезінде қауіпсіздік техникасының ұстанымдарына сүйену және физикалық параметрлердің мүмкін болатын шегін көрсету оның адам денсаулығына тигізетін түрлі әсерін
анықтауға мүмкіндік береді.Сол себепті осы пәндерді оқыту кезінде оқушылардың сауатты көзқарасын қалыптастыру қажет, осы сақтық шаралары
сақталса ғана адам денсаулығына қатысты мәселелер оң шешімін табатыны анық.
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В

2013 году в юридической науке нашей республики
произошло знаменательное и историческое событие
– в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в издательстве «Юридический центр Пресс» был издан учебник «Криминология» (38 п.л., 608 стр.) известного казахтанского ученого-криминолога, доктора юридических наук, профессора, члена Союза писателей и журналистов Республики Казахстан Есбергена Оразулы Алауханова. Учебник стал очередным
шагом, ранее им издавалась в России монография, тема: «Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений» (2005 год). Рецензентами учебника выступили
выдающиеся ученые в области уголовного права и криминологии
– доктор юридических наук, профессор О.Н. Ведерникова (судья
Верховного суда Российской Федерации) и доктор юридических
наук, профессор К.Р. Абдрасулова (заведующая кафедрой криминологии Ташкентского юридического института).
По устоявшейся традиции структура учебника представлена в двух частях: Общая и Особенная. В
содержание Общей части учебника включены: предмет, система, методология криминологии, история
ее становления и развития, преступность и ее основные характеристики, причины преступности,
личность преступника, организация и методика изучения преступности, прогнозирование и предупреждение преступности, понятие и общая характеристика виктимологии, как одного из направлений
криминологии (девять глав).
В Особенную часть учебника вошли шестнадцать глав, рассматривающих криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений, в т.ч. организованная, коррупционная, женская,
воинская, корыстно-насильственная, экономическая, пенитенциарная, неосторожная и др., отдельная
глава рассматривает международное сотрудничество в области борьбы с преступностью, особенности
организации сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью.
Следует особо отметить, что наш коллега проявил авторский и порой оригинальный подход к решению некоторых проблем криминологии, изложенные в настоящем учебнике. Так, например, затрагивая
проблему причинности в криминологии автор, на наш взгляд, справедливо отмечает, что она является
общефилософской проблемой и студенты должны ее освоить не по учебнику криминологии, а по специальной литературе.
Совершенно справедливы высказывания автора и о том, что каждый ученый видит проблему преступности и преступника соответственно своей специальности и создает «свою» теорию о ней, ее причинах и людях, совершивших преступления.
Исследуя развитие криминологии в СССР, в т.ч. и в Казахстане, профессор А.О. Алауханов подчеркивает, насколько труден и непрост был путь развития и признания криминологии, как науки – от полного
непризнания, отвержения, объявления лже наукой до признания в качестве теоретической основы, как
для законотворчества, так и для практики борьбы с преступностью.
При раскрытии криминологической характеристики преступлений автором приводятся статистические данные по республике о состоянии, структуре, динамике различных преступлений, конкретные
практические рекомендации по их предупреждению.
Кроме того, свое логическое отражение в учебнике профессора Е.О. Алауханова нашли труды, как
зарубежных, так и отечественных ученых и экспертов, среди них, Н.М. Абдиров, Н.А. Агыбаев, У.С. Джекебаев, С.Х. Жадбаев, Е.И. Каиржанов, И.И. Рогов, Г.Р. Рустемова, Н.Н. Турецкий и др.
Безусловно, отдельные положения научного труда, на наш взгляд, порой наталкивают специалистов на проблемы творческой дискуссии, в частности, соотношение социального и биологического в
личности преступника; социально-психологический механизм совершения конкретного преступлений;
• роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления; понятие и классификация виктимности.
Но, как нам представляется, актуальность затронутых автором сложных криминологических вопросов является ярким достоинством самостоятельности профессора Е.О. Алауханова, как ученого, как
автора более чем 20 монографий и учебников в области криминологии.
Особо выделим то обстоятельство, что рецензируемая работа автором посвящена его учителям и
наставникам – доктору юридических наук, профессору, академику АЕН РК, Заслуженному деятелю науки и техники РК Елегену Изтлеуовичу Каиржанову и доктору юридических наук, профессору Юлдашу
Мустафаевичу Каракетову.
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В целом, учебник дает глубокие теоретические знания и пропагандирует криминологические знания. В целом, труд написан по-настоящему творчески, является фундаментальным и привносит значительный вклад в уголовно-правовую и криминологическую науку современного Казахстана.
Издание учебника профессора Е.О. Алауханова «Криминология», в большой степени, выдвигает авторитет казахстанской криминологии на международный уровень и станет всеобщим признанием заслуг многих поколений казахстанских криминологов, сложившихся за последние тридцать лет.
Следует только приветствовать выход Е.О. Алауханова на международную арену и пожелать ему в
год его 55-летия со дня рождения продолжить неустанную работу по пропаганде криминологических
знаний в нашей стране, не забывая слова знаменитого поэта «…И вечный бой, покой нам только снится!».
Не случайно в предисловии к учебнику наши уважаемые коллеги – российские ученые – доктора
юридических наук, профессора З.С. Зарипов и С.Я. Лебедев отмечают, что учебник отличается логической завершенностью идеи, новизной взглядов и перспективой дальнейшего исследования.
Безусловно, изданный учебник, подготовленный профессором Е.О. Алаухановым для студентов и
магистрантов (докторантов), преподавателей юридических факультетов, специалистов в области уголовного и пенитенциарного права, криминологии, а также всех заинтересованных лиц найдет широкое
применение среди ученых и практиков.
АГЫБАЕВ А.Н.
доктор юридических наук, профессор КазНУ им.аль-Фараби, заслуженный деятель Казахстана
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО КРИМИНОЛОГИИ
Недавно в Санк-Петербурге издателством «Юридический центр-Пресс» издан учебник доктора
юридических наук, профессора Е.О. Алауханова «Криминология» с объемом 42 п.л. Работа посвящена 20-летию независимости Республики Казахстан. Преступность и причины, ее порождаю щие
всегда явились объектом пристального внимания человечества, которое постоянно ищет пути и
средства эффективной борьбы с этим социальным явлением. На этой стезе особая надежда возлагалась на государство. Однако со временем стало понятно, что государство самостоятельно не в
состоянии решить все возникающие сложные проблемы, что ведущая роль принадлежат обществу
и его гражданским институтам. В своем выступлении на заседании Совета Безопасности Республики Казахстан 18 июня 1993 года Президент страны Н.А. Назарбаев отмечал, что «нужно … поднять
на борьбу с преступностью трудовые коллективы, широкую общественность, весь народ, средства
массовой информа-ции. Такой опыт у нас был накоплен». Люди разных профессий во все времена
задумывались над истоками преступности, над тем, какие внутренние или внешние силы заставляют человека нарушать уголовно-правовые запреты, даже
под угрозой наказания. Естественно, что все они осмысливали вопросы преступности в контексте
своего времени и его требований, на том уровне знания, который они застали или которого достигли собственными усилиями.
Как известно, непременным условием успешной борьбы с преступностью является понимание
ее детерминантов. Криминология – это наука о борьбе с преступностью, ее детерминантов, которая
должна опираться на современные реальности и возможности предупреждения преступлений.
Автор учебника, известный ученый, много работавший в области уголовного права и криминологии, в своем труде постарался изложить разные взгляды и позиции, но при обязательном условии,
что они важны, даже необходимы для понимания того, что такое преступность и как с ней бороться.
В учебнике на базе современных подходов к структуре и содержанию криминологий рассматриваются предмет, система, методология и история криминологии, задачи и перспективы ее развития.
Анализ преступности, личности преступников, причин и условий преступлений дается как в общем
плане, так и применительно к конкретным видам преступлении.
С тех же позиций рассматривается проблема предупреждения преступности. Специально исследованы определенные виды преступности:
преступления против здоровья человека, корыстно-насильственная, организованная, коррупционная, экономическая, рецидивная, женская, пенитенциарная, воинская преступность, преступность террористического характера, преступный оборот наркотиков, международное сотрудничество в области борьбы с преступностью.
Учебник отличает оригинальный подход автора к решению некоторых проблем криминологии,
в ней приводятся статистические данные и привлекается огромное количество научных и литературных источников. Книга написана доступным, образным языком и рекомендована для студентов, магистрантов, преподавателей юридических вузов и специалистов в области криминологий, а
также для работников суда, прокуратуры и других правоохранительных органов, интересующихся
проблемами предупреждения преступности. Настоящий учебник является фундаментальным трудом в области криминологии.
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Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2012 жылғы 10
шілдедегі №1082 бұйрығымен ғылыми баспалар тізіміне енгізілген.
Журнал индексті ғылыми дәйексөздер қатарына қосылады және ҚР БҒМ Білім және ғылым
саласындағы бақылау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филология, педагогика, өнертану
ғылымдары бойынша басылымдар тізіміне кіреді.
Автор мәліметтің нақтылығына, ресми құжаттардың сілтемелері мен басқа да деректердің
дұрыстығына жауапты. Редакцияға келген материалдар кері қайтарылмайды.
Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану керек.
Сонымен қатар «Қазақстанның ғылым мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында жарияланған
авторлардың мақалаларына сілтеме жасауға кеңес беріледі.
Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ жасап, басқа маңызды
ғалымдардың еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн.
Журналға мақаланы қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік, араб және ТМД халықтары
тілдерінде жазуға болады.
Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от «10» июля 2012
года №1082 рекомендован для научных публикаций.
Журнал включен в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендованных
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям: юриспруденция,
филология, педагогика, искусствоведение.
Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях, несут
авторы.
Материалы редакцией не возвращаются.
В статье необходимо использовать труды отечественных (Казахстанских) авторов. При
этом рекомендуется содержать ссылки на статьи авторов, опубликованных в предыдущих номерах
международного журнала «Наука и жизнь Казахстана».
Самоцитирование в статье при написании автором научной работы допускается в наименьшем
количестве.
Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых мира.
Статьи журнала принимаются на казахском, русском, английском, немецком, французском,
китайском, турецком, арабском языках и могут быть написаны на языках народов СНГ.
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Периодичность издания ежемесячно.

В ведущих учебных заведениях России презентованы научные издании- учебники,
монографии, вышедшие в Казахстане под редакцией «Заслуженного деятели Казахстана»
д.ю.н,, профессора Е.О. Алауханова.
Презентация прошла в Московской государственной юридической академии, в
Московском университете МВД России и Рязанской академии права и управления
ФСИНМЮРФ; Правовой академии МЮ РФ, а также 28 мая 2009 г, в МГУ имени М.В,
Ломоносова с участием проф. Е. Каиржанова. Есберген Оразович – завкафедрой Судебной
власти и у г, процесса КазНУ им. аль-Фараби, член союза писателей Казахстана, член
Российской криминологической ассоциации, пт редактор международного журнала
«Наука и жизнь Казахстана». Профессор О. Стар ков отмстил, что новый учебник
«Криминология» отличает оригинальный подход автора к решению некоторых проблем
криминологии, приводятся статистические данные и привлекается большое количество
научных и литературных источников. Книга написана живым, образным языком, И
том числе в книге «Криминология», подготовленной под редакцией профессора
И.Рогова и профессора Е.Алауханов, появились новые гавы – «Бытовая преступность»,
«Медицинская преступность» и «Криминотеология», чем отличается от других учебников
стран СНГ. Ученые России отметили, что подобные презентации учебников, посвященных
криминологической науке казахстанских ученых, не проводились уже на протяжения
двух десятков лет, Своими грудами, подчеркнули они, профессор Е. Алауханов укрепляет
международное научное сотрудничество.

Журналға «Қазпочта» бөлімшелер арқылы жазылу
индексі 74191

