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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ  
В «ВЕСТНИКЕ УНИВЕРСИТЕТА КАЙНАР» И  
В ЖУРНАЛЕ «КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

 
Объем статьи – 5-8 страниц, набранных на компьютере 12 шрифтом через один 

интервал с соблюдением издательской рамки (поля – 3см слева, 2 см снизу и сверху, 1,5 
см справа). Необходимы аннотация и ключевые слова на языке статьи, список 
используемых источников указывается в конце статьи по мере цитируемости, ниже на 
казахском (түйін), русском (резюме), английском (summary) языках с включением 
названия статьи на соответствующем языке. Магистранты, докторанты предоставляют 
рецензию на статью. 

К статье прилагаются следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 
отчество; ученая степень и звание; место работы и должность или место учебы; 
служебный и домашний адреса; номера служебного и домашнего телефонов, электронный 
адрес. 

Рукописи статей передаются в редакцию журналов лично автором, или нарочным, на 
бумажном и электронном носителях (диск). 

Ответственность за концептуальное содержание статьи несет автор (авторы). 
Редакционный Совет оставляет за собой право публикации, редактирования или 
отклонения рукописи. Рукописи статей не возвращаются, не рецензируются и не 
восстанавливаются. Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ КӘСІБИ 
ДАЯРЛЫҒЫ 

 
п.ғ.д., профессор Қалыбекова Асма Ахметқызы 

магистр Қайыпова Ақнұр 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ 

 
Мақалада педагог-психологтың кәсіби даярлығы мәселелері қарастырылған.Болашақ 

педагог-психологтың педагогикалық немесе кәсібилік шеберлігін арттыру мәселесі бүгінгі күнгі 
жоғары оқу орны алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Өйткені болашақ маманның 
кәсіби даярлығы оқу жылдары кезінде кәсіби шеберлікке мақсатты даярлаумен қатар кәсіби іс-
әрекетке дайындаумен тікелей астарласуы тиіс.  

Түйін сөздер: педагог-психолог, кәсіби даярлық, кәсіби шеберлік. 
 

Қазіргі заманның кезекті даму сатысында жоғары білім беру жүйесі әлемдік білім 
кеңістігінде бәсекеге қабілетті сапаға сәйкестенуі қажет. Жоғары білімнің мақсатына жаңа түсінік 
тұрғысынан қарасақ, оны дамытудың басты стратегиялық бағдары –өмірге жауапкершілікпен 
қарайтын, дүниетанымдық мәдениеті жетілген, шығармашылық ойлауға дағдыланған, іскерлік 
қабілеттілігі биік, гуманистік ойлауы басым, заманауи білім беру технологияларымен қаруланған, 
адамгершілік қасиеттері жоғары білікті мамандардың жаңа ұрпағын қалыптастыру болып 
табылады. Болашақ маманның кәсіби-әдістемелік даярлығын қалыптастыру үшін мамандығына 
сай арнайы ғылыми пәндерден терең, жан-жақты білімі болуы қажет. Білім беру саласындағы 
негізгі құжаттарды, білім беру стандарты, оқу жоспары, бағдарламалар, оқулық, оқу-әдістемелік 
ғылыми әдебиеттерді, сондай-ақ озық ойлы педагогикалық тәжірибелерді меңгеруі тиіс. 

Қазіргі таңда психология ғылымына аса үлкен мән беріліп, педагог-психологқа деген 
сұраныстың артқанын байқаймыз. Жаһандану процесі барысында менталитеті бойынша әр түрлі 
мәдени бірлестіктердің байланыс қарқындылығы адамдардың өзара түсінушілігінің негізгі 
факторы бола бастады. Қоғам үшін болашақ педагог-психологтардың біліктілік тәжірибесінің 
қалыптасу маңыздылығы арта түсті. Қазіргі қоғамда әр түрлі салалардың, әр деңгейлі 
мамандардың біліктілігі, кәсібилігі үлкен маңызға ие болып отыр.  

К.К.Платонов маманның кәсіби даярлығы оқу барысында кәсіби шеберлікке мақсатты 
даярлаумен қоса, кәсіби іс-әрекетке дайындаумен тікелей астарласуы тиіс деп пайымдайды [1].  

Бұл білім саласы қызметкерлеріне де қатысты, өйткені біріншіден, педагог өз іс-әрекет 
саласында білікті маман болуға міндетті, екіншіден, кәсіби білім алу қоғамдық өндіріске белсенді 
әрі тиімді қатысу мақсатында тұлғаны жан-жақты дамытуға бағытталады. Болашақ педагог-
психологтың біліктілік тәжірибесін қалыптастыру процесі педагогика ғылымында теориялық 
жағынан толық зерттелмеген. Бұл тұрғыда біліктілік тәжірибесі категорияларының негіздерін 
Л.И.Гришаева, Л.В.Цурикова, Н.В.Янкина құруда, қазіргі білім беру процесінде өзара қатынас 
педагогикасының ерекшеліктерін В.А.Беликов, Е.В.Короткова, Н.В.Родионова зерттеуде, 
В.В.Горшкова мен Р.Ш.Царева болашақ педагог-психологтардың оқу процесі барысындағы 
қарым-қатынастың кәсіби даярлықтың басты шарты екенін негіздеуге ұмтылуда. 

«Біліктілік өз ісін, орындайтын жұмысын,  процесс пен кұбылыстың күрделі 
байланыстарын, сонымен бірге экономика мен басқару ғылымын, психологияның әлеуметтік 
заңдылықтары мен заңдарын жетік білу». Бұл жағдайда біліктілік «білім» және «іс-әрекет» 
түсініктері арқылы беріледі [2]. 

Мұғалімнің педагогикалық – психологиялық біліктілігі –бұл тұлғаның белгілі 
сапаларыныңжиынтығы. «Біліктілік» термині «білікті» сөзінен құралған түсінік. «Білікті» 
дегенімізcompetens латын тілінен аударғанда, сәйкес, қабілетті деген мағынаны білдіреді: 

Біліктілік түсінігі педагогикалық кәсібилік құрылымында маңызды болып табылады. 
Маманның сапалығын бағалауда біліктілік ерекше орын алады. Біліктілікті ешқандай басқа 
сапамен алмастыруға болмайды, өйткені өз ісінің шебері болу оңай емес [3].  
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А.К.Маркова «Оқытушы еңбегінің психологиясы» атты еңбегінде «жоғары деңгейде 
атқарылған педагогикалық іс-әрекет, педагогикалық  қарым-қатынас, оқушылардың білімділігі 
мен тәрбиелілігі мұғалімнің кәсіби біліктілігінің көрсеткіші болып табылады» дейді. Бұл жағдай 
мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетке қажет тиімділік пен біліктілікке ие екендігін дәлелдейді[4]. 

Педагог-психологтың негізгі іс-әрекеттеріне түзету-жетілдіру, оқытушылық, ғылыми-
әдістемелік, мәдени-ағартушылық және басқарушылық түрлері жатады. Түзету-жетілдіру іс-
әрекеттері оқу, жаттығу немесе кеңес беру формасында жүзеге асырылады. Оқытушылық және 
мәдени-ағартушылық іс-әрекет педагог-психолог жұмысының негізгі бөлігі болып 
табылады.Оқытушылық жұмыс төмендегі принциптер негізінде жүргізіледі:білім процесінде 
оқушылардың белсенділігін арттыру;зерттелетін пәнге оқушылардың қызығушылығын 
дамыту;жеке және топтық жұмыстардың әр түрлі формаларын қолдану;оқу процесінде 
оқытушылардың белсенділігі мен жауаптылығын жетілдіру;оқыту барысында балалардың өзін-өзі 
бағалау, жеке және мәдени ұқсастығын дамыту. 

Педагог-психологтың ғылыми-әдістемелік іс-әрекеттеріне балалар мен балалар ұжымын 
зерттеу, әдістемелік тақырыпты таңдау мен даярлау жатады. Педагог-психолог жеке тұлғаны 
диагностикалау әдістемелерін, оның жеке тұлғаны қалыптаструдағы рөлін, білім беру 
мекемелеріндегі оқушыларды зерттеу мақсаты менміндеттерін түсініп, кешенді бағдарламаны 
пайдалана білуге міндетті. Жеке тұлғаны зерттеуде қолданылатын әдістер мен тәсілдер, 
әдістемелер туралы білімін толықтырып, әр түрлі тәсілдердің мақсатқа бағытталуын қадағалап, 
оқу-тәрбие процесінде жаңа әдістер мен тәсілдерді тиімді пайдалануға тиіс. Сонымен бірге 
педагог-психолог әдістемелерді қолдану жолдарын білуге міндетті. Жеке тұлғаны зерттеу 
формасы мен әдістерін, мазмұнын, өзара байланысын, түрлі зерттеу формаларын қолданудың 
мәнін анықтау, зерттеу құралдарын білу оның маңызды міндеті болып табылады. Оқушылардың 
оқу-танымдық әрекеттерін дамытуда оқу құралдарының рөлін жете түсініп, олардың 
қызығушылығын оятуда басқа педагогикалық міндеттерді шешу мүмкіндіктерін де ескергені жөн. 

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетінің басты бағыттылығы адамның жеке тұлғалық 
қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Педагог әр тұлғаның бойындағы мүмкіндіктерді 
толық пайдалану мен қиын жағдайда тығырықтан шығарар жол табу сенімділігін арттыруы қажет. 
Тәрбие процесіндегі педагог-психологтың атқаратын рөлі қандай?  

Біріншіден, педагог ата-аналарға тәрбие процесінде қажет білімдерді береді. Екіншіден, 
оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуі мен қайта тәрбиелеуіне педагогтың түзету-дамыту жұмысы оң 
әсерін тигізеді.  

Үшіншіден, педагог-психолог оқушыларды өзіңің жеке іс-әрекетімен тәрбиелей алады.  
Педагог-психологтың басқарушылық іс-әрекеттерінің негізгі мақсаты – мектеп пен 

ұжымның арасында үйлесімділікті қамтамасыз ету. Басқарудың келесі негізгі принциптерін 
ажыратуға болады:біртұтастық;иерархиялық;мақсат бағыттылық;ғылыми 
негіздеу;демократияландыру. 

Білім беру мекемесіндегі педагог- психолог этикалық нормаларға сәйкес кәсіптік 
міндеттердің шешілуін қамсыздандыруға,педагог- психолог пен клиент арасындағы сенімділікті 
сақтауға, тәрбиеленушілер арасында психологиялық қызметтің беделін арттыруға ұмтылуы қажет. 
Ол сақтауға міндетті негізгі этикалық принциптер мыналар:құпиялылық принципі;біліктілік 
принципі;жауаптылық принципі;этикалық және заңды құқылық принципі;психологияны кәсіби 
насихаттау принципі;клиенттің амандығы принципі;кәсіби бірлесу принципі;клиентті тексерудің 
мақсаты мен қорытындылары туралы ақпараттандыру[5]. 

Педагог- психологсабақ беруде сендіру әдісін таңдаған жағдайда аталған принциптерді 
сақтай алады. Білім беру мекемесінің қызметкері болып табылатын педагог- психолог іс-жүзінде 
тәрбиеленушілердің, олардың ата-аналарының, мұғалімдердің және басқа оқу процесіне 
қатысушылардың психикалық және психологиялық денсаулықтарын сақтауға бағытталған 
психологиялық алдын алу, психологиялық диагностика, психологиялық түзету, 
психологиялықкеңес беру, психологиялық ағартушылық іс-әрекеттерді атқарады. 

Педагог- психологты даярлайтын жоғары оқу орындары иек артатын нормативті құжат –
білім беру стандарты болып табылады. Болашақ маманның кәсіби сапалары оның социумда бекіп 
қалыптасқан нормалар мен мемлекеттік стандартта берілген кәсіби-педагогикалық функцияларды 
орындауға тиянақты дайындығы. Голландия зерттеушісі Дж.Х.Вонк педагогтың кәсіби дамуының 
мынадай кезеңдерін белгілейді:маманның бастапқы кәсіби дайындық кезеңі (жоғары немесе 
арнаулы оқу орнында білім алу);бастапқыкәсіби кезең (бірінші жұмыс жылы);мамандыққа ену 
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кезеңі (2-5 жыл жұмыс істеу жылдары);алғашқы кәсіби кезең (мұғалім 40 жасқа толғанға дейін 
жалғасады); 

кәсіби қайта бағдарлану кезеңі (орта жас күйзелісі мен одан кейінгі жылдар);инерция кезеңі 
(зейнеткерлікке үш жыл қалғанда басталады). 

Тарасов С.В. пікірінше, болашақ педагог-психолог өзінің практикалық іс-әрекеті үшін кәсіби 
маңызды қасиеттерді (КМҚ) анықтауықажет. КМҚ қатарына келесі маңызды қасиеттер енгізілген: 
комуникативті болжамдылық – тұлғаралық қатынастарды саралау қабілеті мен әр түрлі педагог-
оқушы, педагог-ата-ана, оқушы-ата-ана, психолог-ата-ана, психолог-оқушы қарым-қатынастарға 
ену мүмкіндігі, комуникативті ептілік -тұлғаралық қатынастарды кең ауқымды дұрыс қабылдау 
шеберлігі, эмпатия-басқа адамның ішкі жан-дүниесін түсіну оралымдығы, жылы шырайлылық, 
көмек беруге дайын болу мен адамның эмоциялық реакциясын алдын ала болжау[6]. 

Болашақ маман психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын психикалық механизмдер 
көмегімен (сараптау, синтез, прекогниция, шешім қабылдау, т.т.б.) үлгі шеңберінде берілген 
міндеттерді айқындауы керек. Нәтижесінде студент өзін психологиялық зерттеу субъектісі ретінде 
қабылдап, санасында кәсіби өзін-өзі тану мен кәсіби іс-әрекет түсінігі қалыптасады. Оның 
психологиялық мәселелері шешіліп, «Мен» -өзі туралы түсінігі нақты құрылымдалады, болашақ 
педагог-психологтың кәсіби рефлексиясыдамып, кәсіби іс-әрекет механизмініңформасы жетіледі. 

Жас педагог-психолог жұмыс барысында бірнеше маңызды да күрделі міндеттерді шеше 
білуі керек: жаңа міндеттер (жұмыс өтілінде басқа ұстаздармен бірге жауапкершілікке ие болу); 
әрбір мектепке тән орта (ешкім түсіндірмейтін ерекше дәстүрлер мен жазылмаған заңдар); мектеп 
басшылары мен әріптестер тарапынан ұсынылатын жұмыс түрлері (кейде жас маман өзінен 
некүтіліп тұрғанын түсінбеуі немесе білмеуі); ұстаз және оқушы рөлін қатар атқару(ұстаз бола 
тұра, тәжірибелі әріптестерінің ақылын тыңдап, оқушы рөліне ене білу) [7]. 

Жас педагог-психологтың маман болып қалыптасуының үш жолы ажыратылады: дәстүрлер 
мен ережелер жүйесін қарапайым және сөзсіз қабылдау; оқу процесіне өз көзқарасын өзгертпей, 
әріптестер мен оқушыларға бейімделу шеберлігінбірден көрсету үшін мектеп өмірін мақсатты 
түрде зерттеп, қабылдау; ережелержүйесін қайсар қабылдамау (бұл стратегия педагог-психолог 
тәуелсіз,ал қоршаған ортатөзімдіболса ғана мүмкін). 

Педагог-психологтың тәжірибені жинақтағаны, мектеп өміріне үйренгені оқушылармен 
еркін араласып, олардың өзін мұғалім ретінде мойындауынан, мамандықты дұрыс таңдаған сенімі 
күшейгенінен, өз пәнін түсінікті жеткізгенінен, әрбір сыныппен өзгеше байланыс жолдарын 
қалыптастырғанымен, өзін дұрыс бағалай білген белгілермен айқындалады. 

Өмір жолын бастаған педагог шындықпен жанасқанда ерекше қиындықты басынан өткереді. 
Кәсіпті меңгеру үшін оған өзіндік ұстанымы көмектеседі. Неғұрлым әріптестерімен қарым-
қатынасты дұрыс құра біліп, мектеп өміріне тығыз араласса, соғұрлым кәсіби іс-әрекеттері 
жылдам қалыптасады, әрі жұмысына қызығушылығы артып, қуана жұмысқа кіріседі. Алғашқы 
кезде жас ұстаздарға мектепте арнайы бағдарламалар (мектеп дәстүрімен байланысты кәсіби 
мерекелер) көмек береді [8]. 

 Мемелекеттік стандартта айқындалған педагог-психологқа қойылатын талаптар жүйесін 
қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орны студенттерітөмендегі білім деңгейлерін меңгеруге 
міндетті:пәннің ғылыми теориялық негіздері;пәннің ғылыми әдістері;ғылымның тарихи дамуы 
мен жетістіктері;оқушылар психологиясын зерттеу;жеке тұлғаны зерттеуде қолданылатын әдістер 
мен тәсілдер; әдістемелерді қолдану жолдары мен зерттеу құралдары;оқушылардың 
психологиялық ерекшеліктері;педагогиканың теориялық негіздері;педагогикалық технология [9]. 

Білікті педагог-психологты үзіліссіз даярлау жүйесін жетілдіру қажеттілігі бұл бағытта 
біртұтас кәсібилік тұжырымдаманы құруды қажет етеді. Іс жүзінде педагог-психологты кәсіби 
даярлау жүйесі бойынша қолданылып отырғантұжырымдамалар жеткіліксіз. Педагог-психологтың 
кәсіби дайындығына деген ғылыми қызығушылықтың артуы олардың іс-
әрекеттеріндегікемішіліктердің, объективті мәселелердің орын алуымен байланысты. Дегенмен, 
педагог-психологтарға мектеп тарапынан қойылатын талаптарға жалпы сипаттылық тән. 

Отандық психология аясында педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетіне сараптама жасау мен 
психолог тұлғасының кәсіби қалыптасуына арналған іс-әрекет теориясы туралы Ю.М.Забродин, 
Г.М.Зараковский, А.Н.Леонтьев, кәсіби қалыптасу теориялары жөнінде Е.А.Климов, И.С.Кон, 
тұлғаның психологиялық теориясы жайлы А.Г.Асмолов, В.С. Мерлин және т.т.б., көптеген 
жұмыстары белгілі. 

Сонымен қатар практикалық мәселелер шешімін таппай отыр, мәселен педагог-психолог 
жұмыс мазмұнының екі жақтылығы: бір жағынан психолог, екінші жағынан –педагог; іс-
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әрекетінің пәні; жоғары оқу орнындағы дайындығы, біліктілігін жетілдіру. Тәжірибе жүзінде 
педагог-психологқа кездесетін міндеттерді шешу де оңай емес. Себебі міндеттер анықталып, 
ерекшеліктері жүйеге келтірілмеген. Сондықтан теория мен практика арасындағы вакуум 
толтырылуы үшін ерекше зерттеу логикасы, ерекше жүйелі идея қажет. 

Педагог-психологты даярлауда практикалық міндеттерді шешу, оларды жүзеге асыру 
варианттарын қарастыруды қамтамасыз ету аса маңызды. Педагог-психологтың бірінші кезекте 
қажеттілігі мұғалімнің балаларды дамыту жұмысын біртұтас емес тек белгілі бір бағытта ғана 
орындауы себепті туындайды. Бүгінгі күні психологтың білім бағдарламалары мен 
технологияларын даярлауға қатысу құқығына ешкім күмән келтіре алмайды. 

Педагог-психолог оқу циклын жоспарлауға байланысты іскерлік жүйесін меңгеруге 
міндетті:оқу мақсатын сындарлы сипаттау; оқытушыларды іс-әрекетке қалыптастыру үшін қажет 
психологиялық көрсеткіштерді есептеу; көрсеткіштерге сәйкес жаттығуларды жинақтау; 
психологиялық, және дамыту әдістерін таңдау, т.т.б. Арнаулы іскерлік жүйесі оқушылардың жеке 
ерекшеліктерін анықтаумен, бейімделу мен меңгеру процесін түзетумен  байланысты.  

Қазіргі күні педагог-психологтың дайындығын сараптауда оның мазмұны, формалары мен 
әдістері психолог-зерттеуші немесе психология оқытушысын даярлауға бағытталған жоғары оқу 
орны тәжірибесінен немесе оқу процесінде практикалық психология құралдары: психодиагностика 
әдістерін меңгеруден жинақталғанын байқаймыз. 

Педагог-психологтың кәсіби дайындық сараптамасының мақсаты барлық кемшіліктерді 
анықтау емес, бірінші кезекте тұжырымдаманы жүзеге асыру нәтижесінде жөнделуі мүмкін 
бөліктерін анықтауды қарастырады. 

Сонымен, педагог-психологтың дайындық сапасын жетілдіру үшін мектеп психологының 
мектептің жалпы оқу-тәрбие процесі жүйесінекіретін іс-әрекеті мазмұны мен шешетін 
практикалық міндеттерін зерттеу арқылы жоғары оқу орнында кәсіби дайындықтың теориялық 
және практикалық құрылымын жетілдірудің әдістемелік -теориялық негіздемесін беру қажет. 
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Резюме  
В статье расмотрены проблемы профессиональной подготовки педагогов-психологов. 

Повышение педагогического или профессионального мастерства будущих педагогов-психологов 
является важнейшей задачей высших учебных заведений. Наряду с профессиональной обучением 
будущих специалистов необходимо подготовить к практической профессиональной деятельности.  

 
Summary  

In article problems of vocational training of teachers-psychologists. Increase of pedagogical or 
professional skill of the future teachers-psychologists is the major problem of higher educational 
institutions. Along with professional training of the future experts is necessary to prepare for practical 
professional work.  
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Ж.АЙМАУЫТОВТЫҢ «АҚБІЛЕК» РОМАНЫНДАҒЫ АҚБІЛЕК БЕЙНЕСІНІҢ 
СУРЕТТЕЛУ ШЕБЕРЛІГІ 

 
Мұхтарова Ә.С. - Қайнар академиясы, пғк, доцент 

Чубаева Э., магистрант 
 

Мақалада Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы Ақбілек бейнесінің суреттелу 
шеберлігі туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: Ж.Аймауытов, роман, бейне, суреттеу, Ақбілек.  
 
Жазушының суреттеуіндегі Ақбілек бейнесі романның басынан соңына дейін оқиғалар 

тізбегімен өріліп, қажетті дәлелдермен шынайы өрнектеліп бейнеленеді. Шығарма басындағы 
Мамырбайдың ерке, сұлу, өмірді әлі түсіне қоймаған алаңсыз қызы аңғырттығымен, 
биязылығымен көп көзіне түсіп, әдемі бейнеленеді. Автор басты кейіпкердің сырт сұлулығын ішкі 
әлемінің көркемдігімен астастыра бейнелейді. Жазушы       Ж.Аймауытов Ақбілек бейнесіне 
қатысты оқиғалардың бәрін логикалық, психологиялық дәлелдермен бере білген. Ақбілек бейнесін 
академик С.Қирабаев пікірімен былай қорытуға болады: «Әрине, Ақбілектің бұл күйге жетуі оңай 
бола салған дүние емес. Жазушы оның қайшылықты тағдырын жеңілдетпей, үлкен психологиялық 
образ дәрежесіне дейін жан-жақты бейнелеп көтере білді.» [1,15б.]. 

Жастайынан қызын еркелете өсірген әкесі Ақбілектің басына түскен трагедиядан соң 
перзентінің психологиялық жағдайын түсінбей, одан сырт айналады.Тіпті, оны үйіне кіргізбей, 
сыртқа қуып жібермек болады. Осындай қатыгез ойларда болған Мамырбай кейін қызын басқа 
түрде көрем деп ойлаған жоқ еді. Ақбілек оқу оқып, жар тауып, бес жыл дегенде еліне келгенде 
ақсақал өз қызын өзі танымай қалады. 

Шығармада Ақбілектің кейінгі келбеті былайша суреттелген:«Ақбілек баяғы емес, өзгерген: 
өнер тапқан, жетілген, ысылған, әйелдерге көсем болған. Бұрынғы бұйығы, ұялшақ, сызылған, 
мұңайған Ақбілектің ізі де жоқ. Ақбілектің қылығын, ісін көргенде ақсақал таңданады: «Бұл қалай 
боп кеткен? Қаланың не қасиеті бар? Жұп-жуас, ұялшақ бала емес пе еді!» деп ойлайды. Қалайда 
Ақбілек жат. Енді ақсақал одан именеді. Баяғы өзінің қаталдығын ойлағанда, өзінен-өзі ұялады. 
Кешірім сұрасам қайтер еді деп бір сәт ойланып та қалады.»[2,197б.] 

Жазушы Ақбілек бейнесін туындыдағы өзге кейіпкерлермен қатар алып, пареллель түрде 
шынайы суреттейді.Сондай бейненің бірі- Бекболат. Суреткер Бекболат басындағы үрейленуді 
бейнелі түрде көз алдымызға елестетеді. Ол көп уақыттан кейін Ақбілекті көріп, өз оған жасаған 
қиянаты есіне түсіп шошып кетеді.Қыздың қазіргі бейнесін жас күніндегі келбетімен 
салыстырады. Бекболат Ақбілекті алғаш көргенін есіне алады: «Маңдайы қасқиып, мойны 
қаздиып, көзі мөлдіреп, ерні үлбіреп, үріп ауызға салғандай жұтынып тұр еді-ау! Тал бойында бір 
міні жоқ, жаңа шығып келе жатқан сүйріктей еді. Шашбауын сылдыр еткізіп, сып етіп түрегелгені, 
тізесімен ақ көйлегін серпе тастап, аяңшыл бедеудей кербездене аяқ басқаны, дауысы күмістей 
сыңғырлап тәп-тәтті күлгені, … нәп-нәзік торғын қолымен қолтықтап көтеріп аттандырғаны – 
бәрі-бәрі сондағыдай сайрап, барлық жағдай өзгерместен  көз алдына келді»[2,200б.]. 
Ақбілектің сұлулығы, сымбаттылығы, нәзіктігі, әдептілігі, ақылдылығы, Бекболаттың көз алдынан 
кетпейді. Таразы басына сезімі мен жұрт талқысы қатар салынады. Қандай шешім қабылдарын 
білмей, біраз құбылады. Бәрін сарапқа салады: «Орыстардың талқысынан қалған қызды бұл ала 
ма? Алмай ма? Дүйім елге әйгілі боп, абиұры кеткен қызды қалай алады. Екі сөздің бірінде құрбы-
құрдас бетіне басады ғой. Бірақ құдайшылыққа келгенде Ақбілек сорлыда не жазық бар? …Ел 
өсегінен қорқып, шынымен алмай кетпегі ме? Қой, өмірде қызық болмас. Өзге қызды алса да, 
оның суреті көз алдынан кетпес. Өмір бойы өкінер де жүрер» [2, 201 б.]. Сөйтіп, Бекболат 
қабырғасымен кеңесіп, Ақбілектің жолында бәріне көнуге тоқтайды. Мұнда Бекболаттың ішкі 
тартысын жазушы шынайы көрсетеді.Ойы оймен жалғасып, өзіндік шешім жасай алмайды.Осы 
бір ішкі дүниедегі арпалысқан ойларды қаламгер шебер танытады.Боскемік Бекболат ақыры бір 
тоқтамға келе алмайды. Қазақшылығы басым жігіт жазықсыз өмір тауқыметіне ұшыраған қызды 
кешіре алмайды. 

Жазушы шығармада аярлығымен көзге түсетін долы мінезді   Өрік  бейнесі арқылы да 
Ақбілектің ішкі толғаныстарын барынша шынайы беруге тырысқан. Өрік –Мамырбайдың екінші 
әйелі. Ақбілекті ұнатпайтын ол қызы  мен әкесін өтірік сөз арқылы араздастыра түсуге белсене 
араласады.Ақбілекті жақсы көргенсіп оның көзінше жылы сөйлемек болып,  әр түрді аярлық 
әрекеттерге барады. Өріктің осындай қылықтарын көрсете отырып, жазушы басты кейіпкеріміздің  
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жақсы қылықтарын танытуға тырысқан. Өріктің жағымсыз іс-әрекетін біле тұра Ақбілек оған еш 
қарсы болмайды, әкесінің жан тыныштығын ойлап, оның жаман қылықтарын жасырып жүреді. 
Жазушы Өрікті Ақбілектің жақсылығын көрсету үшін шығармаға әдейі енгізгендей. Өрік  
Ақбілектің аяғы ауыр екенін білу үшін «түймеңді салып шық» деп өтірік қамқорсыған болады. 
Өзіне камзол пішпек боп, Ақбілекке «түймеңді салшы, қиғанын көрейін» деп аярлық істейді. Тіпті 
болмаған соң Ақбілек ұйықтап жатқанда ішін ұстап көреді. «Ақбілекпен өштігі әуелде өткен күнін 
көксеуден туса да, жүре-жүре ол себеп ұмытылып, енді тек өштіктің қызығына түскендіктен 
өшігуші еді. Жығылғанды жұдырықтау оған өнер, мақтан есепті көрінуші еді. Үйткені адам – 
айуанның айуаны ғой. Кімнің басына күн туса, соны табалауға, мұқатуға, одан әрі батпаққа 
батыруға құмартып тұрады: табаласа, аяғымен таптаса, сонда айызы қанады. Әсіресе, ел мақтаған, 
кірсіз адамды кірлеуге жаны өш болады. Үйткені кір көңіл адам кірсізді көре алмайды, күндейді; 
өзіндей қылуға тырысады» [2, 280 б.]. Жүсіпбектің «Адам – айуанның айуаны» дегені де 
Достоевскийдің адамның қатыгездігі туралы айтатын тұжырымымен үндес келеді. 

Суреткер қыз әкесі Мамырбайды да бейнелей отырып бас кейіпкеріміздің жақсылығын 
арттыруға қолданады. Ақбілектің әкесі Мамырбай бұрын да тұйық адам болады. Ақбілекке бұрын 
шешесінен артық бәйек боп жүретін. Орыстардан келгелі Ақбілекке қарамайды, сөйлеспейді. 
Ақбілектің өзінен болса бір сәрі, кінәсыздығын біле тұра қатыгездік көрсетеді. Бұл жағдай онсыз 
да қарабет боп жүрген қызының қайғысын одан әрі ауырлата түсіп, қайғы үстіне жамай түседі. 
Мамырбайдың салқындауының себебі: «Бұрынғы нәрестедей бала, ақ қағаздай таза көріп жүретін 
Ақбілегі енді күйе жаққан қағаз, бала емес қатын боп қалды. Ақсақал баласын құдай қосқан 
күйеуінен де қызғанатын іші тар кісі еді, баласы кірсіз, таза болғанын қалаушы еді. Енді Ақбілек 
баласы емес, бөтен әйел іспетті. Кімнен қалған әйел десейші! Қазақ, қазақ болса бір сәрі ғой. Ол о 
ма? Келген-кеткен кісінің көзі Ақбілекте болатынын алдымен әкесі сезеді. Бәрі де: «Мамырбайдың 
орыс талқылаған қызын қара!» деп, ақсақалды көзге шұқыған тәрізденеді. Енді Ақбілегі әкесіне 
масыл болды. Бала ұстаған емес, жұртқа тамашалауға маймыл ұстап отырған кісі тәрізденді. 
Ақбілектің қырсығынан ақсақал масқара боп абыройынан, адамдығынан түгел айрылғандай халде 
қалған сияқты болды».[2,246б.]. 

Ақбілек басына іс түскенде әкесі демеу бола алмады. Сонда да қызы әкесіне соншалықты  
кектенбейді, қайта онымен  табысқанына қуанады. Романда жазушы Ақбілекпен бірге  әр түрлі 
әйелдер бейнесін шеберлікпен жасаған.Бұны сыншыТ.Кәкішев сөзімен дәлелдеуге болады. 
«Ж.Аймауытов сомдаған әйелдер бейнесінің нанымдылық күші жоғары. Жазушы түсінігінде 
әйелдер жақсылықтың да, жамандықтың да бастау-бұлағы. Жазушы негізінен қазақ жағдайындағы 
жаулық жамылған жандардың тіршілік-дағдысын сыйына дәріптеу орнына сыни көзбен 
мысқылдай, әшкерелей, сықақ ете суреттеуге бейім екендігін ашық байқатады». [3,39б.]. 

Ақбілек жап-жас бола тұра өмірдің талай қиындығынан өтеді. Жас жаны қиналады, қиянатқа 
төзгісі келмей, шырқырып , көптен көмек сұрайды.Бірақ ол кездегі қазақ қоғамы қыз басынан 
өткен қиындықты түсіне алмайтын, түсінгісі де келмейтін соры қалың заманда өмір сүріп жатыр 
еді. Ақбілектің жанын түсінетін зиялы жандар өте аз болатын.Осының бәрін жазушы асқан 
дәлдікпен, шеберлікпен нақты таныта алған. Замана шындығын дөп басқан Ж.Аймауытовтың 
кейіпкерлері де шынайы ақиқатпен суреттеле білг                      

Ақ офицерінің қолынан босанған Ақбілектің одан кейінгі тіршілігі адам айтқысыз 
қиындықта болады. Осы сәттен кейінгі өмірі психологиялық ар азабында өтеді. Бұл сәтті жазушы 
асқан шынайылықпен бейнелеген.  Кейіпкеріміз  ұзақ азаптанып, Көркембай кемпірдің жаман 
үйінде ұл босанады. Бірақ оған қуанатын Ақбілек емес. Аналық сезімін туғанға дейін көрген азап, 
қорлығы тұмшалап тастағандай. Кемпірге «баланың көзін жоғалт» деп өзі де ойланбай, не 
айтқанын өзі де ұқпай  , еркінен тыс бұйрық айтады. Бар ойы-баладан айрылса, бар дүние қайтадан 
қалпына келетіндей сезінеді. Бүкіл дүниенің кінәсы осы сәбиде жатқандай, одан құтылғанша 
асығады. Жазушы осы арада Ақбілектің ішкі әлемін әсерлі, табиғи қалпында бере білген. Сыншы 
Д.Ысқақтың бағалауынша: «Ақбілек те Ескендірден (сәбиін білмей тұрып) қашқан. Ұяттан 
қашқан. Моральдық фактор үстемдік көрсеткен. Бәрінен бұрын өзін сүйген жандарын, өзін аяған 
кісілерін, әкесін, жақынын аяған. Баласын тастап кетсе де Ақбілек бейнесі  тартымды. Оған себеп 
– жазушының ұлттық орта, психология талаптарын айқын сезіне біліп, кейіпкерін жағдай мен 
мінез бірлігі тұрғысынан сенімді түрде суреттеуі» [4, 38б.]. Бірақ  оның жан дүниесін ешкім 
түсінгісі келмеді, оны ешкім аяғысы да келмей, тек оны мысқылдап, келекелеп, мазақтап жүрді. 
Бұның бәрі Ақбілекке аяздай бататын. Сонда да қыздың байсалды мінезі ешкімге өкпе айтуға 
жібермей, өз қайғысымен жападан жалғыз қала беретін. 
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«Жығылған үстіне жұдырық» дегендей Бекболат та «екіқабат екенің рас болса, түңілейін» 
деп хат жазады. Әйтпесе ол Мамырбайдың бермеймін дегеніне қарамай Ақбілекке үйленбек боп 
жүреді. Осы бір сәттегі Ақбілектің өмірін жазушы  былай суреттейді:«Бір қайғының үстіне бір 
қайғы жамылып, Ақбілек ең соңғы алданышынан айрылғандай, ойын қара тұман басты; кешегі 
баладан неге өліп кетпедім екен деген ой тағы келді. Өзін бұл дүниеге керексіз,тіпті  артық, 
ешкімге қажет емес адамдай көрді»[2,283б.]. Бұл суреттеу-Ақбілек қайғысының шырқау шегін 
көрсетеді.  
                                                                          

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.Қирабаев С.Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері.Алматы-.Білім,1998. 2.Аймауытов Ж. Ақбілек 

роман.Алматы.-1991. 
3.Кәкішев Т.Оңашы отау.Алматы.-ҚазМУ,2007. 
4.Ысқақ Д.Әдеби сын тарихы.Оқу құралы.-Алматы:»Таңбалы»баспасы,2012.-580б. 
                                                              

Резюме  
В статье дан анализ образа  главной героини романа Ж.Аймауытова “Ақбілек”. Правдиво 

показаны счастливые и трудные периоды жизни  Ақбілек.  Всесторонне раскрыты этапы 
эволюционного развития героини. Ее душевные переживания мастерски выражены в 
психологическом аспекте. 

Summary  
The article analyzes the image of the main hero of the novel Zh.Aimauytov “Akbilek”. It is 

truthfully shown the happy and the difficult periods of life Akbilek. The stages of evolutionary 
development of the heroine are comprehensively revealed. Her spiritual experiences masterfully 
expressed in the psychological aspect. 

 
 

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ВЕРБАЛДЫ ЕМЕС ТҮРІН 
МЕҢГЕРУІНІҢ ҰТЫМДЫ ЖАҚТАРЫ 

                                                                                                                                
Санатова М.А., Қайнар Академиясы, 2 курс магистранты 

 
Мақалада мұғалімдердің қарым-қатынастың вербалды емес түрін меңгеруінің ұтымды 

жақтары туралы айтылады. 
Түйін сөздер: қарым-қатынас, мұғалім, педагог, вербалды емес қарым-қатынас. 
 
«Ең жалғыз шынайы байлық – бұл адамдық қарым-қатынас байлығы», - Антуан де Сент-

Экзюпери. 
Вербалды емес қарым-қатынас – бұл қандай да бір ақпаратпен дыбыс, сөз арқылы емес, 

экспрессивтік белгілер, яғни мимика, пантомимика, кейіптер, сенсорлық және денелік 
байланыстар арқылы алмасу. 

Сабақ кезінде вербалды емес қарым-қатынастың тәсілдерін қолдану тек оқу материалын аса 
терең түрде ұғыну мен оқушылардың зейінін белсендіруге ғана емес, баланың коммуникативтік 
мүмкіндіктерінің дамуына да ықпал етеді, оның салдарында бала тұлғааралық байланыстарға аса 
икемді бола бастайды және өзі үшін тұлғалық дамудың кеңейтілген мүмкіндіктерін ашады. 
Танысу кезінде қарым-қатынастың алғашқы он екі секунд уақыты ішінде қабылданатын 
ақпараттың шамамен 92%-ы вербалды емес сигналдарды қамтитыны туралы деректер аса белгілі. 

А.А.Горелова, Е.А.Петрова және басқаларының зерттеулерінде вербалды емес қарым-
қатынастың әртүрлі классификациялары жасалған, оларға: дененің бүкіл қимылдары, дауыстың 
интонациялық сипаттамалары, тактильдік әсер ету, қарым-қатынастың кеңістікте ұйымдасуы 
жатады [2]. 

Вербалды емес қарым-қатынастың негізгі құрамдас бөліктері 
Қарым-қатынастың кеңістіктік құрылымы 
Американдық антрополог Э.Холл алғашқылардың бірі болып, адамның адамға 

жақындасуының нормаларын сипаттаған: 
- интимді қашықтық (0-45см) – ең жақын адамдар арасындағы қарым-қатынас; 
- жеке даралық (45-120см) – әртүрлі мәртебеге ие адамдардың серіктестік қатынастары; 
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- әлеуметтік (120-400см) – ресми қарым-қатынас, мысалы, басшы мен қызметкер 
арасындағы қатынас; 

- көпшілік (400-750см) – аудитория алдында сөз сөйлеген кездегі қарым-қатынас. 
Әңгімелесушілердің өзара орналасуы 
• бетпе-бет позиция, бір-біріне қарама-қарсы орналасу – қызу және шиеленіскен 

қатынастарды білдіреді; 
• «іргесі тиіп тұру» позициясы – ынтымақтастық пен достық қарым-қатынасты білдіреді. 
Мимика 
Мимика ақпаратпен алмасу процесінде орасан зор рөл атқарады. Бет – адамның 

психологиялық күйі туралы ең басты ақпарат көзі, өйткені мимикалық белгілер, денеге қарағанда, 
әлдеқайда жақсы саналы түрде басқарылады. Мұғалімнің беті қозғалмайтын күйде болғанда 10-
15% ақпарат жоғалатыны туралы факт аса белгілі. 

Эмоциялық күйлердің алты негізгі түрі бар: қуаныш, қорқыныш, таң қалу, ашу, жек көру 
және уайым. Бұл күйлердің мимикалық көрінуінде бет бұлшық еттерінің барлық қимылдары 
үйлестірілген. Негізгі жүктемені қас, көз айналасы аймағы және көзқарастың өзі атқарады. 
Психолог-ғалымдардың айтуынша, қарым-қатынас кезіндегі көзқарас бағыты жеке даралық 
ерекшеліктерге, қарым-қатынас мазмұны мен бұл өзара қатынастың бұдан бұрынғы дамуына 
байланысты. Адам ой қалыптастырғанда жиі көзін басқа жаққа бұрады, ал ой дайын болғанда, 
көзқарасы әңгімелесушіге бұрылады.  

Визуалдық байланыс қарым-қатынасқа деген ықыласының дәлелі болады. Егер оқушылар 
сабақ кезінде мұғалімге мұқият қарап отырса, бұл – сабаққа деген қызығушылығының, мұғалімге 
және оның айтып отырған сөзі мен істеп жатқан қимылдарына жақсы қатынасының көрсеткіші. 
Және керісінше. Көз арқылы адам күйлері туралы ең дәл сигналдар беріледі, өйткені көз 
қарашығының кеңеюі мен тарылыуы саналы түрде басқарылмайды. Мысалы, оқушы 
қызығушылық танытып, көтеріңкі көңіл-күйде болса, оның көз қарашықтары төрт есе кеңейеді. 
Керісінше, ашулы, жабыңқы көңіл-күй көз қарашығын тарылтады. 

Кейіп 
 жабық (адам дененің алдыңғы бетін жабуға және кеңістікте мүмкіндігінше аз орын алуға 

тырысады) – сенімсіздікті, келіспеушілікті, қарсылықты, сынды білдіреді; 
 ашық (тұрған кезде: қол алақанмен жоғары бағытталған, отырған кезде: қолдары екі 

жаққа жазып жіберілген, ал аяқтары созылған) – сенім, келісім, ақкөңілдік, психологиялық 
жайлылық. 

Ымдар 
Қоштасу, сәлемдесу, зейін аударту, жағымды, жағымсыз, сенімділік, абыржушылық ымдары 

ерекшеленеді. 
Алаңдау, күйзеліс, қобалжу күшейгенде ымдардың саны көбейеді, абыржушылық 

туындайды. 
Дауыс 
Тембр, жоғарылылық, дауыс қаттылығы, акценттер сияқты дауыс сипаттамалары адамның 

бейнесін және оның эмоциялық күйін жасайды: 
 көтеріңкі дауыс – энтузиазм, қуаныш; 
 жұмсақ, бәсеңдетілген дауыс – қайғы, уайым, шаршағандық; 
 баяу сөйлеу – жабырқаңқы көңіл, уайым, тәкаппарлық; 
 жылдам сөйлеу – қобалжушылық, мазасыздық, жеке мәселелерді бастан кешіру. 
Осыдан, мұғалім тек тыңдап қана қоймай, баланың интонациясын, дауысының күші мен 

тонын, жылдамдығын ести білуі керек. Бұл оған оқушылардың сезімдерін, ойларын, ниеттерін 
түсінуге көмек көрсетеді. 

Тактильдік әсер етулер 
Оларға қол алысу, шапалақтау, жанасу, сүйісу, және т.б. жатады. Олар басқа вербалды емес 

құралдардан гөрі рөлдік қатынастар индикаторы қызметін атқарады. Тек сөз арқылы ғана мұғалім 
мен оқушылардың қарым-қатынасын елестету мүмкін емес. Ым, мимика, көзқарас, кейіп кейде, 
сөздерге қарағанда, аса күшті әсер қалдырады. Американдық психолог Ф.Селженің пікірінше, 
әңгімелесу кезінде сөздердің маңыздылығы тек 7%-ды, ал интонация 38%, ым және мимика – 
55%-ды құрайды. 

Вербалды емес қарым-қатынас мәселесі психологияда таяудағы күннен бастап қана 
қарастырылады. Оған Х.Миккин, И.Н.Горелов, А.Пиз және Б.Пиз және т.б. жүгінген [3]. Ол қазіргі 
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мектепке де өзекті болып қала береді және педагогикалық қарым-қатынастың бөлігі болып 
саналады. Әдебиеттерді талдау көрсетіп отырғандай, вербалды емес мінез-құлық: 

 айтылған сөздің эмоциялық қанықтығын күшейтеді; 
 рөлдік қатынастардың көрсеткіші болып саналады; 
 мұғалім мен оқушының бейнесін жасайды; 
 сабақ кезінде тиімді психологиялық климатты сақтайды. 
Педагогикалық қарым-қатынас 
Ш.А.Амонашвили педагогикалық қарым-қатынасты бүкіл тәрбие сүйенетін негіздердің бірі 

деп айтқан [1]. Осыдан, тек педагогикалық қарым-қатынас түсінігі ғана құрылым, қызметтер, 
мақсаттар және т.б. жан-жақты сипаттауға көмектеседі.  

Бүгінгі күні педагогикалық қарым-қатынас деп мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің 
тәсілдері мен ептіліктерінің жүйесі түсініледі, ал оның мазмұны ретінде ақпарат алмасу, тұлғаны 
тану, өзара қатынасты ұйымдастыру болып саналады. Педагог оқыту процесін белсендіруші 
ретінде шығады, оны ұйымдастырады және басқарады.  

Педагогикалық қарым-қатынас педагогтың қандай да бір дағдыларының болуын талап етеді: 
• сабақтың өзгермелі жағдайларына дұрыс және жылдам бейімделу; 
• сөздік әсер етуді дұрыс жүзеге асыру; 
• оқушының жеке даралық ерекшеліктеріне сәйкес келетін коммуникативтік құралдарды тез 

арада табу. 
Әлеуметтік психологияның авторларының бірі А.Маслоу байланыстарда, махаббатта, 

қадірін арттыруға деген қажеттіліктерді бастапқы адамдық қажеттіліктерге жатқызады. 
Эмоциялық қолдау мен жеке өзін-өзі танытуда қажеттілікті тек оқушылар ғана сезінбейді. 
Мұғалімге де балалардың қолдауы, беделін ашық түрде мойындауы маңызды. Ш.Амонашвилидің 
айтуы бойынша, педагогтың өз оқушыларының қорғанысын қажетсінуі олардың мұғалімнің 
қолдауын қажетсінуінен әлдеқайда жоғары.  

Сабақ кезінде мұғалім мен оқушылардың сәтті қарым-қатынасының көрсеткіші ретінде 
сыныптағы жағымды моральді-психологиялық климат, шығармашылық және өзара 
ынтымақтастық атмосферасы болады. 

Педагогикалық қарым-қатынастың негізгі құрамдас бөлігі болып кәсіби мораль шығады, ол 
әрбір баланың ар-намысын, оның тұлғалық бірегейлігін құрметтеуде көрініс табады.  

Сабақ кезінде педагогикалық қарым-қатынастың сәттілігі мұғалімнің жеке даралық 
экспрессивтік мүмкіндіктерін иеленуімен байланысты: мимикалық, ым-ишаралық, 
пантомимикалық, сөздік. Дауысты көрсете білу қажеттілігі туралы кезінде А.С.Макаренко да 
айтып кеткен: « «кел мұнда» дегенді жиырма алты түрлі тәсілмен айтып үйренгенде ғана, нағыз 
педагог болып атана аласың». 

И.А.Рыданова өзінің «Қарым-қатынас педагогикасының негіздері» атты кітабында 
мұғалімдерді олардың сөйлеу мәнері бойынша үш топқа бөлуге болатыны жайлы айтып кеткен 
[4]. Біреудің сөйлеуі қалыпты, оны тыңдауға болады. Басқасының сөйлеуі дауысының сипаты 
жағынан соншалықты жағымсыз болуы, оны тыңдауға болмайды. Үшіншінің сөйлеуі соншалықты 
әуенді, мәнерлі, оны тыңдамауға болмайды. Мұғалімнің сөйлеу әрекетінің сипаттамаларына 
сүйене отырып, ол дауыстың үнділігіне, жылдамдығына, сөз сөйлеуіне және тембріне байланысты 
болады.  

Мұғалімнің сөйлеуі тек дыбыстау аппаратының табиғи ерекшеліктерімен ғана байланысты 
емес, сонымен қатар эмоциялық күйіне де байланысты. Уайым дауысқа бәсеңдетілген дыбыс 
береді, қуаныш – көтеріңкі. Дауыстың дыбыстауы оның сөз сөйлеудегі мәнерлігіне де 
байланысты. 

Мұғалім сөйлегенде паузаларды, лексикалық акценттерді, ырғақ пен екпінді қолданып, 
мазмұндық бөліктерді бөле отырып, негізгіге зейін аудартады. Зерттеушілер аллегро-сөйлеуді, 
престо-сөйлеуді, ритенуто-сөйлеуді бөледі. Сөйлеудің артикуляция және дикция сияқты 
қасиеттері сөйлеу жылдамдығына байланысты. Сөйлеу жылдамдығын таңдаған кезде мұғалім 
балалардың жас ерекшеліктерін ескеру қажет: бастауыш сынып оқушысы минутына 40-60 сөз 
естілгенде материалды қабылдай алады, жасөспірім – 60-100 сөзді, ал жоғары сынып оқушысы 80-
120 сөзді қабылдай алады. 

Педагогикалық қарым-қатынастың маңызды құралы ретінде дауыс динамикасы шығады. 
Мысалы, әрбір сөйлемнің басында дауысты көтере және күшейте отырып, қарым-қатынастағы 
инициативаны сақтаймыз, монотонды мәтінді одан да әсерлі етіп, зейіннің шоғырлануын сақтап 
отырамыз.  
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Мұғалім оқушылармен тек сөйлеген кезде ғана қарым-қатынас жасамайды, сонымен бірге 
үнсіздік сақтағанда да қарым-қатынасы жалғасады. Жиі көп уақытқа созылған педагогтың 
үнсіздігі тым шулап кеткен сыныпқа жақсы тәртіптік құрал ретінде шығады. Вербалды емес 
сигнал ретінде үнсіздік: 

- өзара түсіністіктің болмауын; 
- белгілі бір іс-әрекетті орындауға келісімді немесе келіспеушілікті; 
- зейін аудартуды; 
- келесі сөзге салмақтық беруді білдіреді. 
Сөйлеу мәнерлігі мұғалімнің вербалды емес қарым-қатынасты – мимика, ым-ишара, 

пантомимиканы дұрыс қолдануымен тікелей байланысты. Олар естіліп жатқан сөздің әсерін 
күшейтеді, сабақ уақытын үнемдейді, мазмұндық реңктер қосып, негізгіні ерекшелеуге мүмкіндік 
береді. 

Мұғалімнің көзқарасы маңызды вербалды емес қызметті атқарады. Көзқарас арқылы 
сөйлемнің басталуын көрсетуге, акценттер жасап, маңызды бөліктерді белгілеуге, оқушыларға 
деген қатынасты көрсетуге болады. Қадалған көзқарас сөздің иландырушы әсерін күшейтеді, ал 
қатал көзқарас алаңдатады және жиіркеніш сезімін тудырады. Әрбір бала мұғаліммен визуалды 
байланыс орнатуды, оның зейінін аудартуды қажетсінеді. Дегенмен, 10 секундтан ұзақ көзқарас 
кез-келген әңгімелесушіде жайсыздық сезімін тудыратынын ұмытпау қажет. 

Л.Н.Толстой күлімсіреудің 100-ге жуық түрлерін сипаттаған. Мұғалім мысқылды, келемеж, 
өзін-өзі жоғары көрсететін мимикалық экспрессия балаларда жиіркенішті тудыратынын, және 
керісінше, ашық, шынайы, жайдары күлімсіреу баланы баурайтынын үнемі ойда ұстағаны жөн. 

Мұғалімнің сыртқы келбеті жалпы әсер етуде маңызды рөл атқарады. Визуалды 
тартымдылық, әсерлілік балалармен эмоциялық байланыстарды орнатуды жеңілдетеді, негативті 
әсер ету қарым-қатынасты қиындатады. Вербалды емес мінез-құлықтың құрылымына, сонымен 
қатар, ольфакторлық көріністер жүйесі, яғни иістер де кіреді – табиғи және жасанды, олар педагог 
мәдениетінің қосымша индикаторы болып табылады.  Ондай иістерге: дене иісі және косметика 
иісі жатады. 

Осыдан, вербалды емес қарым-қатынас құралдары ішінде келесі маңызды факторларды 
бөліп көрсетуге болады: 

 интонация (бірсарынды-монотонды, өзгермелі-динамикалық); 
 дикция (анық, анық емес); 
 сөйлеу екпіні (қалыпты, баяу, жылдам); 
 сөйлеу тембрі (жағымды естілетін, қатаң, ұяң); 
 мимика (статикалық, динамикалық, әсерлі); 
 көз байланысы (сақталады, сақталмайды); 
 ым-ишара (біқалыпты, ұстамды, тым артық); 
 кейіптер (босаңсыған, еркіндігі жоқ, еркін); 
 сыртқы келбет (эстетикалық, эстетикалық емес). 

Педагогикалық қарым-қатынастың вербалды емес құралдарын қолдану мәдениеті 
мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің деңгейін көрсетеді. Педагогикалық қарым-қатынастың 
негіздерін кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу процесінде меңгеруге болады. Шебер-педагогтардың 
жұмысын бақылай отырып, біз педагогикалық әсер ету тәсілдерінің шыңдалғандығын байқаймыз. 
Мұнда оқушыларды танымдық әрекетке жұмылдырудың, дұрыс сұрақ қоя білудің, жеке 
оқушымен және бүкіл сыныппен қатынас жасай білудің, бақылау жасап, өз мінез-құлқын, көңіл-
күйін, дауысын, мимикасын, қимылдарын игере білудің арнайы ептіліктеріне маңызды рөл 
бөлінеді. Педагогикалық техника – бұл тәсілдердің жиынтығы. Оның құралдары – қарым-қатынас 
және оның вербалды емес құралдары. Ал мұндай тәсілдерді дұрыс әрі жетік пайдалана білу кез-
келген оқыту процесін жеңілдетіп қана қоймай, сонымен бірге мұғалім мен оқушылар арасындағы 
өзара қатынасты байыта түседі. Мұндай жағдайдың орасан зор ұтымды жақтары педагогикалық 
процесті әлдеқайда дамыта түседі.  

Көптеген зерттеулердің пәні ретінде педагогтар мен оқушылардың арасындағы өзара 
қатынастың психологиялық сипаты, олардың вербалды емес қарым-қатынастың тәсілдері мен 
белгілерін қаншалықты білетіні, ажырататыны және күнделікті өмірде қолданатыны болып отыр. 
Әсіресе, мұғалімдердің оқушылардың вербалды емес қарым-қатынастағы мәселелері туралы 
білуінің деңгейі, педагогтар мен оқушылардағы бұл қарым-қатынастағы қабылдаудың 
қалыптасқан таптаурындары, сонымен қатар, ұжымда сенімді қатынастарды орнатуға деген 
олардың әсері аса қызықтыратын жәйт болып табылады [5].  
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Резюме 
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In article is considered about the benefits of mastering teachers non-verbal form of communication. 
 
 

ЕЖЕЛГІ ҚАЗАҚТАР ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ  «МАХАББАТ» КОНЦЕПТІСІ 
 

Мекебаева А., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 2 курс магистранты 
Абдрахманова К.Х., ф.ғ.к.,ун.проф. 

 
Ежелгі қазақтардың  мифтеріндегі «махаббат» концептісі.  Мақалада ежелгі мифтердегі 

махаббат мәселесі әлемдік мифологиядағы бейнелермен салыстырыла қаралады.Түркі 
жұртының ой-толғамдар тарихында махаббат мәселесі қарастырды. Автор грек,  қытай және 
қазақ мифтеріндегі ұқсас сюжеттерді саралауға тырысқан.  

Түйін сөздер: махаббат, концепт, ой-толғам, сенім, Ұмай, Тәңір.   
 
Ежелгі қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы да әлемдік философиялық ойлау, архаикалық 

стиль, логикалық сана машығы бойынша қалыптасты. Онда діни сенімдердің, мифтің, 
философияның, астрологияның, алғашқы медицинаның синкретикалық түбірлестігі түрінде 
құрылғандық жүйе бар. Сондықтан халқымыздың көне дүниелік ой-толғамдарының  танымы 
мифтерден бастау алатын болғандықтан әлемдік және байырғы түркілік  бастапқы ой ұяларына 
құрылымдық- талдау  мен танымдық-прагматикалық  түсініктемелер арқылы тоқталуды қажет 
етеді. 

Түркі жұртының ой-толғамдар тарихында махаббат концептісі,  өмірлік-философиялық 
призмадан қарауға болатындай мәнді құбылыс. Сондықтан махаббат концептісін ой-толғамдық 
объект бола отырып, практикалық мағыналы деңгейлермен тоғысады. 

Миф бойынша қазақ дүниетанымындағы махаббат ұғымын зерделеу тарихи-философиялық 
ой таразысын дәуірлер тұрғысынан сараптап алуды қажет етеді. Себебі көптүрлі  ғылыми-
философиялық  сала таралымдарының тамырларының бірі осы мифтерден бастау алады. Көне 
қазақтар махаббатты терең эмоциямен, өміршеңдігімен сүйенілген толғаныстармен, түйсінген. 
Бұнда адам мен әлемді байланыстыратын: олардың үйлесімділігі, адамды ғарыштың шағын 
қайталанған үлгісі деп ұғынатын ғарыштық түсінік, адам мен әлемнің генетикалық-туыстық 
байланысы тұлғаның әлемдегі орнын айқындайтын идеяларын парасаттылықпен ашу – 
қазақтардың дүниетанымындағы махаббат концептісін сараптаудың бастапқы ой түрткісі екендігі 
даусыз. 

Байырғы қазақтарда да адам –ықшамғарыш, әлем – адамның ұлы жобасы тәрізді деп 
түйсінілген. Сондықтан  біз әуелі  космологиялық мифтік дүниетанымдағы махаббат концептісі 
туралы алғы түсініктерге, археиптік махаббатық сезімдерге табан тіреуіміз қажет-ақ. Демек, 
махаббат яғни, сүйіспеншілік бұл жерде мазмұны мен формасы жөнінен жерлік-тұрмыстық 
әрекеттен космологиялық асқақ феноменге айналады деуімізге болады. 

Көне дәуір қазақтарындағы ғарыштық мифтердің бірінде махаббат концептісі мынадай: 
«Үркер аталатын шоғыр жұлдыздың қызын «Жетіқарақшы» аталатын шоғыр жұлдыздар қоршай 
аңдып, олардан қашқан Үркер аспан бойында жылжып қашып жүреді-мыс. "Шолпан" да қыз. Ол 
да қашып жүріп, жылына бір рет Айдың бауырына паналайды. Шолпанның сенімді сақ күзетшісі - 
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Темірқазық» [2]. Ғасырлар бойғы сақталып халық жадында бұлжымастан  орын тепкен осы мифтік 
картинаны образдар мен символдарды ашу бойынша зерделесек, бұның логикалық мәні – 
махаббат сәтсіздігінің алдын-алудың, сәттілікке дайындалудың, өзінің өміршеңдігінің мәңгілік 
картинасын беретін этикалық – ғибраттық ереже тәріздес. Мәселен,  өзінің қол жеткізілмейтіндік 
асқақтығы арқылы сақталады. «Үркер-Қыз» мәңгілік шынайы махаббатқа ғана дайын, өзін –өзі  
табиғи-әлеуметтік  түрде ашудың сәтін күтуде. Өз рухын сақтау әрекетінде символдық түрде 
ғарыштық кеңістіктегі қозғалысы арқылы – психологиялық-рухани кеңістіктегі адами 
кейіптердегілерді елестетіп ескертеді. Бұл Аспан әлемінің мәңгілік тұрақтылығына сүйенген 
аналогия. Себебі, мәңгі бар болатын, бұлжымай сақталатын жоғарғы әлем және ондағы  процестер 
мызғымастықтың жердегі адам үшін кепілі болып табылады.  Ал «Жетіқарақшы»  сәтсіздік пен 
нәтижесіздіктің мүмкіндігін беретін символ, «қарақшы-адамдардың» прототипі, арғы образдары.  

Ежелгі қазақ сахарасындағы ізгілік пен зұлымдық дилеммасына сүйенген зорастризмдік 
түсінік жағымдылық пен жағымсыздық қасиеттерін де осы ғарыштық мифтер арқылы махаббат 
концептісінде ұсынып өткен. Мысалы:жоғарыда айтылғандай, «Шолпанның сенімді сақ күзетшісі 
- Темірқазық» болса, «Шолпан» үшін сенімділік, еркіндік орнап, таңдау ашылады. Бұнда өзін-өзі 
толық дәрежесінде ашу үшін шарт жасалады – ол ситуация да жерлік-тұрмыстық үшін реалды 
мүмкіндік. Бұл жерде «Үркер» мен Шолпан бір ұғым, жалпылық жобалар. 

Яғни, ізгілік пен зұлымдық қайшылығы іске асқан түрінде емес, мүмкіндік түрінде 
ұсынылады. Болмыспен бетпе-бет кездесуге, «шекаралық жағдайға» дайындайды. – «Үркер» мен 
«Шолпан» кейпіндегі қазақ қыздарының тұрмыс пен әлеуметтік болмыс қайшылығындағы 
кездесуі мүмкін оқиғаларды ескертеді. Демек, мәселен көне грециядағы мифтерде «қыздардың 
панасы» - Хаос болса, қазақ дүниетанымында – «Шолпан» жұлдызы және оның қозғалысы жерлік 
адамдарды сақтандыратын, ескерту арқылы қамқорлайтын әлемдік  мәңгілік сарын болып 
табылады. Яғни, өзін ғарышқа орналастыру мен ғарыштан өзін танудың ғарыштық дүниетанымы 
махаббат мәселесіне осылай ойысады деп тұжырымдауымызға болады. Сондықтан қазақ халқы 
қыздарының атын «Үркер» деп емес, «Шолпан» деп асқақтандырған. Еркіндік пен  тәуелсіздік, 
үрей мен сенімділікті туғызған, азаттық пен тыныштықтың мәңгілігін аңсаған. Кейінгі 
зерттеушілер айтқандай: «Бүгінгі қазақ, оның фольклорлық жады Шолпанды тек қана әйел 
кейпінде деп білген» [3].  Осы ғарыштағы «Шолпанның» тағдыры жердегі  Шолпанның өмірі 
екендігін үнемі ескеріп отыру қажет екендігін ұсынған. 

Бұндай мифтік  таным-түйсіктің бастауы батыстық ой оралымы бойынша -  ойлаудағы жан 
азабының жеңілденуі мызғымас сенімділіктің көзі Көк Тәңірлік аспан әлеміне «алаңдау» мен 
аспан алдындағы дәрменсіздігін сезінуі:  Себебі танымдық дәстүрі бойынша жердегі сәтсіз 
махаббат шарттары, қыз тағдыры мен оның үрейі сияқты өмірбаяндық оқиғаларды нақты   
тұлғаның болмысын аңыз түрінде жеткізу, оны аспан денелері  қозағылысынан салыстырып таба 
білу – күйзелген сана мен психология үшін жеңілденетін, мәселе шешілетіндей болатын ой-
пікірлерді тудырады.  

Егер шығыстық түркілік ойы бойынша талдасақ, «Әлем мен адамның», өзі және әлемнің 
бетпе-бет екендігін сезінуінің, оған деген эмоционалды қатынасындағы махаббат концептісін 
ашуға тырысуы, келер ұрпаққа бағытталған түркі жұртының бақилық өсиеттері. Бұл әлеммен 
тікелей байланыс, әлдебір дәнекер немесе  жолдау түрінде емес, тура көшіру бойынша жүзеге 
асырылғандығы арқылы анықталады. Ал өзінің көңіл- сезімін  әлемге әйгілеу мен көкке 
«шағымдану» - оған деген эмоционалды қатынасты көрсетеді. Осы құбылыстардың нәтижесі жас 
ұрпақтар үшін үлгі алатындай маңызды болып табылады, сүйіспеншілік мәселесіндегі 
практикалық  қажеттілік ретінде тұжырымдалады. 

«Күн астындағы Күнсұлу» мифінде Күннің де бақылауынан босатпайтын қызы бар [4] 
болса, сәйкесінше «Ай астындағы Айсұлу» екеуінен сұлулықты асқақтандыратын , Күнмен, аймен 
теңескен, аспан шырақтарынан нәр алған адами тұлғаларды аңғарамыз. Айға табынған ата-баба 
танымының биік талғамы. Сондай-ақ, Ай толысқан шағында одан қыздың бейнесінің  көрінетіндігі 
туралы визуалды мифтік картина – сұлулықты бейнелеудің кульминациясы, махаббаттағы қарсы 
жақты  (нәзік жанды) асқақтандырудың айқын көрінісі, қасиетті Көкке орналастырудың 
мистикасы, идеалданған арман-мұраттардың реалдылығы болумен қатар түркі дүниесіндегі әйелді 
құрмет тұтудың этикасы, сұлулық талғамы, махаббат сағынышының, аңсаудың, қайғырудың 
мифтік логикасы. Сондықтан халқымыздағы – «Айбарша», «Айсұлу», «КүмісАй» есімдері оның 
ішкі рухани дүниесіне биік рух пен жігер орнатудың тұтас комплекстік ниеті, ашылмаған 
тылсымдықтың мәдени-әлеуметтік жобасы. Себебі Ай мен Күнге орналасуда мәңгілік тазалық пен 
пәктікте сақталған, әрі олардың сұлулығынан нәр алған және  ол аспан денелеріне теңестірілген 
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қыздың алыстағы армандаған бейнесі берілген. Бұл сондай-ақ ұмытылмас үшінгі қызықтырғыш-
еліктіргіш үнемі көрінетін анық бейне түрінде берілген мифтік мазмұн. Мәселен Шығыс 
елдеріндегі аңыздарда жер қорлығын көріп, Айға қашқан қыз (әйел) – Зуһра [4] туралы оқиғада ол 
әуелі жерлік-тұрмыстық, табиғи-әлеуметтік жан сатысында болып, ғарыштың  рух бейнесіне 
енеді. Себебі оқшауланған жалғыздық трагедиясы – барша адамзаттқа махаббаттағы әділеттілік 
сарынын жолдайды. Ол өзін мәңгілік жалғыздыққа «құрбан еткен»  жердегі қыздардың «рухы». 
Онда ол аспан тәңірлерінің, әлдебір құдырет иелерінің жұбайы, күңі емес, өзінің еркіндігі мен 
азаттығын , адалдығын кеңістік пен уақыт бойынша бақилық дәлелдейді.. Демек, «махаббат қалай 
басталу керектігінің» жердегі өмірге нақты араласпайтын пассивті үлгісі, мәндік айқын бейнесі, 
себебі ол да шартты түрде жан мен тәннен құралған әлеуметтік адамның ғарышқа 
орналастырылған әйел кісісі. Сондықтан оның жерге  түскендігі туралы жалғасқан миф түркі 
дүниетанымында болған емес. Оның Ай бетінен жерге түсуі мәңгілік тұрақтылық картинаның 
мазмұнын солғындатар еді. 

Бірақ бұндай түркі жұртындағы махаббаттың ой-талғамы жерлік деңгейде де ұсынылады, ол 
әуел бастан жерде болып құрылған мифтік логика. Мәселен, қазақ аңыздарындағы тауда 
мекендейтін «қар қызы» күн жылына жер астына сіңіп кетеді немесе келесі бір нұсқаларында ел-
жұртсыз жердегі үнемі ән салып жүретін  ешкімге көрінбейтін қыз. 

Осы мифтік сюжеттің махаббат концептісі екендігі – олардың әйел, кемпір емес, «қыз» 
болып бейнеленуімен айғақталады. Олар да «үнсіздікпен» сүйіспеншілік арынын жырлайды, 
«әлсіз» жыныстың әлеуметтік-мәдени әлсіз түрін романтикалық формада береді. Демек, түркі 
дүниетанымы даналықпен «оқшаулану бүлігін» ұсынады, себебі ол «қыздар» қоғамнан салт-
дәстүрді бұзып, ережелерді сақтамай аластатылған жағымсыз бейнелер, діни тақуалықтағы 
аскеттер, ғарышқа орналасу арқылы құдайланған өш алу бағытындағы «жасырын жау»  немесе 
өзіне тең жар таба алмай  жүрген кезбе емес, махаббат адалдығын іздеген, жалған дүние 
зұлымдығына төзбеген, табиғат-ананы паналаған рухани-рухтық жан иесі. Қоғамдағы әйел затын 
бағалатуға ұмтылған, әлеуметтік әйел теңсіздігіне қарсылық білдірген өзінің сайын даласынан 
қамқорлық күткен, ішкі дүниесінің тазалығы бұл өмірмен келіспегендіктен оқшауланып ғұмыр 
кешуге бел буған «бар да емес, жоқ та емес» рух. Себебі ол даланың ән салып жүретін «қызы» өзін 
елес түрінде ғана көрсетіп отырған: оның әнін баз-біреулер естіпті-мыс делінеді кейінгі қазақ 
аңыздарымен жалғасқан формасында. 

Оқиға адам болмысындағы  дүниетанымындағы махаббат мәселесінің ұсынылуы мен 
махаббат мәні көрсетіледі. Себебі ол орындалмаған мақсаттардың иегерінің оқшаулануы, өзін-өзі 
ашуға ниеттелген жалғыздық, ішкі рухани әлемінің талабын қанағаттандыра алмаудан туған өзіне 
үңілушілік. Сондықтан біздің ата-бабамыздың дүниеге көзқарасы оған тәндік-рухтық мәңгі «жан» 
сыйлаған, төзімділік пен парасаттылықтың даналығын берген. 

«Қыз» - махаббаттың  тұрмысмәнділік табиғатын ашқан, ғұмыр кешудегі оның 
оғашқылығын түйсінген, эстетикалық тазалығын таразылаған, ішкі рухани жігерді берік ұстану 
этикасын меңгерген, махаббат әлеміндегі асқақтық пен асылдықты байыптаған, теңдік пен 
сәйкестік, адамдар арасындағы үйлесімділікті ұғынған, қала берді түркі жұртындағы «қыз 
намысы» мен «жүрек қалауын» берік ұстанған жан. Онда тағдырға көнбістік, теңі емес адамға 
төзушілік, күйінгеннен өзін-өзі өлтіру сияқты рухани әлсіреу емес, керісінше пәктікке сүйенілген 
биік жігерлі-намысты тұлғаны елестетеді. 

Кейіннен бұған салыстырмалы түрде тазалықтың және махаббаттың  мархабатын 
байытатын, құндылығын арттыратын қарсы жағымсыз бейнелер: кеңістіксіз әлемдегі перінің 
қызы, кеңістіксіз-уақытсыз әлемдегі су перісі мифолонгияланған. Олар жағымсыз адасқан 
махаббаттың, прагма түрінің, жыныстық махаббаттың субъектілері ретінде елестетілген.Бұл 
аталған мифтерден махаббат, сүйіспеншілік мәселесіндегі образды ой-толғамдарды көреміз. 

Халқымыздың көнеден жалғасқан діни сенімдерінің бірі – Тәңіршілік, яғни көкке табыну 
мен оның жұбы болып есептелетін Жерді құрмет тұту Ұмай анаға сиынудың да махаббаттық 
солғын дүниетанымы екендігін аңғаруға болады. 

Осы қазақтардың ежелгі дүниетанымындағы көне мифологиядағы махаббат концептісінде 
«Аспан мен жердің» жұбы да дәстүрлі әлемдік классикадағы  ой иірімдеріне сәйкес: «Құдай Ана 
жермен (кейде - теңізбен), (жұбы – аспанмен)  ...» [1] делінсе, немесе қытайлық философиядағы 
Инь мен Ян субстанциясы бойынша құрылған әйелдік-ерлік бастамалар, олардың өзара 
әрекеттесуі, одан туындайтын әлемдік процесстер – махаббаттық қарама-қарсы құрылымдарды 
меңзейді. Себебі әлемдік зерттеушілер оны былай тұжырымдайды: «Жұптардың өзара әрекеті 
шынайылықты даостық елестетудің негізгі тақырыбы болғаны таң қалдырмайды. Инь-Ян 
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дуалистік концепциясы ерлік және әйелдік бастамалардың әрекеттесуін қамтамасыз ететін 
энергияны бейнеледі»[1]. Сондықтан Көк Тәңірі – ер адамдық, әкелік сипатта, Ұмай  ана – жерлік, 
әйелдік сипаттағы, Табиғат – ана, Жер – ана сәйкестендірулері бойынша. Кейіннен бұндай 
түсініктер: «Жоғарыда Көк Тәңірі, Төменде Қара Жер» түсінігінен «Көк Тәңірі – Ұмай ана» 
рухани мәдениеттке  өткен. Бірақ бұл байырғы  дүниетанымда Аспан мен Жердің сакральды 
некесі, Инь мен Ян тәрізді өзара әрекеттесу қатынастары айтылмайды, себебі Көк Тәңірі әкелік 
болғанмен аса антроморфты емес, жерлік қажеттіліктерді қажетсінбейді, ал Ұмай ана – 
адамзаттың әйел бейнелі арғы пана – анасы, Жердің рухы. Бұл көне Зорастризмдік  түсініктерден 
бастау алатын  сабақтастық тәрізді.  

Бұнда Аспан билігі мен Жер билігі бәсекелес немесе Көк Тәңірі мен Ұмай ана қарама  - 
қарсы бастама де емес, Аспанның тәңірісі – Жердің киесі болып  тылсмым ғажайып қатынасты 
береді, әрі екеуі органикалық бірлікті тұжырымдайды. Бұл тұтастықты Ұмай Тәңірінің құрамдас 
бөлігі немесе Жердегі өкілі. Себебі Тәңірі тұтас Көк, яғни әлем, ал Жер әлемнің бөлшегі екендігі 
түсінікті. Ұмай мен Тәңірінің арасындағы сезімдік қатынас алғыдүниетаным, ойлауға дейінгі 
тылсымдық, сондықтан түркілік  мифологиялық ойлау мен діни сенімдер бұл «жақтарды» 
персоналдандыру қажеттігін өзектендірмеген: ұмтылу, құмарлық, тілек процестері 
қарастырылмаған. Олар махаббаттың айқын екі жағы немесе арнайы қарсы қойылған адам кейіпті 
тұлға, сүйіспеншіліктің символдық субъектілері бола алмайды. Бұл да ежелгі түркі ұлағатының 
түп махаббат танымының даналық бастаулар. Рухтар мен құдайларды әрекеттестіре бейнелеу, 
адами құмарлықтарлы оларға таңу халқымыздың архетипіне тән емес. Осыған байланысты көне 
Грециялық мифтердеәйел мен ер құдайлардың адамша қатынастары олардың Рухтық-құдайлық 
деңгейлерін шығыстық менталитет бойынша көтере қоймайды. Түркілік осы жұпты 
адамдандыруға жақындату, адамдық белгілерді оларға таңу логикасы халқымыздың 
дүниетанымына сәйкес емес екендігін түйсінеміз. 

Сонымен қатар, Тәңір-әке мен Ұмай-ана махаббаттан тысқары, өз мәселесіне, болмысына 
ғана алаңдаулы, дегенмен бұны ер адамдық және әйелдік бастамалар деп тануымызға болатын ұлы 
жобалар. 

Қорыта айтқанда, махаббат туралы аңыздар мен мифтер ежелден бастау алады. Көне 
замандағы қазақ, грек,  және қытай мифологиясында әйелдерді жебеп, демеп жүретін аналар 
символдық бейнеге көтерілген, олар өмір сыйлаушы, әрі ошақтың киесі ретінде әспеттеледі. 
Сонымен қатар, Тәңірге сиыну, сүйіспеншілігі қалыптасқанын білеміз. 
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Резюме 
В статье рассматривается концепт «любовь» в мифологии древних казахов. Автор 

сопоставляет схожие сюжеты в казахских, китайском и греческих мифах. Все мифы о 
происхождении земли носят схожий характер, в них проявляется мировоззрение и прознание 
народов.  

Summary  
In the article observed concept of love of the mythology. Author is trying to compare of mythology 

in Kazakh, Chines and Greek people’s mind. All myths about a geogenesis have similar character, in 
them the outlook and pro-knowledge of the people is shown.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К  
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Рахимбердиев А., магистрант 
 
Для того чтобы уточнить содержание и  структуру самообразовательной деятельности, 

необходимо рассмотреть понятия образование и самообразование и определить их 
взаимосвязь.Именно в процессе обучения, когда идет развитие и становление личности учебная 
деятельность является ведущей деятельностью. Овладением опытом и использование его для 
приспособления к новым условиям жизни – это и есть сущность и главная цель обучения. Таким 
образом, обучение представляет собой системное взаимодействие в учебном процессе педагога с 
обучающимися, направленное на достижение поставленной цели.  Процесс обучения является 
одним из нескольких одновременно и взаимосвязано текущих процессов: воспитания, развития, 
формирования.  

Ключевые слова: институциализированный, самодвижение, самоактуализаци, 
индивидуализированность.   

 
В обучении переплетаются когнитивный, интеллектуальный, психологический, 

физиологический и другие компоненты. Оно состоит из процессов восприятия и накопления 
информации, опознания и узнавания, усвоения, систематизации, переработки, сравнения, 
припоминания, поиска и нахождения информации, запоминания и понимания знаний. Обучение 
ведет к изменению поведения и улучшению приспособления к окружающей среде. Обучение в 
свою очередь является фундаментом образования, которое представляет собой систему 
приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления. 

В настоящее время в жизни современного человека образование  играет значительную роль. 
Это своего рода «путевка» в дальнейшую профессиональную жизнь. Образование дает человеку 
свободу, уверенность в завтрашнем дне, самоутверждение в своих глазах и в глазах  окружающих, 
возможность заработка. Полученная профессия в процессе обучения дает возможность получения 
работы, без которой невозможна достойная и уважаемая жизнь. Именно в процессе образования 
человек получает необходимые навыки самоконтроля, самовоспитания, саморазвития, 
самосовершенствования. Происходит самовыражение и самоутверждение личности. Таким 
образом, образование становится «фундаментом» для подготовки молодого человека к 
образованию самого себя, к самообразовательной деятельности в течение всей своей жизни.  

Понятие «образование» - сложное явление. Так, в социологии под образованием понимается 
«институциализированный (формальный) процесс, на основе которого общество передает 
ценности, умения и знания от одного человека, группы, сообщества другим». Это, достаточно 
общая формулировка, где не отражено значение образования для каждого отдельного человека. 
Е.П. Белазерцев подчеркивает, что в условиях системы образования «… естественно происходит: 
развитие – саморазвитие, воспитание – самовоспитание, обучении - учение - самообучение».  

Социальная психология (отрасль психологической науки, изучающая факты, 
закономерности и механизмы поведения, обучения и деятельности, которые обуславливаются их 
включенностью в социальные общности, а так же психологические особенности этих общностей), 
рассматривает в качестве необходимого условия формирования личности процесс социализации. 
Социализация – это продолжающийся всю жизнь процесс усвоения культурных (социальных) 
норм освоения социальных ролей. Человек обучается и переобучается всю свою жизнь - это 
требования общества.  Социализация осуществляется путем усвоения индивидом социального 
опыта и воспроизведения его в своей деятельности. В процессе социализации индивид становится 
личностью и приобретает необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки [138].   

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и другие считают процессы образования и социализации 
тождественными. Под образованием понимают «единый процесс физического и духовного 
формирования личности, процесс социализации, сознательно ориентированный на некоторые 
идеальные образы, на исторически обусловленные, более или менее четко зашифрованные в 
общественном сознании социальные эталоны». 

В.Г.Онушкин, определяя образование, пишет: «Образование представляет собой 
органическое единство обучения и воспитания и в этом качестве служит важнейшей составной 
частью процесса развития личности» . 
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Нейл Смелзер, известный американский психолог дает следующее определение - 
«образование представляет собой часть социализации и  предполагает усвоение широкого круга 
ценностей, понятий и ожиданий, на основе которых складывается обновление жизни людей». 

Понятие «социализация» в психологии связано с такими понятиями, как «воспитание», 
«обучение», «развитие личности». В данном случае Н.И. Шевандрин рассматривает обучение и 
воспитание в узком смысле как специально организованную деятельность, целью которой 
является передача социального опыта индивиду, качеств и свойств личности . 

Так, согласно формулировке Ю.К. Бабанского, образование представляет собой «процесс и 
результат овладения учащимися системой научных знаний и познавательных умений и навыков, 
формирования на их основе мировоззрения, нравственных и других качеств личности, развития ее 
творческих сил и способностей». 

Б.З. Вульфов определяет образование как «зафиксированное достижение уровня культуры, 
общих или профессиональных знаний, достигнутых в процессе обучения». 

О.В. Долженко называет образование «источником универсальных философских проблем», 
связанных с необходимостью совершенно «по-новому определить образ мира и место человека в 
нем с тем, чтобы по-новому увязать мышление и видение человека, знание и этикет» . 

В трактовке Т.А. Ильиной образование в широком смысле подразумевает «практическое 
овладение человеком запасом полезных знаний … Образование обеспечивает человеку более 
эффективное вхождение в мир труда, включение в жизнь общества. Образование, однако, в более 
точном смысле предполагает овладение человеком системой научных знаний … » . 

По определению С.Д. Смирнова «образование – процесс и результат усвоения человеком 
социального опыта, системы знаний и навыков, необходимых для жизни в обществе».  

Из приведенных выше определений образования, следует, что образование – 
целенаправленно организованный процесс передачи социального опыта молодому поколению, в 
результате которого происходит личностное совершенствование и развитие участника процесса, и 
включенность его в общественно значимую жизнь. Знания, полученные в результате образования, 
необходимы человеку для ориентации в окружающем мире, для профессиональной подготовки, 
для успешного функционирования в обществе. 

Образование, подготавливая человека к жизни, определяя способ и  образ его жизни, его 
сознание, установки, склонности должно иметь целью не только приобщение к научной истине, 
т.е. образование, помогая человеку реализовать себя, ориентируется на человека и его развитие. 
Еще русские философы Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев, развивая концепцию человека, 
представляли его как высшую духовную ценность. По утверждению Н.А. Бердяева, «… человек 
имеет большую духовную ценность, чем общество, государство». Н.О. Лосский полагал, что «… 
личность, неповторимый индивид … незаменим никакой иной ценностью» [148]. В понимании 
В.С. Соловьева «каждый человек как таковой есть нравственное существо, или лицо, имеющее 
независимо от всей общественной полезности безусловное достоинство и безусловное право на 
существование и на свободное развитие своих положительных сил … Каждое лицо есть нечто 
особенное и незаменимое и, следовательно, должно быть самоцелью, а не средством или орудием, 
- это право лица по существу своему, безусловно».  

Итак, признание самоценности человеческой индивидуальности неоспоримо. Человек имеет 
право на свободное развитие и проявление своих способностей, где образование становится 
основным средством развития гуманистической сущности человека, становления его социально 
ценностных мировоззренческих и нравственных качеств. Гуманистическая направленность 
образования заключается, в соответствии с высказыванием Гегеля, не только в обогащении 
человека многообразием знаний, всеобщностью точек зрения, которые дают возможность судить о 
вещах, «воспринимать объекты в их свободной самостоятельности», оно также требует, чтобы 
«человек, удовлетворяя свои потребности и влечения, проявлял благоразумие и соблюдал ту меру, 
которая лежит в границах их необходимости, т.е. необходимости самосохранения» [150].    

Поскольку, в соответствии с гуманистической направленностью образования, человек, его 
счастье и свобода рассматриваются как главнейшая ценность, то с позиций теории ценности или 
аксиологии нужно рассматривать и само образование, так как оно, ориентируясь на 
общечеловеческие ценности, мировую и национальную духовную культуру, становится, по 
выражению Е.В. Бондаревской, «основой духовности».  

Б.С. Гершунский определяет задачи образования следующим образом: 
• трансляция из поколения в поколение и закрепление в каждом последующем из них 

исторически сложившихся, наиболее стабильных духовных, мировоззренческих и культурных 
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ценностей соответствующего социумообогащению индивидуальных и общественных ментальных 
качеств социума общечеловеческими духовными, нравственными ценностями, отражающими 
целостность, всеединство цивилизации и естественные тенденции к  более активному диалогу 
культур; 

• коррекция и преобразование в необходимых случаях тех ценностных, жизненных 
ориентиров, которые, как на личностном уровне, так и на уровне социума в целом определяют 
наиболее вероятное  поведение и поступки людей, направляют на достижение поставленной цели 
(но цели и средства должны утверждать высшие нравственные ценности человеческой 
цивилизации). 

Основной смысл данных определений нашел четкое отражение в задачах высшего 
образования, которые были определены для  условий кредитной системы обучения (КСО). КСО 
является «разновидностью нелинейной  системы»  и представляет собой «образовательную 
систему, направленную на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на 
основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках регламентации 
учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов».  

«С целью интеграции в мировое образовательное пространство Казахстан принял принципы 
Лиссабонской конвенции  «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе» от 11 апреля 1997 года, ратифицированной Президентом РК Н.А. 
Назарбаевым 13 декабря 1997 года» [153]. Таким образом, обучающиеся в вузах Казахстана имеют 
возможность продолжить или завершить образование в вузах Европы. Это требует 
реформирования и модернизации образования. И все это направлено на повышение качества  
образования, так как именно оно является определяющим условием развития личности. В 
послании Президента Н.А. Назарбаева к народу первоочередной задачей выдвигается повышение 
уровня образованности как фактора конкурентоспособности нации. Выделены следующие 
основные задачи высшего образования: 

• подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными 
знаниями, инициативного, способного адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда и 
техники; 

• усиление мотивации всей системы высшего образования на предоставление качественных 
образовательных услуг через демократизацию образования процесса; 

• подготовка отдельных вузов к прохождению международной аккредитации, создание 
объективных условий для развития элитных вузов; 

• укрепление прав студентов на получение качественного образования… [154]. 
Данные задачи обязывают преподавателя иностранного языка вуза к систематическому 

повышению квалификации, к изучению и внедрению новых педагогических технологий, т.е. он и 
организация его педагогической деятельности должны соответствовать по всем параметрам новым 
требования системы образования. 

Так, по утверждению С.И. Гессена, образование, никогда не может быть завершено, «… мы 
образовываемся всю жизнь, и нет такого определенного момента в жизни, когда мы могли бы 
сказать, что нами разрешена проблема нашего личного образования». Здесь уместны слова 
известного ученого и мыслителя Востока Балхи: «Мои знания поднялись до такого уровня, что 
теперь понял – я совсем без знаний» . 

Изложенные выше взгляды на образование, его задачи и функции объединены П.И. 
Пидкасистым в определении, которое дано в «Курсе лекций по педагогике», составленным 
авторским коллективом кафедры педагогики АГУ им. Абая:  «Образование – это общественно 
организуемый и нормируемый процесс передачи предшествующими поколениями последующим 
социально- значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане становление 
личности в соответствии с генетической программой и социализацией личности». Данное 
определение мы берем  за основу в решении обозначенной в начале данного параграфа задачи – 
определить, в чем заключается взаимосвязь образования и самообразования. 

Резюмируя сказанное можно сделать выводы: 
• Образование имеет как личную, так и общественную значимость, поскольку, с одной 

стороны, оно способствует индивидуальному росту обучающегося, а с другой – уровень 
образования во многом определяет экономическое и нравственное состояние государства. 

• Образование как результат овладения знаниями, умениями и навыками позволяет человеку 
адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным условиям. 

• Образование является одним из главных условий гармоничного развития личности. 
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• Образование предоставляет человеку возможность удовлетворения потребностей. 
• Образование, обогащая человека знаниями, социальным опытом, приобщая его к высшим 

нравственным ценностям, создает условия для его самовоспитания, саморазвития и 
самосовершенствования. 

Для уточнения структуры и содержания самообразовательной деятельности, мы рассмотрим 
это явление с точки зрения философии, социологии и психологии. 

В философии существует понятие «саморазвитие», а также наиболее употребляемый его 
синоним «самодвижение». «Самодвижение – это философская категория, выражающая изменение 
объекта под влиянием внутренне присущих ему противоречий, фактов и условий … при этом 
самодвижение сопровождается «переходом на более высокую ступень организации» [156]. В 
определенном контексте понятия «саморазвитие» и «самодвижение» можно считать синонимами: 
если рассматривать человеческую жизнь как неиссякаемый источник постоянного саморазвития и 
самообразования.  

Социология рассматривает самообразование в связи с такими проблемами непрерывного 
образования, как эффективность различных форм переподготовки и повышения квалификации 
работников, положение выпускников учебных заведений различных типов на рынке труда и т.д. 
Так, например, Ю.Г. Волков считает, что культура XX в. формирует «новый тип рациональности, 
ориентированный, прежде всего на инновации и обращенный к интересам и ценностям индивида». 
Следовательно, важной задачей профессиональной переподготовки преподавателей вузов (эта 
роль отводится университетам как наиболее значимым интеллектуальным центрам) является 
формирование установки на активизацию познавательной самостоятельности студентов «в ходе 
диалога» «преподаватель - студент» в ситуации «рождения мысли» [157]. 

Осмысливая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что самообразование как 
компонент непрерывного образования, с точки зрения социологии, выражая интересы и 
потребности личности, одновременно отражая новые тенденции развивающегося общества, 
является одним из факторов, способствующим социальной стабильности личности. 

В психологии наиболее близким к понятию «самообразование» является понятие 
«самоактуализация», которое представляет собой «стремление человека к возможно более 
полному выявлению и развитию своих личностных возможностей» [158,159].   

Согласно А. Маслоу, самоактуализация - желание стать всем, чем возможно, потребность в 
самосовершенствовании, в реализации своего потенциала. Ее путь труден и связан с 
переживанием страха неизвестности и ответственности, но он – путь к полноценной, внутренне 
богатой жизни (личность самоактуализуемая) [160].  

 К. Роджерс дает следующее определение данному понятию – «она - обозначение той силы, 
что заставляет человека развиваться на самых различных уровнях – от овладения моторными 
навыками до высших творческих взлетов. Самоактуализующий человек – «полностью 
функционирующая личность» [161,162]. Иначе говоря, это личность, находящаяся в постоянном 
стремлении к самосовершенствованию в силу непрерывно меняющихся условий жизни. Целью 
самообразования может также являться реализация собственного идеала личности, самодвижение. 
Но это будет, мы подчеркиваем, как бы его внешняя задача. Основная же цель самообразования 
состоит в самосозидающей работе. 

В педагогической литературе существует несколько определений понятия 
«самообразование». В «Большой советской энциклопедии» указано, что «самообразование – 
самостоятельное образование, приобретение систематических знаний в какой – либо области 
науки, техники, культуры, политической жизни и т.п., предполагающее непосредственно личный 
интерес занимающегося в органичном сочетании с самостоятельностью изучения материала» 
[163].     

В «Педагогической энциклопедии» (М., 1966) самообразование трактуется как 
«образование, приобретенное вне учебных заведений путем самостоятельной работы. 
Самообразование является неотъемлемой частью систематического обучения в стационарных 
учебных заведениях, способствуя расширенному и более прочному усвоению знаний [164].     

В обеих этих формулировках результатом самообразования являются приобретенные знания 
в различных сферах человеческой деятельности.  

Г.С. Закиров считает, что «самообразование – это самостоятельный направленный поиск с 
целью удовлетворения устойчивого интереса к познанию в определенной области человеческой 
деятельности» [22]. Не вызывает сомнения значимость познавательного интереса в процессе 
самообразования, но в данном определении не упоминается о таких важных факторах,  как 
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потребности, цели, стремление, мотив и т.д., которые являются также своеобразным стимулом к 
самообразовательной деятельности. Не уделяется внимание тому, что самообразовательная 
деятельность обусловлена не только личными, но и общественными потребностями. 

В.Н. Котляров, усматривая общность задач учения и самообразования, их диалектическую 
связь и различия как «форм присвоения социального опыта», отводит самообразовательную роль 
«познания особенностей объекта по мере того, как они становятся актуальными в процессе 
развития индивидуальной практики человека, и способствует решению конкретных задач его 
деятельности. Неодинаков подход человека к учению и самообразованию: учебные интересы и 
цели определяются характером обучения, а самообразование – непосредственным практическим 
отношением к объекту» [165]. Автор относит самообразование ко времени окончания заведения 
или к периоду обучения в нем, но всегда только на  те моменты, когда уже накоплен 
эмпирический опыт. 

По мнению М.Г. Кузьминой, самообразование – это «самостоятельная, планомерная, 
целеустремленная, побуждаемая внутренними мотивами, самостоятельная работа над 
повышением образования без прохождения курса обучения в стационарном учебном заведении». 
Одновременно М.Г. Кузьмина подчеркивает, что обучение «в учебном заведении не исключает 
самообразования, так как ни одно учебное заведение не может дать всего, что нужно знать 
образованному человеку» [24]. В первом случае самообразование рассматривается как 
приобретение знаний вне учебного заведения, а в другом, самообразовательная деятельность 
осуществляется в стенах учебного заведения параллельно с процессом образования  с целью 
восполнить пробелы в знаниях.  

На наш взгляд наиболее точный подход к определению понятия «самообразование» был 
сделан А.Я. Айзенбергом. Ученый раскрывает самообразование как «систематическую и 
целенаправленную познавательную деятельность личности, обусловленную общественными и 
личными потребностями, выходящую за пределы планов и программ учебных заведений системы 
народного образования. Самообразование – непрерывное продолжение общего и 
профессионального образования, благодаря которому расширяются знания и восполняются 
пробелы в духовном развитии человека» [16]. Вслед за А.Я. Айзенбергом мы также полагаем, что 
проанализированным выше определениям самообразования характерен односторонний подход к 
процессу самообразовательной деятельности, так как исследователи  не учитывают его сложный 
диалектический характер. Тогда как содержание, формы и методы самообразования меняются 
вместе с социальными изменениями, развитием науки, средств образования и информации» [16]. 

На роль знаний в жизни общества указывали представители различных исторических эпох 
(об этом было указано в первой главе нашего исследования). В жизни отдельного человека знания 
также представляют неоспоримую ценность; они открывают возможность активно участвовать в 
процессе обучения, а это означает овладеть определенной специальностью, приносящей интерес и 
удовлетворение, достичь успеха в выбранном виде деятельности, добиться высокого уровня на 
профессиональном поприще и т.д. Но, как упоминалось выше, образование также является 
процессом и результатом профессиональных, научных и прочих знаний, т.е. образование и 
самообразование в данном случае параллельно выполняют одну и ту же функцию: обеспечивают 
человека знаниями, необходимыми ему в жизни. Но знания требуют постоянного обновления и 
обогащения, а эту функцию осуществляет в большей степени самообразовательная деятельность.  

В процессе самообразования, приобретая знания, постигая истину науки, явлений, событий, 
происходящих в природе, обществе, жизни, человек воспринимает окружающий мир как образ, 
который он сам создает и истолковывает. Самообразование, как и образование, становится 
процессом, результатом и условием духовных начал человека, а это позволяет говорить о 
формировании образа личности. Следовательно, рассматривая самообразование, необходимо 
отметить, что человек в процессе самообразовательной деятельности, «образовывая» сам себя, 
постоянно соприкасается с нормами, оценками, идеалами, непосредственно связанными с 
ценностными ориентациями личности. Особая ценность самообразования заключается в том, что 
человек самостоятелен в своем поиске, размышлениях, в усвоении свободно выбранной области 
знания, т.е. самообразование, с точки зрения гуманистического подхода, является условием 
свободного развития человека, который, совершенствуя свой интеллект, постигая достояние 
культуры в соответствии со своими интересами и потребностями, сам созидает свою личность. 
«Цель современного образования, - развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу 
для включения в социально ценную деятельность» [165]. Такая цель образования утверждает 
отношение к знаниям, умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим достижение 
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полноценного, гармоничного развития эмоциональной, умственной, ценностной, волевой и 
физической сторон личности. Следовательно, мы можем сделать вывод (не касаясь 
мотивационной структуры и способов осуществления обоих процессов) о единстве задач и целей 
образования и самообразования. Результаты и образования, и самообразования связаны не только 
с приобретением различного вида знаний, но и с воспитанием и развитием личности. Основным 
способом получения образования является обучение. Самообразование соответственно 
осуществляется через самообучение, тесно связанное с интеллектуальным, волевым 
самосовершенствованием, самовоспитанием качеств, определяющих эффективность 
самостоятельного процесса познания. Кроме того, нужно отметить общие «истоки» образования и 
самообразования. Возвращаясь к определению образования, сформулированному П.П. 
Пидкасистым, необходимо вспомнить, что образование – «процесс, регулируемый и нормируемый 
обществом» [128]. Поэтому мы попытались показать, что потребность в самообразование 
диктуется велением времени, социальными условиями жизни общества, которое в своем развитии 
опирается на систематически обновляющиеся знания. 

Однако, несмотря на гибкость и большую индивидуализированность самообразования, его 
нельзя рассматривать как стихийный процесс овладения знаниями и навыками, так как 
самостоятельно занимающиеся ставят перед собой конкретные цели, определяют объем 
изучаемого материала, следуют определенному плану работы, подчас преодолевая значительные 
трудности, связанные с усвоением новых знаний. 

Подтверждение вышесказанного находит отражение в концепции В.П. Бондаренко, которая 
заключается в следующем: 

«Во-первых, самообразование нельзя сводить к самостоятельной работе. Самообразование – 
целенаправленное совершенствование своей личности в сфере науки и культуры с помощью 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности студента.  

Во-вторых, самообразование – результат образования и одновременно его условие. Оно не 
только дает знания, но одновременно формирует интеллект, развивает силы и способности, 
вырабатывает культуру умственного труда. Самообразование не только информационный 
процесс, но и умственное совершенствование, самовоспитание качеств, от которых зависит 
эффективность овладения информацией. В самообразовании переплетается самообучение и 
самовоспитание, тесно связанное с обучением и воспитанием. 

В-третьих, самообразование – часть умственного самовоспитания и одновременно его 
средство. Умственное самовоспитание включает совершенствование своих знаний, умственных 
сил и способностей, а также деловых и волевых качеств, общей культуры умственного труда. 
Ошибочно представлять самообразование лишь как совершенствование своих знаний» [131]. 

Л.Г. Вяткин под самостоятельной работой понимает «такой вид деятельности школьников, 
при котором в условиях систематического уменьшения прямой помощи учителя выполняются 
учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и 
навыков формирования познавательной самостоятельности как черты личности ученика» [168]. 

Различие существующих определений и концепций самообразования в известной мере 
объясняется широтой использования данного материала в конкретных областях педагогической 
науки. В каждом случае авторы подходят к определению данного понятия с позиции решаемых 
ими актуальных проблем педагогической теории и практики.  

Итак, с позиции выше освещенных взглядов мы придерживаемся мнения, что 
самообразовательная деятельность – это целенаправленная система действий, в обновлении и 
пополнении знаний для повышения профессионализма, для удовлетворения собственных 
познавательных потребностей и решений внутренних противоречий с целью 
самосовершенствования.  

Из вышесказанного можно определить следующие задачи самообразования: 
• приобретение обучающимися новых знаний из различных сфер человеческой деятельности 

и систематическое их обновление; 
• совершенствование сознания, мышления, которые приводят к развитию и обогащению 

личности в целом; 
• самоопределение личности. 
Решение названных задач определяет цель самообразования – воспитание гармоничной, 

активной, самосозидающей личности, активно принимающей участие в жизни общества. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что  человек XXI века должен владеть 

способностями к активной выработке новых видов деятельности и связанными с этим 
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способностями к непрерывному учению – к учению как процессу, который постоянно сопутствует 
процессу труда. Необходимо подчеркнуть еще раз что, образование и самообразование являются 
составляющими одного сложного процесса, обеспечивающего поступательное преемственное 
развитие личностного потенциала будущего специалиста, его способности оставаться 
развивающимся субъектом в условиях непрерывно меняющейся действительности. Задача 
вузовского образования заключается сегодня в том, чтобы обеспечить необходимую подготовку 
молодых людей к постоянной «учебной» активности, т.е. сформировать готовность к 
самообразовательной деятельности.     

На основе вышесказанного нами определена структура и содержание самообразовательной 
деятельности, которая отражена в рисунке 1.  

Взаимосвязанные элементы данной структуры теоретически отражают поэтапное  
осуществление самообразовательной деятельности. 

В соответствии с определением, данном в «Кратком психологическом словаре», готовность 
может быть рассмотрена в двух аспектах: функциональном (субъективном) – как состояние 
личности, осознающей себя способной к осуществлению деятельности, стремящейся ее 
выполнить, и содержательном (объективном) – как наличие у субъекта сформированных свойств, 
качеств, знаний, умений и т.д., необходимых для успешного осуществления им деятельности. 
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Түйін  

Мақалада болашақ шет тілі мұғалімдерін даярлау жүйесіндегі білімгерлердің өз бетімен 
білім алуға дайындықтарын қалыптастырудың теориялық негіздері туралы қарастырылады. 

 
Summary  

In article is considered theoretical bases of formation of readiness of students for self-educational 
activity in system of training of teachers of a foreign language. 
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Мақалада физика сабағында ойын элементтерін қолданудың маңызы  
туралы, сонымен бірге ойын әдісі арқылы оқыту оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын арттырып қана  қоймай, өз ойын, пікірін, көзқарасын 
білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны толықтыруға, 
жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттықтыруға болатыны 
туралы айтылады.  

Түйін сөздер: ойын, технология, тиімді әдістер, оқыту тәсілі, дамыту.  
 
Біздің еліміз 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму бағдарламасын, 

ел басшымыздың үштұғырлы тілдік саясатын, білім мен ғылымдағы 
мемлекеттік бағдарламаларын негізге ала отыра, білім берудегі кезек 
күттірмес өзекті мәселелерін алға қойып отыр. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беру 
тұжырымдамасының негізгі мақсаты – білім беру жүйесінің барлық 
деңгейінде қоғамның талаптарына сәйкес білімді, біліктілігі жоғары, бәсекеге 
қабілетті, қазіргі жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайларында алынған 
терең білімін, қажетті дағдыларын тиімді түрде жүзеге асыратын және еркін 
бағдарлайтын, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік 
тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға дайын қабілетті жеке тұлғаны 
қалыптастыру.  

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Білім беру 
реформасы табысының басты өлшемі –тиісті білім мен білік алған еліміздің 
кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман 
болатындай деңгейге көтерілу болып табылады. Біз бүкіл елімізде әлемдік 
стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» 
деп атап көрсетті.  

Қазіргі таңда бүкіл әлемдегі өркениетті дамыған елдердің басты көңіл 
бөліп отырған мәселесі - оқытудың жаңа технологияларын қолдана отыра, 
оқушыға жалпы бірдей қалыптасқан жан-жақты, дәстүрлі әдістермен әлемдік 
деңгейдегі озық технологиялармен салыстырылған, өмір тәжірибесіне 
ұштастырылған терең білім беріп, білікті маман даярлау.  

Оқу үрдісінде ойын  оқытудың әрі  формасы, әрі әдісі  де  болып  
табылады, сол себепті  ойын әрекеті  оқытушы  мен  оқушының  іс-әрекетінің  
бірлескен, өзара  байланысты  технологиясының  дидактикалық  категориясы  
ретінде  де  қарастырылады. «Ойын»  сөзінің  этимологиясына  қарастырсақ, 
ол  «ой» деген  сөзге  тікелей  қатысты  болып  шығады, міне  сол  себепті де  
ойлану  арқылы  ойынның  мақсатына  жетуге  болатындығын байқауға  
болады. Сондықтан, физика сабағында ойын элементтерін қолданудың 
маңызы  зор деп  есептейміз. Ойын әдісі арқылы оқыту оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын арттырып қана  қоймай, өз ойын, пікірін, көзқарасын 
білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны толықтыруға, 
жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады. Егер мұғалім ойын 
технологиясын жеткілікті  деңгейде орындаса, яғни жақсы құрастырылып, 
тиімді әдістермен ұйымдастырылса, онда ойын практикалық, тәрбиелік және 
дамытушылық жағынан негізгі оқыту тәсілі  болып табылады.  
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Ойын – балалар өмірінің нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи 
өсуінің қажетті алғы шарты және халықтың салтын үйренуде, табиғат 
құбылысын тануда олардың көру, есту, сезу қабілеттерін, зейінділік пен 
тапқырлықтарын дамытады. Баршамызға белгілі, ойын арқылы баланың дене 
құрылысы жетіліп, өзі жасаған қимылына сенімі артады. Баланың бойында 
ойлау, тапқырлық, ұйымдастырушылық, шыдамдылық, белсенділік қасиеттер 
қалыптасады. Ойын дегеніміз – жаттығу, ол арқылы бала өмірге әзірленеді. 

Сабақ үстінде ойын технологиясын қолданудың  негізгі шарттары: 
-         ойын оқушылардың алдына тапсырма ретінде қойылады. 
-         оқушылардың оқу әрекеті ойын ережесіне бағынады. 
-         оқу материалы ойын құрамы ретінде қолданылады.                    
-         оқу әрекетіне ойын жұмыс элементті ретінде кіреді. 
-         ойын нәтижесі бірден шығарылып отырылады. 
Ойындардың оқыту мазмұнына сәйкес түрлері: 
1. Ойын – саяхаттар. Олар ертегілерге ұқсас. Олар фактілер немесе 

оқиғаларды бейнелейді, бірақ олар ерекше түрде ашып көрсетіледі: қарпайым 
жұмбақ арқылы; қиындық – оңай жолмен, қажеттілер – қызық жолмен 
беріледі. 

2. Ойын – тапсырмалар. Бұл  ойындардың негізін заттар мен әрекеттер, 
сөздік тапсырмалар құрайды. Ойын міндеттері мен әрекеттері бір нәрсені 
болжауға негізделеді. 

3. Ойын – болжамдар. Бұл ойындар «не болар еді?», «мен не істер едім, 
егер…» деген сұрақтарға негізделеді. Ойынның дидактикалық мазмұны 
балаладың алдына проблемалық міндет пен ситуацияны қоюда ерекшеленеді. 
Мұндай ойындар білімді нақты жағдайда ұштастыра байланыс есептерін 
тағайындауды талап етеді. 

4. Ойын – жұмбақтар. Жұмбақтың негізгі ерекшелігі – логикалық 
астарының болуында. Олар баланың ой әрекетін белсендіреді.Жұмбақтар 
салыстыру, теңеу және сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға 
тәрбиелейді, оқушы қиялының дамуына әсер етеді. 

5. Ойын - әңгімелер. Ол мұғалімнің балалармен, балалардың мұғаліммен 
және балалардың балалармен қарым-қатынасына негізделеді. Бұл қарым-
қатынас ойын мазмұнында ерекше сипатқа ие болады. Ойынның құндылығы 
– олар эмоционалдық түрде белсендіруге, бір сөздікке, өзара әрекет жасауға, 
бірлесіп ойлануға мүмкіндік туғызады. 

Танымдық іс-әрекет сипатына сәйкес ойын түрлері: 
1.      Балалардың орындаушылық әрекетті талап ететін ойындар. 
2.      Қайта жаңғырту іс-әрекетін орындауға бағытталған ойындар. 
3.      Қайта жасау іс-әрекетін жүзеге асыруға бағытталған ойындар. 
4.      Оқушылардың іс-әрекетін бақылауға бағытталған ойындар. 
5.      Ізденіс іс-әрекетіне бағытталған ойындар. 
Ойындардың құрылымы бойынша жіктелуі: 
1.     Сюжеттік – рөлдік ойындар. 
2.     Жаттығу ойындар. 
3.     Драмалық ойындар. 
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4.     Шығармашылық ойындар. 
5.     Әдеби-музыкалық ойындар. 
Ойындардың педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес жіктемесі: 
1.     Білім беретін ойындар. 
2.     Тәрбиелейтін ойындар. 
3.     Дамытатын ойындар. 
4.     Жеке тұлғаны әлеуметтендіретін ойындар. 
5.     Диагностикалық ойындар. 
Оқыту процесінің құрылымында мына кезеңдерді бөліп көрсетуге 

болады: 
1. Бағыттау. Ойынға қатысушылар мен эксперттерді дайындау кезеңі. 

Мұғалім жұмыс тәртібін ұсынады, оқушылармен бірге сабақтың басты 
мақсаты мен тапсырмаларын жасайды, оқу проблемасын құрастырады. 

2. Ойын-сабақты өткізуге дайындық. Бұл ситуация, нұсқаулар, 
қойылымдар мен басқа да материалдарды оқыту  кезеңі. Мұғалім сценарий 
жасайды, ойын тапсырмаларына, ережесіне, ролдерге, ойын бөлімдеріне, 
ұпай санау тәртібіне (ойын таблосы құрылады) тоқталады. Оқушылар 
қосмша ақпарат жинайды, мұғаліммен ақылдасады, ойын барысын және 
мазмұнын туралы оөара талқыдлайды. 

3. Ойынды өткізу. Бұл кезеңде ойын процесінің өзі жүзеге асады. Ойын 
басталғаннан кейін ешкімнің оған араласыуға және бағытын өзгертуге 
қақысы жоқ. Тек жүргізуші ғана қатысушының әрекетін бағыттап отырады, 
егер ол бастапқы мақсаттан ауытқып бара жатса. Мұғалім ойынды 
бастағаннан кейін, аса қажет болмаса оған қатынаспауы керек. Бұл жерде 
мұғалімнің міндеті; ойын әрекеттерін, нәтижелерін, ұпай санауды бақылау 
және түсініспеушілік болған жағдайда түсіндіру, оқушылардың сұрағына 
жауап бері немесе өтініші бойынша оның жұмысына көмектесу. 

4. Ойынды талқылау. Ойын нәтижесін талдау, талқылау және бағалау 
кезеңі. Мұғалім талқылау жүргізеді, оның барысында эксперттер сөйлейді, 
қатысушылар өз пікірлерін айтады, өз поязицияларын және шешімдерін 
қорғайды, қорытынды жасайды, таңғалыстарын айтады, ойын барысында 
туындаған қиындықтары, идеясы туралы әңгімелейді. 

Жалпы шетелдік  мектептерде ойын  әдістерінің  жүргізілуі  өте  еркін, 
яғни олар  ойын  барысында  өздерін  өте  еркін  ұстайды, рөлдік  ойындарды  
да  нағыз  образға   шынайы  түрде  ене  отырып  орындайды, ал біздің  
мектептерде ойындарды қолдану  барысында, өз  ойларын  жеткілікті  
дәрежеде  жеткізе  алмауы, олардың  сөздерді  айтуда  қателесемін  деген  
ойының  туындауында, себебі  қазақ  мектебінің кейбір  балаларына  
ұялшақтық  пен  ұяңдық  тән, олардың бойында   өзгелермен  жылдам  
қарым-қатынасқа  түсу  сияқты қасиеттер  баяу. 

Сабақтарда қолданатын ойын элементтері оқушылардың белсенділігін 
арттырып, оларды ынталандырады, теориялық білімдерін практикада 
қолдануға үйретеді. Кез келген ойын элементі сабақта екі түрлі мақсатқа 
бағытталады. Оның біріншісі – оқушының сабаққа қызығушылығын, 
ынтасын арттыру, тілін дамыту, екіншісі – оқушыларды тапқырлыққа 
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баулып, зейініне, ойлау қабілетін арттыру. Сонымен бірге, ойын физикалық 
есептерді шығару барысында шапшаңдыққа, жылдамдыққа, алғырлыққа 
дағдыландырады.  

 
Пайдаланылған  әдебиеттер: 

1. Қазақстан  Республикасының  2015  жылға  дейінгі  білім  беру  
тұжырымдамасы// Қазақстан  жоғары  мектебі. – 2004. - №1 

2. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан  халқына Елбасының  жолдауы. «Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан» - 2007. - 28 – ақпан 

3. Макаренко  А.С. Коллектив  и  воспитание  личности. – М., 
Педагогика. 1972, 334 с.  

4. Құлжанова.Н. Ойын  мақсатын талдау  және  ойын  мәні// Қазақстан  
мектебі.- 2001.- №1.б.74. 

5. Выготский  Л. С. Игра  и  ее  роль  в  психическом  развитии  
ребенка.//  Вопросы  психологии. – 1966. Т. 6. 340 с. 

6. Агапова  Г.Г. Профессионально-педагогическая  подготовка  учителя  
в США: Автореф.дисс.- канд.пед.наук.-М., 1973, 29 c 

7. Пидкасистый  П.И., Ахметов Н.К., Хайдаров  Ж.С. По  
фундаментальным  дисциплинам. // Вестник  высшей  школы: - 1985. Т. 7. 
С.420 

8. Ахметов Н. К., Хайдаров  Н. Ж. Игра  как  процесс  обучения. – Алма 
– Ата. Знание. 1985. 48 с.  

 
Резюме 

В статье рассматривается об использовании игровых методов и 
элементов на уроках физики.  

 
Summary 

In article is considered about use of game methods and elements at physics 
lessons. 
 

 

 
Әмірбекова С.К. 

   Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 
магистранты 

 
Араб  және қазақ тілдеріндегі жанұяға байланысты фразеологизмдердің 
мағыналық үйлесімділігі. 
 
 
Аннотация: Мақалада араб-қазақ тілдеріндегі жанұяға байланысты фразеологизмдер 
қарастырылып отыр. Жұмыстың басты мақсаты – араб-қазақ тілдеріндегі жанұяға байланысты 
фразеологизмдердің  салыстырмалы талдау жүргізу арқылы олардың ортақ және 
дифференциалдық ерекшеліктері менмағыналық үйлесімділігіне классификация беру.  
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Жалпы фразеология лингвистика ғылымының айнымас бір бөлшегі 

бола тұра, ауызекі сөйлеу тілінің де бір құрамдас бөлігі болып есептеледі. 
Фразелогияның материалы әртүрлі генетикалық, функционалдық жағынан 
жан жақты болғандықтан оны белгілі бір шеңберге келтіру қиынға түседі. 
Сондықтан да барлық айналымдарды белгілі бір терминмен атау үшін 
«фразеологиялық бірлік, сөз тіркесі» термині қолданылады. 

Негізі фразеологиялық тіркестер қай тілде болмасын мақал-мәтелмен 
қатарласа өмір сүріп,көркем сөз қорының мәйегі болып табылады. Мақал-
мәтелдер бұрын да қазір де, көбінесе ауыз әдебиетінің кіші жанры ретінде 
әдебиетшілердің зерттеу нысанасы, ал, фразеологиялық тіркес тіл фактісі 
ретінде негізінен тіл мамандарының зерттеу объектісі болып келеді.[3] 
Фразеологизмнің зерттеу объектісі туралы ғалымдардың пікірлері 
әртүрлі.Фразеологизмдерді тар мағынада түсінушілер оның құрамына 
номинативті қызметі бар фразеологиялық тіркестерді жатқызады да, ал 
фразеологияны кең мағынада қарастыратындар номинативті сөз тіркесімен 
бірге коммуникативті  сипаттағы сөйлем түрінде келген фразеологиялық 
тізбектерді, яғни мақал-мәтелдерді де фразеологизмдердің құрамына 
қарастырады.[4]Қазақ ғалымы І.Кеңесбаев мақал-мәтел мен фразеологияның 
арасындағы ерекшеліктер мен ұқсастықтар туралы былай деді: «Тілдегі 
мақал-мәтелдер тұрақты сөз тіркесіне жатады. Бірақ, барынша тар ұғымда 
алынатын ФЕ мен мақал-мәтелдер арасында үлкен айырым бар.Мақалдардың 
фразеологизмнен айырмашылығы мақалдар тура және ауыспалы мағынада 
бір уақытта қолданылуы мүмкін.Тура мағынада қолданылатын мақал-
мәтелдер  жеке лексикалық мағынасы бар сөздерден тұрады, ал 
фразеологизмдер компоненттері толық немесе жартылай семантикалық 
мәннен айырылған.[3] 

Мақал-мәтелдер фразеологизмдерден, қанатты сөздер және жай 
сөйлемдерден ерекшеленеді. Н.М. Шанскийдің айтуынша, мақал сөз тіркесі 
емес және фразеологиялық бірліктен логикалық, синтаксистік – сөйлем 
формасы бар, прагматикалық – дидактикалық мақсатта қолданылуымен 
ерекшеленеді, ал фразеологиялық бірліктер бұлай мінезделмейді. Мақалдар – 
бұл дискурсқа кіріккен автосемантикалық мәтіндер.[7] 

Мақал мен мәтелдірдің құрамына кіретін сөздер көбіне ойдың 
жинақтап  мәнін бөліп тұрады немесе логикалық жағынан сол мән-
мағынасына екпін түсіруі мүмкін. Фразеологизімнің бірде бір компонентіне 
логикалық тұрғыдан екпін түсіруге болмайды. Сол себепті де 
фразеологизмдер мағыналық жағымен бөлінуге келмейді.  

Қазіргі таңда көптеген әлем тілдерінде мақал-мәтелдер көп тараған, 
соның ішінде араб тілінде де. Араб мақал-мәтелдерін жазбаша және ауызекі 
сөйлеу стилінде жиі пайдалануы, оның ойды жинақы келтіруі, мазмұнын 
мәнді етіп көрсететіндігінде. Араб тілінде эмоционалдық және 
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стилистикалық ерекшеліктеріне байланысты мақал-мәтелдер тілдің 
коммуникативтік қызметін толықтай атқарады.  

Араб мақал-мәтелдердің фразеологизмдерден ерекшелігі - оның ойдың 
нақты әрі жинақы болуымен қатар, мағыналық және интонациялық 
түйіндеумен, сонымен бірге толық сөйлем болып берілуімен ерекшеленеді. 
Ал фразеологизмдер тек бір сөзбен немесе сөз тіркесімен беріледі.  

Белгілі араб филологтары Халил, Сибавейхи, аз-Замахшари, ал-Аби т.б. 
араб мақал- мәтелдерін жинақтай отырып, олардың арасындағы 
ерекшеліктерді ашып көрсеткен. Сонымен қатар, А.Сафратт, А.Кири,  аш-
Шанти, У.Буғаними сияқты араб паремиолог ғалымдары мақал-мәтелдердің 
семантикасы мен стилистикалық жүйесін зерттеп, امثال «әмсал» сөзінің 
аясында қамтылатын әртүрлі даналық сөздер, фразеологиялық тіркестер, 
мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қысқа әңгімелер мен анекдоттарды жеке-жеке 
қарастырмай, бәрін бір топқа жатқызып, ортақ анықтама берді.[4] Араб 
тілінде امثال  мақал сөзінен басқа  ٌِحْكم «даналы сөз»,  ُنَواِدر «сирек кездесетін 
әңгімелер»,  ُفَرائد «өнегелі сөз »,  ٌقَْول «сөз»,   ٌَوْعز «өсиет» деген терминдерімен 
мақал-мәтел мен фразеологизмдерді атайтынын атап кету керек. 

Ғалымдар лексиология мен фразелогияның мәселелерін зерттеу 
барысынды тұспа-тұс жүруі міндеттідеп есептейді, себебі ол ары қарай 
синтаксистік ғылымның дамуына алып келеді. Фразологиялық бірлік 
құралған сәтте оған бастапқыда екі мағына бірігеді: бірінші, бастапқы 
(этимологиялық) және екінші, практикалық (актуалдық).[7] Көп жағдайда 
метафоралар пайдаланылады.Лексикада мақал-мәтелдер үлкен орын алады. 
Өзінің қысқа мағыналық жинақтылығында және 
логикалық,синтаксистік,прагматикалық жағынан олардың фразеологиялық 
бірліктен ерекшелігі жатыр. 

Қазақ тілінің фразеологиялық бірліктеріне мысал келтіріле отырып, 
«Жанұя» тобына жататын сөз тіркестеріне төмендегідей анализ жасауға 
болады: 

1. Көптеген фразеологиялық сөз тіркестер халықтың шығармашылық 
ауызекі стилинде жинақталып І.Кеңесбаевпен сараланған. 

2. Барлық фразеологиялық бірліктер бір немесе бірнеше әрекеттің 
мағынасын сипаттап немесе оған баға берумен сипатталады. Ол баға 
әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: «Бала балдан тәтті, оттан ыстық, 
күннен жарық, мамықтан жұмсақ» мұнда жағымды,жақсы баға берілсе, 
ал теріс баға боп «Баласыз үй мазар» деген мақалмен тұспа тұс келеді.  

3. Әрбір фразеологизм адам бейнесінің немесе оның қарым -
қатынасының белгілі бір сапаларын сипаттайды. Фразеологиялық 
бірліктер «Жанұяға»  байланысты болғандықтан, оны келесі  
ұғымдармен сипаттап бейнелеуге болады: жақсылық,мейірімділік, 
махаббат, балаларды жақсы тәрбиелеу, ата-аналарды 
сыйлау,құрметтеу. Жағымсыз тұстағы да кездеседі: әдепсіздік, 
жалқаулық, балалардың жоқ болуы және тағы басқа. 

4. Қазақтіліндегі мақал-мәтелдерінде келесідей құрылым байқалады: 
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Нақтылау: «Әйел- үйдің көркі,еркек-түздің көркі», «Баланың бас 
ұстазы- ата-ана», «Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер», «Ердің 
анасы-елдің анасы», «Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді». 

Антитеза (қарама-қайшылық): «Балалы үй- базар,баласыз ұй- қу 
мазар», «Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасаң жан 
қинарсың», «Жақсыдан үйрен, жаманан жирен», «Ағайын бірде араз, бірде 
тату», «Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет».  

Салыстыру: «Отбасы баласыз, қыстау отынсыздай», «Жаман әйел 
алғанша, әйелсіз жүрген жақсырақ, ақымақ балаң болғанша, баласыз 
жүрген жақсырақ, жаман атқа мінгенше, жаяу жүрген жақсырақ», 
«Баласыз ана – гүлсіз ана». 

Метафора: «Ананың сүті-бал, баланың тілі-бал», «Аузынан ана сүті 
кеппеген, белінен бесік табы кетпеген», «Қарғайын десем жалғызым, 
қарғамайын десем жалмауызым». 

Мақал мен мәтелдер  мән-мазмұнының тереңдігімен, өткірлігімен, 
өміршеңдігімен, бейнелі фраеологиялық бірліктер нақты да күрделі ойдың 
себеп-салдарын, халықтың өмір тәжірибесінің қорытындысы мен  
бірлескен іс-әрекетінің көрінісімен ерекшеленеді.  

«Жанұя» тобына жататын араб тілінен алынған фразеологиялық 
бірліктердің мысалдарының анализі бойынша: 

1. Көптеген араб мақал-мәтелдері халық арасында ауыз екі тілде тарап 
кеткен, ал  фразеологиялық тіркестер көбісі Құранан, хадистерден 
алынған. Қазақ тіліне тән құбылыстың бірі: ٱْستَْغِفر هللا астапыралла,  
 السالم َعلْیُكم ,сұбханалла ُسْبَحان هللا ,жәрекімалла یَرَحُمك هللا
ассалаумағалейкум, وعلیكم السالم әлейкумсәлам, � الحمد әлхамдулла,  بِْسم
 бисмилла т.б. діни формулаларды жатқызуға болады.[1]Сонымен هللا
қатар, данышпан, ойшыл адамдардың айтқан халық даналығы, 
шешендігі мен асқан сөз шеберлігін танытатын ұлттық сипаты бар 
фразеологиялық оралымдар.  

2. Араб тіліндегі фразеологиялық бірліктерді келесі топтарға бөліп 
қарастыруға болады. Олар: 

 Ата-атаңмен жұмақта болғанан көрі, күйеуіңмен» – جھنمزوجیوالجنةأھلي"
тозақта болған жақсы». Бұл мысал қазақ тіліндегі фразеологиялық 
бірліктердің жағымды және жағымсыз бағасына жатқызуға болады. 
3. Барлық фразеологизмдер адамның немесе адамдық қарым-қатынастың 

белгілі бір мінезін,әлде бір бағалығын көрсетеді. Фразеологиялық 
бірліктердің басым бөлігі жақсы жар таңдау туралы айтады, себебі ол 
мұсылман қоғамында жақсы отбасы болудың бірден бер себебі болып 
келетіндігін көресетеді.Мысалы: السُّوُءغلٌِّمْنَحِدیدٍ الَمْرأةُ  «Бейпіл ауыз тентек 
әйел – ол темір кісенмен пара-пар»,  الي نایمة على ضھرھا ما تستاھل مھرھا  
«Еріншек әйел- қалың-малына да тұрмайды», زوجتكبعیونشیخ"أختر 
«Әйеліңді шейхтың көзімен (ақылдылығымен) таңда» – яғни әйеліңді 
дұрыс таңда деген нұсқаулық сипаттағы фразеологизмдер тобына 
жатқызамыз.   

 31 



Вестник университета Кайнар, №1/2016 

4. Араб тіліндегі мақал-мәтелдердің келесідей құрылымы кездеседі: 

Нақтылау: الحیاة متاع وخیر متاع الحیاة الزوجة الصالحة«Өмір бұл қанағат, ал ең 
басты қанағат иманды әйелдің болуы», عداوةمستحكمةوبینالحماةوالكنة  «Ене мен 
келін арасында- дұшпандық бар» 

Салыстыру: " أغلى من الولد ولد الولد «Немере, баладан да қымбат», 
 أْبَخلُِمْنَصبي� «Жаман әйел темір шынжырдан да жаман» الَمْرأةُالسُّوُءغلٌِّمْنَحِدیدٍ 
«Баладан да сараң» 

Метафора: " لى الحصیرةأخذ االصیلة واقعد ع .«Тектіден әйел алып, жақсы 
кілемде отыр»,قِیلَِلْلبَْغل؛َمْنأبُوَك؟قال؛الفََرُسَخاِلي «Ешектен сұрапты: сенің әкең кім? – 
Асыл тұқымды жүйрік тұлпар,-депті». 

Антитеза: ِنَاَعْناْلغَیََّوتَْغدُوفِیھ  Анамыз күнә жасауға тыйым салады, өзі» تَْنَھانَاأمُّ
күнәға батады»,  ِتَعَاَشُرواكاِإلْخَوان،َوتَعَاَملُواَكاألخانِن«Ағайын болып өмір сүр, 
бөтен адам боп жұмыс істе». 

 Екі тілде де мақал-мәтелдер мән-мазмұнының тереңдігімен, 
өткірлігімен, өміршеңдігімен ерекшелене отырып, көлемнің ықшамдығына 
қарамастан, бейнелі тілдік бірліктер нақты да күрделі ойдың себеп-салдарын, 
халықтың өмір тәжірибесінің қорытындысы мен дәлелін қатар айтып 
отырады. Мұнда халықтың тарихы, саяси өмірі, тұрмыс-тіршілігі, 
дүниетанымы, рухани және материалдық мәдениеті жан – жақты көрінісін 
білдіреді. 

Фразеологизмдердібасқа тілге аудару барысында қиындық тудыратын 
мәселенің бірі ол фразеологиялық бірліктерді аударылуы болып табылады. 
Сондықтанфразеологизмдердің аудармасы фразеологиялық бірліктердің 
мазмұндық  құрамына кіретін сөз тіркестерінің анализі негізінде жүргізілген 
тиянақты жұмыс нәтижесі болатындығы сөзсіз.[6] 

Араб фразеологиялық сөз тіркестерін аудару барысында оның бастапқы 
мағынасын келтіре отырып, оның кейіпін бейнелеп, қазақ тілінде соған сай 
келетін аналогиялық мағыналық ой тұжырымды таба отырып, оның 
стилистикалық қызметін жоғалтып алмау керек. Мәтіндегі фразеологиялық 
аударма бастапқы мағыналық жағынан араб тілдің фразеологиялық бірлігі 
есебінде аударыла отырып, қазақ тілі арасында мағыналық тұстары болуы 
шарт болып келеді. Ол мәтіннің стилистикалық қызметін сақтай отырып, 
ойдың аударма тілінде нақты жеткізілуін көрсетеді. Қазақ тілінде сол ұғымға 
байланысты нақты мағыналық сөздер жоқ болған сәтте, аудармашы сол сөзге 
қатысты жақын, туыстас сөздерді, ұқсас бейнелік мәтінін табуға тырысады.  

Фразеологиялық тұрақты сөз тіркестерін аудару барысында алдымен 
нені айтқысы келетініне назар салу керек, сол арқылы белгілі бір жәйт, іс-
әрекетті сомдау шеберлігін сақтай отырып, қазақ тілінде бейнелей жеткізу 
фразеологизмнің стилистикалық ерекшелігін бұзбайтыны анық. 
Фразеологиялық сөз тіркестері белгілі –бір бейнелік образ немесе оқиға 
желісінен хабар беретіндіктен, басқа халық тілінде дәл сондай бейнелік 
жәйт ұшыраспауы әбден мүмкін.Фразеологиялық аударма барысында 
қолға алынған қай тілдегі мәтін мазмұнын жан-жақты түсінікті әрі нақты 

 32 



Вестник университета Кайнар, №1/2016 

жеткізуде өзге тілдерде бар фразеологиялық ұқсас сөз тіркестері кеңінен 
қолданылады. 
 Фразеологиялық сөз тіркестерін араб тілінен қазақ тіліне аудару 
барысында фразеологизмнің құрылымдық түрімен қатар мазмұндық- 
функционалдық айырмашылығын назарда ұстап, тәржімалау аса қажетті. 
Мұндай сауатты ұстаным түрлі тіларалық қатынаста өзара сәйкестік 
үлгілері, классификациялары, түрлері көп ғалымдармен зерттелген. 

 Араб фразеологизмдерді қазақ тіліне аудару барысында араб тілінің 
лексикасын, мәтінде айтқысы келген ойды түсініп анализдеу, халықтың 
әдет-ғұрып, дәстүрінен, мәдениетінен хабардар болу, тарихын жете 
меңгеру аса қажетті. 

Фразеологизмдер түрлі, жан жақты факторлардың әсеріне төтеп бере 
алатын, халықтық идеологиясын айқындайтын бір бөлшек. Әрбір елдің тіл 
байлығы мен мәдени ерекшелігене байланысты фразеологизмдер сол елдің 
материалдық, әлеуметтік және де рухани мәдени жағынан ажырамас 
байланысы бар. Ал ол өз кезегінде, оның тарихи ұлттық тәжірбиесі мен 
дәстүрінің көрінісі мен бейнесі ретінде көрсетеді.  

«Жанұяға» қатысты араб және қазақ тілдеріндегі фразеолгизмдеріне 
жүргізілген зерттеу қорыта келе мақал-мәтелдердіңұлттық этникалық 
ерекшеліктері мен мазмұндық құрылымы - мағыналық жағынан, семантика 
және де стилистикалық, әрі құрылымдық жағынан өзгешеліктерімен қатар, 
біраз ұқсастықтары да табылды. Фразеологизмдерді салыстыру жан жақты 
мүмкіндіктерді ашты, сол халықтың мәдениетін, тарихын тереңірек түсінуге 
оның сезінуге, сол дәстүрден хабардар болуға  көрініс береді. 

Сонымен, екі тілді фразеологизмдердің ортақ мәдени компонентердің 
бар екендігін көрсетеді, ал ол адам затының ойлау қабілетінің бір арнадан 
шығатындығын айқындап отыр. Әрбір индивидтің жеке өмірлік іс-әрекетінің 
көрінісі және оның ұлтының рухани өмірінен, этнос менталитентінен көрініп, 
этномәдени ерекшеліктерді анықтау мақсатын да жүзеге асырады. 
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В статье рассматриваются смысловые аналоги описания фразеологизмов 

о семье в арабском и казахском языках. Ставятся следущие задачи: сделать 
сравнительный анализ фразеологизмам о семье, определить общие и 
дифференциальные отличияи функционально-смысловые классификации. 

 
The article describessemantic analogues of phraseological  units about  family 

 in the Kazakh and Arabic languages. 
The following problem are put: make  comparative analysis of phraseological  units about  family , define 
general and differential differencesand with functional semantic classifications 

 
 

Өрісбек Ә.С. – 2-шы оқу жылы магистранты 

Қайнар Академиясы 
(Алматы, Қазақстан) 

 

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЭТНОСТЫҚ БІРДЕЙЛІК ТИПТЕРІНДЕГІ ЖЕКЕ 
ҚАСИЕТТЕР ЖАЙЛЫ 

Мақалада жасөспірімдердің этностық бірдейлік типтеріндегі жеке қасиеттері 
қарастырылған. 

Негізгі сөздер: этностық бірдейлік, жасөспірімдік кезең, жеке қасиеттер 

 

Жасөспірімдердің этностық бірдейлік типтеріндегі жеке қасиеттер жайлы 

Жасөспірімдік кезеңнің маңызды психологиялық процесі – өзіндік сана мен тұрақты «Мен» 
бейнесінің қалыптасуы. Л.С.Выготскийдің бекітуінше, өзіндік сананың қалыптасуы 
квинтэссенцияны құрайды және бұл жастың негізгі нәтижесі [1].  О.П.Солодилова жасөспірімнің 
өзіндік санасының дамуының жаңа деңгейін сипаттайтын факторларды бөліп көрсетеді: өзінің 
ішкі әлемін, оның барлық жеке-дара тұтастығы мен өзгешелігін ашу; өзін-өзі тануға тырысу; 
тұлғалық бірдейлігінің, өзін ұқсату сезімінің, жүйелілік пен бірліктің қалыптасуы; жеке 
болмысының қалыптасуы («мен бұл үшін өзім жауап беремін») [2]. 

Этностық бірдейлену тұлғаның  ішкі психологиялық қайшылықтарға қарым-
қатынаста өз этномәдениетін жатсыну мен оған жаулық сезімін  туғызатын дауларға, 
әртүрлі әлеуметтік фрустрацияға әкеледі (ұлттық нигилизм,мәңгүрттену) - деген ойды 
Қ.Б.Жарықбаев пен  Ж.С.Нүкежановтар тұжырымдаған. Әрине бұл пікірдің түбірі 
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этностық бірдейленуді жан-жақты зерттеп, оның ерекшеліктерін ашуға ізденіс жасауға ой 
салды. 

Осыған орай, біз зерттеуімізде жасөспірімдердің этностық бірдейлік типтеріндегі 
жеке қасиеттерін зерттеп көруді мақсат тұттық.  Этностық бірдейлікті анықтаудың негізгі 
құралы Г.У.Солдатованың әдістемелік өңдеуы болды [3]. Бұл әдістеменің негізгі мақсаты 
– этносаралық шиеленістің өсу жағдайында этностық өзіндік сананың трансформациясы 
тенденциясын анықтау [4]. 

Зерттеуге Қайнар колледжінің 17ден 21 жасқа дейінгі 200жасөспірімдері қатысты. 
Жалпы жасөспірімдік топтарға этностық бірдейлікті типтерге бөлудің келесі суреттемесі 
байқалады: сыналушылардың 55% - позитивті этностық бірдейлікке, 25% гипербірдейлік 
типтері бойынша этностық бірдейліктің бұрмалануы. №3 суретте біздің зерттеуімізде 
әртүрлі ұлттық жасөспірімдік кезеңдегі өкілдер арасында  этностық бірдейліктің 
көрінуінің пайыздық көрсеткіші көрсетілген. 

 

3-сурет Этностық бірдейлік типтері бойынша студенттерді ұлтқа бөлу 

 

Бұл суретте жасөспірімдік кезеңнің сыналушылар арасында позитивті этностық 
бірдейлігі 25%-дан аз адамдар арасында осындай этностар мен ұлттар өкілдері кездеседі. 
Барлық этностық топтар арасында сыналушылардың орыс тобында позитивті этностық 
бірдейліктің (84%) ең жоғары пайызы, ал сыналушылардың татарлар тобында (5%) 
позитивті этностық бірдейліктің ең төменгі пайызы байқалады.  

Жасөспірімдік топтар және орыс топтары секілді, позитивті этностық бірдейліктің 
көрінуінің ең жоғарғы көрсеткіші байқалды. Ең жоғары көрсеткіш татарлар тобына 
тиесілі, бірақ жасөспірімдік топтармен салыстырғанда, көрсеткіш 50%-ға жуық, бұл 
қалыпты жағдайды көрсетеді. Бұл жас тобында келесі бірдейлік типтері анықталды: 
этностық индифференттілік - 17%, этноэгоизм - 13%, этноизоляционизм - 7%, 
этнофанатизм - 2%, қалыпты этностық бірдейлік - 61%.Нигилизм сияқты этностық 
бірдейлік типі бұл жас тобында анықталған жоқ. Барлық сыналушылар тобын аффилиация 
бойынша екі топқа бөлуге болады: аффилиациялық тенденцияға бейім (23,5%), 
антиаффилиациялық тенденцияға бейім (76,5%). 
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5-сурет Нигилисттерде жеке қасиеттерді орташа мән бойынша бөлу 

 

№5 суреттегі талдау нигилисттерде ашықтық (8,00), спонтанды ашушаң және 
ұяңдық (7,50), реактивті ашушаң (7,00), эмоциялық тұрақсыздық және күйгелектік (6,80) 
қасиеттерінің жоғары деңгейде көрінуіне, көпшілдік (3,00) қасиетінің төменгі деңгейде 
көрінуіне негіз болады. Көрсеткіштер бұл топ сыналушыларында сыртқы әлеуметтік 
ортаға ашық, бірақ ұяңдықтың жоғары деңгейімен бекітілген қарым-қатынасқа төменгі 
қажеттілікті көрсетеді. Осындай адамдар тобы эмоциялық жағынан тұрақсыз, ашу мен 
өшпенділіктің өршуімен қатар жүретін фрустрацияға реакция ретіндегі агрессия да, 
спонтанды агрессия да көрінуі мүмкін.  

6-сурет Этностық индифференттілігі бар адамдарда  жеке қасиеттерді орташа мән 
бойынша бөлу 

 

Жеке қасиеттерді орташа мән бойынша бөлу графикалық суретінен 
индифференттілік типіндегі адамдарда реактивті ашушаң (7,20), ұяңдық (6,60) және 
ашықтық (6,20) қасиеттерінің жоғары деңгейде көрінуі, көпшілдік қасиетінің (3,8) төменгі 
деңгейде көрінуін байқаймыз. Осындай жолмен, индифференттілер тобы этносаралық 
шиеленіс жағдайында этносаралық қарым-қатынаста шиеленісті жою жолымен жүрмейді 
және басқа этностық топ өкілдеріне өзінің өшпенділігі мен жеккөрушілігін ашық көрсете 
отырып, агрессивті әрекет етеді.  
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7-суретПозитивті этностық бірдейліктегі адамдарда  жеке қасиеттерді орташа мән 
бойынша бөлу 

 

№7 суреттегі талдау позитивті этностық бірдейліктегі адамдарда ашықтық (7,00), 
спонтанды ашушаң, реактивті ашушаң (6,66) қасиеттерінің жоғары деңгейде көрінуіне, 
көпшілдік (4,20) қасиетінің төменгі деңгейде көрінуіне негіз болады. Бұл топтағы 
сыналушыларда барлық жеке қасиеттер шамамен орташа көріну деңгейінде болды, жеке 
қасиеттердің көрінуінің орташа мәнінің көрсеткіштерінде ауытқушылықтар байқалмады. 
Позитивті этностық бірдейліктегі сыналушыларда этносаралық шиеленіс жағдайында 
басқа этнос өкілдеріне қатынасы бойынша қандай да бір ашушаң спонтанды әрекеттер тән 
емес деп қорытынды жасауға болады. 

 

8-суретЭтноэгоисттерде жеке қасиеттерді орташа мән бойынша бөлу 

 

Этноэгоисттерде жеке қасиеттердің орташа мән көрсеткіштеріне бөлу әртүрлі 
деңгейде байқалады. Ашықтық (7,50), реактивті ашушаң (6,50), эмоциялық тұрақсыздық 
(6,60) қасиеттерінің жоғары деңгейде көрінуі, көпшілдік (3,90) қасиетінің төменгі 
деңгейде көрінуі анықталды. Бұл топтың сыналушылары экстроверттілікке қарағанда, 
интроверттілікке жақын. Ашықтықтың жоғары көрсеткіші зерттеу барысында адалдық 
деңгейінің жоғары болуы жайлы мәлімет береді. Сонымен қатар, бұл топ сыналушылары 
жайында әлеуметтік ортаға ашушаң қатынасы, басым болуға тырысу және стресс 
жағдайында эмоциялық тұрақсыздығын айтуға болады.  
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9-сурет Этноизоляционисттерде жеке қасиеттерді орташа мән бойынша бөлу 

Этноизоляционисттер сияқты этностық бірдейлік түріндегі сыналушыларда жеке 
қасиеттердің көрінуінің орташа мәні бойынша графикалық суретінде ашықтық (7,50), 
күйгелектік (7,40), реактивті ашушаң (7,00) жеке қасиеттері анық көрінеді. Көрсеткіштер 
сыналушылардың бұл тобында стерсстік жағдайда аффектілік әрекет етуге әкелетін 
эмоциялық тұрақсыздық күйіне бейімділіктің болмауы жайлы мәлімет береді. 
Нейротизмнің (2,60) ең төменгі көрсеткіші – жоғарыда аталған жеке қасиеттер стресс 
жағдайында көріну мүмкіндігі жайлы айтады.  

 

10-сурет Этнофанатиктерде жеке қасиеттерді орташа мән бойынша бөлу 

№9 суретте бейнеленген график алуан түрлі бейнені көрсетеді. Этностық фанатизм 
сияқты этностық бірдейлік түріндегі сыналушыларда ашықтық (7,80) (зерттеу барысында 
адалдық деңгейінің жоғары болуы), күйгелектік (7,40), реактивті ашушаң (7,10) 
қасиеттерінің жоғары деңгейде болуы, көпшілдіктің (4,4) төменгі деңгейде көрінуі 
байқалады. Көрсеткіштер бұл топтағы адамдардың аффектілік әрекет етуге, эмоциялық 
тұрақсыздыққа, эгоцентрлікке, авторитарлыққа, өз ойынан бас тартуға бейімдігі және 
басқа этностық топ өкілдерімен достық қатынас орнатуды қаламауы жайлы мәлімет 
береді. Жасөспірімдік кезеңде этностық бірдейліктің әртүрлі типтерінің өкілдерінде 
белгілі бір жеке қасиеттердің көрінуін талдау үшін алынған нәтижелері тұлғаның жеке 
қасиеттерінің орташа мәні кестесіне түсірілді. 

 

5-кесте Жасөспірімдік кезеңде этностық бірдейлік типтері бойынша жеке 
қасиеттердің орташа мәнінің индекстерін бөлу 

Тұлға қасиеттері  (РР1 
 

Этностық бірдейлік типтері 
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нигилизм индиффе 
ренттілік 

позитивті этно 
эгоизм 

этноизоля 
ционизм 

этно 
фанатизм 

-невротикалық 6,5 5,2 5,8 6,2 2,6 6,3 
-спонтанды ашушаң 7,5 5,6 5,3 6,2 6,2 6,2 

-депрессиялық 6,3 5,5 5,6 6,2 4,2 6,6 
-күйгелектік 6,8 6,2 5,9 4,9 7,4 7,4 
-көпшілдік 3 3,8 4,2 3,9 3,4 4,4 

-байсалдылық 6,5 5,7 6,1 6 6 6,4 
-реактивті ашушаң 7 7,2 6,6 6,5 7 7,1 

-ұяңдық 7,5 6,6 5,9 6,1 6,5 5,9 
-ашықтық 8 6,2 7 7,5 7,5 7,8 

-экстраверсия -интроверсия 6 5,5 5,3 4 6,6 5,5 
-эмоциялық тұрақсыздық 6,8 5,5 5,7 6,6 6 6,2 
-маскулиндік-феминдік 3,5 4,5 4,5 5 6,4 6,8 
 

Бұл нәтижелер спонтанды ашушаң, күйгелектік, ашықтық сияқты жеке қасиеттердің 
индексі гипербірдейлік типі бойынша позитивті этностық бірдейліктің бұрмалануы 
бойынша көтеріледі. Позитивті этностық бірдейліктегі сыналушыларға қарағанда, 
этноэгоизмге және этнофанатизмге бейім сыналушыларда «невротикалық» индексі тым 
жоғары. Бірақ этноизоляционизм сияқты этностық бірдейлік типтеріндегі сыналушыларда 
«депрессиялық» сияқты жеке қасиеттердің көрінуінің көрсеткіштері де байқалады. барлық 
сыналушыларда көпшілдк индексі шамамен бір деңгейде тұр. Көпшілдік сияқты жеке 
қасиеттің даму деңгейі мен этностық бірдейлік типтері арасында тәуелділіктің жоқтығын 
дәлелдейді. 

Алынған мәліметтерді жиілік талдау көмегімен тексерейік. Алынған қисық сызық 
нәтижелерді өңдеуде параметрлік емес тесттерді қолдану қажеттігі жайлы айтады. 

 

 

 

 

 

Меап = 3,08 5М. Ов\1- = 0,9 М = 180 

Этностық бірдейлік типтері 

 

 

 

11 сурет - Жасөспірімдік кезеңде этностық бірдейлік типтерін бөлу қисығы 
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Алынған қисық сызық нәтижелерді өңдеуде параметрлік емес тестерді қолдану 
қажеттігі жайлы айтады. «Манн-Уитнидің тесті» параметрлік тестінің көмегімен алынған 
нәтижелерді тексеру спонтанды ашушаңдық (0,032) және реактивті ашушаңдық сияқты 
жеке қасиеттердің маңызды көрсеткіштерінің ауытқулары этноэгоизм мен қалыпты 
бірдейлік сияқты тұлғаның этностық бірдейлігі типтерінде байқалатынын көрсетті. 
Этноизоляционизм және қалыпты бірдейлік сияқты этностық бірдейлік типтері үшін жеке 
қасиеттердің шкала көрсеткіштерін талдау ашықтық (0,001) көрсеткішінің ең жоғарғы 
ауытқуы, реактивті агрессия қасиетінің көрсеткіштерінің ауытқуы байқалады. Этностық 
фанатизм және қалыпты бірдейлік сияқты этностық бірдейлік типтері үшін жеке қасиеттер 
шкаласының көрсеткіштері реактивті ашушаң (0,024), спонтанды ашушаң (0,028), 
ашықтық (0,049) қасиеттері көрсеткіштерінің ауытқуы жайлы мәлімет береді. Сонымен 
қатар, жасөспірімдік кезеңдегі сыналушылардан бірдейлік типтеріне ер адамдардың 
бейімдігі анықталды.  

Сонымен, статистикалық талдаудың бірнеше типін қолдана отырып, жасөспірімдік 
кезеңнің өкілдеріне келесі жеке қасиеттер жиынтығы тән деген қорытынды жасай аламыз: 
экстрапунитивті әрекет етудің көрінуі (өзіне емес, этносқа бағдарлану) этносаралық 
қолайсыздық және фрустрация жағдайында импульстік, ашушаң әрекет етуде көрінетін 
қоршаған әлеуметтік орта әсеріне ашықтық, эмоциялық тұрақсыздық.  
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Араб  және қазақ тілдеріндегі жанұяға байланысты фразеологизмдердің 
мағыналық үйлесімділігі. 
 
 
Аннотация: Мақалада араб-қазақ тілдеріндегі жанұяға байланысты фразеологизмдер 
қарастырылып отыр. Жұмыстың басты мақсаты – араб-қазақ тілдеріндегі жанұяға байланысты 
фразеологизмдердің  салыстырмалы талдау жүргізу арқылы олардың ортақ және 
дифференциалдық ерекшеліктері менмағыналық үйлесімділігіне классификация беру.  

Кілт сөздері: фразеологиялық сөз тіркес,стилистика,, мақал-мәтел, жанұя. 

 
Жалпы фразеология лингвистика ғылымының айнымас бір бөлшегі 

бола тұра, ауызекі сөйлеу тілінің де бір құрамдас бөлігі болып есептеледі. 
Фразелогияның материалы әртүрлі генетикалық, функционалдық жағынан 
жан жақты болғандықтан оны белгілі бір шеңберге келтіру қиынға түседі. 
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Сондықтан да барлық айналымдарды белгілі бір терминмен атау үшін 
«фразеологиялық бірлік, сөз тіркесі» термині қолданылады. 

Негізі фразеологиялық тіркестер қай тілде болмасын мақал-мәтелмен 
қатарласа өмір сүріп,көркем сөз қорының мәйегі болып табылады. Мақал-
мәтелдер бұрын да қазір де, көбінесе ауыз әдебиетінің кіші жанры ретінде 
әдебиетшілердің зерттеу нысанасы, ал, фразеологиялық тіркес тіл фактісі 
ретінде негізінен тіл мамандарының зерттеу объектісі болып келеді.[3] 
Фразеологизмнің зерттеу объектісі туралы ғалымдардың пікірлері 
әртүрлі.Фразеологизмдерді тар мағынада түсінушілер оның құрамына 
номинативті қызметі бар фразеологиялық тіркестерді жатқызады да, ал 
фразеологияны кең мағынада қарастыратындар номинативті сөз тіркесімен 
бірге коммуникативті  сипаттағы сөйлем түрінде келген фразеологиялық 
тізбектерді, яғни мақал-мәтелдерді де фразеологизмдердің құрамына 
қарастырады.[4]Қазақ ғалымы І.Кеңесбаев мақал-мәтел мен фразеологияның 
арасындағы ерекшеліктер мен ұқсастықтар туралы былай деді: «Тілдегі 
мақал-мәтелдер тұрақты сөз тіркесіне жатады. Бірақ, барынша тар ұғымда 
алынатын ФЕ мен мақал-мәтелдер арасында үлкен айырым бар.Мақалдардың 
фразеологизмнен айырмашылығы мақалдар тура және ауыспалы мағынада 
бір уақытта қолданылуы мүмкін.Тура мағынада қолданылатын мақал-
мәтелдер  жеке лексикалық мағынасы бар сөздерден тұрады, ал 
фразеологизмдер компоненттері толық немесе жартылай семантикалық 
мәннен айырылған.[3] 

Мақал-мәтелдер фразеологизмдерден, қанатты сөздер және жай 
сөйлемдерден ерекшеленеді. Н.М. Шанскийдің айтуынша, мақал сөз тіркесі 
емес және фразеологиялық бірліктен логикалық, синтаксистік – сөйлем 
формасы бар, прагматикалық – дидактикалық мақсатта қолданылуымен 
ерекшеленеді, ал фразеологиялық бірліктер бұлай мінезделмейді. Мақалдар – 
бұл дискурсқа кіріккен автосемантикалық мәтіндер.[7] 

Мақал мен мәтелдірдің құрамына кіретін сөздер көбіне ойдың 
жинақтап  мәнін бөліп тұрады немесе логикалық жағынан сол мән-
мағынасына екпін түсіруі мүмкін. Фразеологизімнің бірде бір компонентіне 
логикалық тұрғыдан екпін түсіруге болмайды. Сол себепті де 
фразеологизмдер мағыналық жағымен бөлінуге келмейді.  

Қазіргі таңда көптеген әлем тілдерінде мақал-мәтелдер көп тараған, 
соның ішінде араб тілінде де. Араб мақал-мәтелдерін жазбаша және ауызекі 
сөйлеу стилінде жиі пайдалануы, оның ойды жинақы келтіруі, мазмұнын 
мәнді етіп көрсететіндігінде. Араб тілінде эмоционалдық және 
стилистикалық ерекшеліктеріне байланысты мақал-мәтелдер тілдің 
коммуникативтік қызметін толықтай атқарады.  

Араб мақал-мәтелдердің фразеологизмдерден ерекшелігі - оның ойдың 
нақты әрі жинақы болуымен қатар, мағыналық және интонациялық 
түйіндеумен, сонымен бірге толық сөйлем болып берілуімен ерекшеленеді. 
Ал фразеологизмдер тек бір сөзбен немесе сөз тіркесімен беріледі.  

Белгілі араб филологтары Халил, Сибавейхи, аз-Замахшари, ал-Аби т.б. 
араб мақал- мәтелдерін жинақтай отырып, олардың арасындағы 
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ерекшеліктерді ашып көрсеткен. Сонымен қатар, А.Сафратт, А.Кири,  аш-
Шанти, У.Буғаними сияқты араб паремиолог ғалымдары мақал-мәтелдердің 
семантикасы мен стилистикалық жүйесін зерттеп, امثال «әмсал» сөзінің 
аясында қамтылатын әртүрлі даналық сөздер, фразеологиялық тіркестер, 
мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қысқа әңгімелер мен анекдоттарды жеке-жеке 
қарастырмай, бәрін бір топқа жатқызып, ортақ анықтама берді.[4] Араб 
тілінде امثال  мақал сөзінен басқа  ٌِحْكم «даналы сөз»,  ُنَواِدر «сирек кездесетін 
әңгімелер»,  ُفَرائد «өнегелі сөз »,  ٌقَْول «сөз»,   ٌَوْعز «өсиет» деген терминдерімен 
мақал-мәтел мен фразеологизмдерді атайтынын атап кету керек. 

Ғалымдар лексиология мен фразелогияның мәселелерін зерттеу 
барысынды тұспа-тұс жүруі міндеттідеп есептейді, себебі ол ары қарай 
синтаксистік ғылымның дамуына алып келеді. Фразологиялық бірлік 
құралған сәтте оған бастапқыда екі мағына бірігеді: бірінші, бастапқы 
(этимологиялық) және екінші, практикалық (актуалдық).[7] Көп жағдайда 
метафоралар пайдаланылады.Лексикада мақал-мәтелдер үлкен орын алады. 
Өзінің қысқа мағыналық жинақтылығында және 
логикалық,синтаксистік,прагматикалық жағынан олардың фразеологиялық 
бірліктен ерекшелігі жатыр. 

Қазақ тілінің фразеологиялық бірліктеріне мысал келтіріле отырып, 
«Жанұя» тобына жататын сөз тіркестеріне төмендегідей анализ жасауға 
болады: 

5. Көптеген фразеологиялық сөз тіркестер халықтың шығармашылық 
ауызекі стилинде жинақталып І.Кеңесбаевпен сараланған. 

6. Барлық фразеологиялық бірліктер бір немесе бірнеше әрекеттің 
мағынасын сипаттап немесе оған баға берумен сипатталады. Ол баға 
әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: «Бала балдан тәтті, оттан ыстық, 
күннен жарық, мамықтан жұмсақ» мұнда жағымды,жақсы баға берілсе, 
ал теріс баға боп «Баласыз үй мазар» деген мақалмен тұспа тұс келеді.  

7. Әрбір фразеологизм адам бейнесінің немесе оның қарым -
қатынасының белгілі бір сапаларын сипаттайды. Фразеологиялық 
бірліктер «Жанұяға»  байланысты болғандықтан, оны келесі  
ұғымдармен сипаттап бейнелеуге болады: жақсылық,мейірімділік, 
махаббат, балаларды жақсы тәрбиелеу, ата-аналарды 
сыйлау,құрметтеу. Жағымсыз тұстағы да кездеседі: әдепсіздік, 
жалқаулық, балалардың жоқ болуы және тағы басқа. 

8. Қазақтіліндегі мақал-мәтелдерінде келесідей құрылым байқалады: 
Нақтылау: «Әйел- үйдің көркі,еркек-түздің көркі», «Баланың бас 

ұстазы- ата-ана», «Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер», «Ердің 
анасы-елдің анасы», «Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді». 

Антитеза (қарама-қайшылық): «Балалы үй- базар,баласыз ұй- қу 
мазар», «Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасаң жан 
қинарсың», «Жақсыдан үйрен, жаманан жирен», «Ағайын бірде араз, бірде 
тату», «Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет».  

Салыстыру: «Отбасы баласыз, қыстау отынсыздай», «Жаман әйел 
алғанша, әйелсіз жүрген жақсырақ, ақымақ балаң болғанша, баласыз 
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жүрген жақсырақ, жаман атқа мінгенше, жаяу жүрген жақсырақ», 
«Баласыз ана – гүлсіз ана». 

Метафора: «Ананың сүті-бал, баланың тілі-бал», «Аузынан ана сүті 
кеппеген, белінен бесік табы кетпеген», «Қарғайын десем жалғызым, 
қарғамайын десем жалмауызым». 

Мақал мен мәтелдер  мән-мазмұнының тереңдігімен, өткірлігімен, 
өміршеңдігімен, бейнелі фраеологиялық бірліктер нақты да күрделі ойдың 
себеп-салдарын, халықтың өмір тәжірибесінің қорытындысы мен  
бірлескен іс-әрекетінің көрінісімен ерекшеленеді.  

«Жанұя» тобына жататын араб тілінен алынған фразеологиялық 
бірліктердің мысалдарының анализі бойынша: 

5. Көптеген араб мақал-мәтелдері халық арасында ауыз екі тілде тарап 
кеткен, ал  фразеологиялық тіркестер көбісі Құранан, хадистерден 
алынған. Қазақ тіліне тән құбылыстың бірі: ٱْستَْغِفر هللا астапыралла,  
 السالم َعلْیُكم ,сұбханалла ُسْبَحان هللا ,жәрекімалла یَرَحُمك هللا
ассалаумағалейкум, وعلیكم السالم әлейкумсәлам, � الحمد әлхамдулла,  بِْسم
 бисмилла т.б. діни формулаларды жатқызуға болады.[1]Сонымен هللا
қатар, данышпан, ойшыл адамдардың айтқан халық даналығы, 
шешендігі мен асқан сөз шеберлігін танытатын ұлттық сипаты бар 
фразеологиялық оралымдар.  

6. Араб тіліндегі фразеологиялық бірліктерді келесі топтарға бөліп 
қарастыруға болады. Олар: 

 Ата-атаңмен жұмақта болғанан көрі, күйеуіңмен» – جھنمزوجیوالجنةأھلي"
тозақта болған жақсы». Бұл мысал қазақ тіліндегі фразеологиялық 
бірліктердің жағымды және жағымсыз бағасына жатқызуға болады. 
7. Барлық фразеологизмдер адамның немесе адамдық қарым-қатынастың 

белгілі бір мінезін,әлде бір бағалығын көрсетеді. Фразеологиялық 
бірліктердің басым бөлігі жақсы жар таңдау туралы айтады, себебі ол 
мұсылман қоғамында жақсы отбасы болудың бірден бер себебі болып 
келетіндігін көресетеді.Мысалы: ٍالَمْرأةُالسُّوُءغلٌِّمْنَحِدید«Бейпіл ауыз тентек 
әйел – ол темір кісенмен пара-пар»,  الي نایمة على ضھرھا ما تستاھل مھرھا  
«Еріншек әйел- қалың-малына да тұрмайды», زوجتكبعیونشیخ"أختر 
«Әйеліңді шейхтың көзімен (ақылдылығымен) таңда» – яғни әйеліңді 
дұрыс таңда деген нұсқаулық сипаттағы фразеологизмдер тобына 
жатқызамыз.   

8. Араб тіліндегі мақал-мәтелдердің келесідей құрылымы кездеседі: 

Нақтылау: الحیاة متاع وخیر متاع الحیاة الزوجة الصالحة«Өмір бұл қанағат, ал ең 
басты қанағат иманды әйелдің болуы», وبینالحماةوالكنةعداوةمستحكمة «Ене мен 
келін арасында- дұшпандық бар» 

Салыстыру: " ولد الولد أغلى من الولد  «Немере, баладан да қымбат», 
 أْبَخلُِمْنَصبي� «Жаман әйел темір шынжырдан да жаман» الَمْرأةُالسُّوُءغلٌِّمْنَحِدیدٍ 
«Баладан да сараң» 
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Метафора: "أخذ االصیلة واقعد على الحصیرة.«Тектіден әйел алып, жақсы 
кілемде отыр», ال؛الفََرُسَخاِليقِیلَِلْلبَْغل؛َمْنأبُوَك؟ق  «Ешектен сұрапты: сенің әкең кім? – 
Асыл тұқымды жүйрік тұлпар,-депті». 

Антитеза: ِنَاَعْناْلغَیََّوتَْغدُوفِیھ  Анамыз күнә жасауға тыйым салады, өзі» تَْنَھانَاأمُّ
күнәға батады»,  ِتَعَاَشُرواكاِإلْخَوان،َوتَعَاَملُواَكاألخانِن«Ағайын болып өмір сүр, 
бөтен адам боп жұмыс істе». 

 Екі тілде де мақал-мәтелдер мән-мазмұнының тереңдігімен, 
өткірлігімен, өміршеңдігімен ерекшелене отырып, көлемнің ықшамдығына 
қарамастан, бейнелі тілдік бірліктер нақты да күрделі ойдың себеп-салдарын, 
халықтың өмір тәжірибесінің қорытындысы мен дәлелін қатар айтып 
отырады. Мұнда халықтың тарихы, саяси өмірі, тұрмыс-тіршілігі, 
дүниетанымы, рухани және материалдық мәдениеті жан – жақты көрінісін 
білдіреді. 

Фразеологизмдердібасқа тілге аудару барысында қиындық тудыратын 
мәселенің бірі ол фразеологиялық бірліктерді аударылуы болып табылады. 
Сондықтанфразеологизмдердің аудармасы фразеологиялық бірліктердің 
мазмұндық  құрамына кіретін сөз тіркестерінің анализі негізінде жүргізілген 
тиянақты жұмыс нәтижесі болатындығы сөзсіз.[6] 

Араб фразеологиялық сөз тіркестерін аудару барысында оның бастапқы 
мағынасын келтіре отырып, оның кейіпін бейнелеп, қазақ тілінде соған сай 
келетін аналогиялық мағыналық ой тұжырымды таба отырып, оның 
стилистикалық қызметін жоғалтып алмау керек. Мәтіндегі фразеологиялық 
аударма бастапқы мағыналық жағынан араб тілдің фразеологиялық бірлігі 
есебінде аударыла отырып, қазақ тілі арасында мағыналық тұстары болуы 
шарт болып келеді. Ол мәтіннің стилистикалық қызметін сақтай отырып, 
ойдың аударма тілінде нақты жеткізілуін көрсетеді. Қазақ тілінде сол ұғымға 
байланысты нақты мағыналық сөздер жоқ болған сәтте, аудармашы сол сөзге 
қатысты жақын, туыстас сөздерді, ұқсас бейнелік мәтінін табуға тырысады.  

Фразеологиялық тұрақты сөз тіркестерін аудару барысында алдымен 
нені айтқысы келетініне назар салу керек, сол арқылы белгілі бір жәйт, іс-
әрекетті сомдау шеберлігін сақтай отырып, қазақ тілінде бейнелей жеткізу 
фразеологизмнің стилистикалық ерекшелігін бұзбайтыны анық. 
Фразеологиялық сөз тіркестері белгілі –бір бейнелік образ немесе оқиға 
желісінен хабар беретіндіктен, басқа халық тілінде дәл сондай бейнелік 
жәйт ұшыраспауы әбден мүмкін.Фразеологиялық аударма барысында 
қолға алынған қай тілдегі мәтін мазмұнын жан-жақты түсінікті әрі нақты 
жеткізуде өзге тілдерде бар фразеологиялық ұқсас сөз тіркестері кеңінен 
қолданылады. 
 Фразеологиялық сөз тіркестерін араб тілінен қазақ тіліне аудару 
барысында фразеологизмнің құрылымдық түрімен қатар мазмұндық- 
функционалдық айырмашылығын назарда ұстап, тәржімалау аса қажетті. 
Мұндай сауатты ұстаным түрлі тіларалық қатынаста өзара сәйкестік 
үлгілері, классификациялары, түрлері көп ғалымдармен зерттелген. 

 Араб фразеологизмдерді қазақ тіліне аудару барысында араб тілінің 
лексикасын, мәтінде айтқысы келген ойды түсініп анализдеу, халықтың 

 45 



Вестник университета Кайнар, №1/2016 

әдет-ғұрып, дәстүрінен, мәдениетінен хабардар болу, тарихын жете 
меңгеру аса қажетті. 

Фразеологизмдер түрлі, жан жақты факторлардың әсеріне төтеп бере 
алатын, халықтық идеологиясын айқындайтын бір бөлшек. Әрбір елдің тіл 
байлығы мен мәдени ерекшелігене байланысты фразеологизмдер сол елдің 
материалдық, әлеуметтік және де рухани мәдени жағынан ажырамас 
байланысы бар. Ал ол өз кезегінде, оның тарихи ұлттық тәжірбиесі мен 
дәстүрінің көрінісі мен бейнесі ретінде көрсетеді.  

«Жанұяға» қатысты араб және қазақ тілдеріндегі фразеолгизмдеріне 
жүргізілген зерттеу қорыта келе мақал-мәтелдердіңұлттық этникалық 
ерекшеліктері мен мазмұндық құрылымы - мағыналық жағынан, семантика 
және де стилистикалық, әрі құрылымдық жағынан өзгешеліктерімен қатар, 
біраз ұқсастықтары да табылды. Фразеологизмдерді салыстыру жан жақты 
мүмкіндіктерді ашты, сол халықтың мәдениетін, тарихын тереңірек түсінуге 
оның сезінуге, сол дәстүрден хабардар болуға  көрініс береді. 

Сонымен, екі тілді фразеологизмдердің ортақ мәдени компонентердің 
бар екендігін көрсетеді, ал ол адам затының ойлау қабілетінің бір арнадан 
шығатындығын айқындап отыр. Әрбір индивидтің жеке өмірлік іс-әрекетінің 
көрінісі және оның ұлтының рухани өмірінен, этнос менталитентінен көрініп, 
этномәдени ерекшеліктерді анықтау мақсатын да жүзеге асырады. 
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В статье рассматриваются смысловые аналоги описания фразеологизмов 

о семье в арабском и казахском языках. Ставятся следущие задачи: сделать 
сравнительный анализ фразеологизмам о семье, определить общие и 
дифференциальные отличияи функционально-смысловые классификации. 
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The article describessemantic analogues of phraseological  units about  family 

 in the Kazakh and Arabic languages. 
The following problem are put: make  comparative analysis of phraseological  units about  family , define 
general and differential differencesand with functional semantic classifications 

 

 
 
 

Мектептегі   информатика пәнін оқытудың технологиялық 
ерекшеліктері 

   

 Қосбармақова Әлия Нурғалибекқызы 

Алматы обл. Жаркент қаласы  
«Елтінді батыр атындағы орта мектебі»  коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің   информатика  пәнінің оқытушысы 
 

   

  Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім 
беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ізденіспен 
әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай 
отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша 
ұйымдастыруымен көкейкесті мәселе болып отыр. 

Информатика – адам өмірінің әртүрлі салаларында ақпараттың құрылымы 
мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және қолдану 
мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән. 

Информатика компьютер, компьютерлік жүйе және желілермен генетикалық 
байланысты және олардың өте үлкен көлемдегі ақпараттарды туғызуы, 
сақтауы және автоматтандыруы ақпараттық үрдістерге ғылыми қөзқарасқа 
мүмкіндік пен қажеттілікті туғызады. Бұл ерекшелік көбінесе 
информатиканы компьютермен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерінің 
жиынтығы деген жалған түсінікті тудырады. Шындығында қазіргі замандағы 
информатика — өте көлемді, динамикалы, эмпирикалық материалдарды 
жинақтау және  ойдан өткізу кезеңін кешіп отырған, бірнеше іргелі және 
қолданбалы пәндердің қиылысында қаланған ғылым. Қазіргі замандағы 
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информатиканы 1978 жылы Халықаралық информатика конгресінде 
төмендегідей түрде анықтады: 

Информатика ұғымы ақпараттарды өңдеу жүйелерін құру, жасау, қолдану 
және материалды – техникалық қызмет етумен байланысты облыстарды 
қамтиды, мұнда машиналар, жабдықтар, математикалық жасақтама, 
ұйымдастырушалық аспектілері, сонымен қатар, өндірістік, коммерциялық, 
әкімшіліктік және әлеуметтік әсер ету кешені де енеді. 

Екінші бір көзқарас бойынша, информатика – жаңа білім алу мақсатында 
есептеу техникасының көмегімен жинақталған білімді сипаттау, беру, 
интерпретациялау, формальдау және қолдану туралы ғылым. 

Кең мағынада, информатика – ақпараттық іс-әрекет, ақпараттық үрдістер 
және олардың адам-машина жүйелерінде ұйымдастырылуын зерттейтін 
ғылым. 

Жоғарыда берілген жалпы анықтамалардан информатиканың тек қана «таза 
ғылым» ғана емес екендігін, ал оның маңызды ерекшеліктерінің бірі – 
адамзат қызметінің барлық салаларында: өндірісте, басқаруда, ғылымда, 
білім беруде, саудада, қаржы аумағында, медицинада және т.б. кең 
колданылуы, яғни технологиялық, қолданбалық, практикалық аспектісінің 
маңыздылығын көреміз. 

Кейбір батыс Европа елдерінде және АҚШ-да бұл ғылымға басқа термин 
қолданылады – «Computer science» (компьютерлік ғылым). 

Қай қазақ болса да баласы компьютерді тез үйреніп алып, өркениеттің 
өрге басқан өрендерінен қалмайтынын танытса, кәдімгідей марқайып, 
қуанып қалатыны анық. Тозалаңы шығып көше таптап, болмаса есірткі мен 
ішімдікке бейім ортаға түсіп, жанбай жатып өшкенше, баланың үйде, 
компьютердің алдында отырғанын қай ата-ана жек көрсін. Әрине, кәрі дүние 
компьютерге құшағын айқара ашқалы ол адамзаттың өмірін жеңілдетіп, 
айлық алыс жерлерден көзді ашып-жұмғанша ақпарат алатын ғажап мүмкін-
дік беріп, қағазбастылықтан, бюрократиядан құтқарғаны анық. Бұл күні 
ғылым, техника, білім, тіпті қай саланы алсаңыз да компьютер қызметінсіз 
елестету мүмкін емес. Олай болса, «еңку-еңку жер шалмай, компьютерді 
қолға алмай, ерлердің ісі бітпейтін» заманда баланың бәрін білетін «әулие 
жәшіктің» алдына байланғанына әке - шешенің қуануы заңды құбылыс. 
Содан болар бала интернетті шарлаудан немесе өзіне таныс ойындарды 
күнде ойнаудан жалығып кетпесін деп компьютерлік ойындардың неше ата-
сын үйіп-төгіп әкеп беретін «жомарттары» да жоқ емес. Ата - ананың ішкі 
пікірін мұндайда «Доп ойнаған тозады, бәрінен де компьютердің құлағында 
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ойнаған озады» дегенге де сыйғызуға болар еді. Алайда уақыт өте келе 
компьютер алдында көп отырудың көз жанарына, адамның қан айналымына 
кері әсер ететінін былай қойғанда, ол ойын құралына, онда да адам жүйкесін 
бұзатын құмар ойын құралына айналды. 

Қоғам сұранысынан туындап отырған талапқа сәйкес оқушының ой-өрісін 
дамытып, алған білімдерін өз тәжірибесінде жаңа жағдайларда қолдану 
біліктілігін, ізденімпаз, шығармашыл тұлға қалыптастырудың бірден-бір 
жолы  жаңа білім беруге көшу екенін әлемдік тәжірибе дәлелдеуде. 

Қазіргі таңда республикамызда  информатикалық білім беруге көшуге   жан-
жақты талқылануда. Мұндағы біздің басты ұстанымымыз - тұлғаның жеке 
дамуына негізделген, жан-жақты зерттеліп, сараланған білім беру үлгісінің 
басым бағыттарын айқындау, нәтижесінде еліміздің әлемдік өркениетке 
негізделген білім саясатындағы стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру. 

 Мектептегі информатика пәнін оқытудың технологиялық ерекшеліктерін 
білім беру жүйесінде  - қоғамдағы елеулі өзгерістер мен адамдар арасындағы 
қарым-қатынас құралдарының қарыштап дамуына байланысты жаңа адамды 
қалыптастыруды көздеген заман талабы. Әлемдік білім кеңістігіндегі 
оқытудың озық технологияларын қамтитын жаңа білім мазмұны шынайы 
жарыс, адал бәсекеге қабілетті адам тәрбиелеуді қамтамасыз етуге тиіс. 

 Мектептегі информатика пәнін оқытудың технологиялық ерекшеліктерін 
оқытудағы басты мақсаты 

.қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті; 

.өзін-өзі дамытуға; 

.өз ойын еркін айта білуге; 

.өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім;  

.жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру. 
Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап дамыған кезінде оқу-білімнің, 
соның ішінде болашағымыз-бүгінгі мектеп оқушысының білімі мен тәрбиесі 
маңызды мәселе. Еліміздің әлеуметтік экономикасының дамуына өзіндік үлес 
қоса алатын, өзіндік ой-пікірі бар, жан-жақты дамыған, білімді де білікті 
тұлғаны дайындап, тәрбиелеу-аса құрметті қоғамдық міндет. Себебі, ел 
тұтқасын жан-жақты білімді ұрпақ ұстанған шақта ғана өркениет алға 
дамымақ. 

  Жас ұрпаққа білім беруде, оларды болашақ еліміздің тұтқасы етіп 
тәрбиелеу-әр ұстаздың, әрбір мектептің ең қасиетті міндеті. Осы міндеттерді 
орындау мақсатында білім беру саласында да елеулі әрі ауқымды өзгерістер 
өрістеуде.  
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Білім беруді жаңарту –үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үрдісі, бұл білім 
беруде кезең-кезеңімен өтетін және алынған нәтижелерге сәйкес түзету 
енгізіліп, талданатын өзгерістер. Сонымен қатар білім беруді  мектептегі 
информатика пәнін оқытудың технологиялық ерекшеліктерін үрдісі салт-
дәстүрді, мәдени мұраны, жалпы ұлттық құндылықтарды көздің 
қарашығындай сақтауды талап ететін тұрақты жүйелерден тұрады. 
Сондықтан да   мектептегі информатика пәнін оқытудың технологиялық 
ерекшеліктерін  көшуді жүзеге асыру –оның қажеттілігі мен тиімділігін әр 
педагогтың, әр ата-ананың саналы түрде түсінуін, қабылдауы мен оған 
белсенді түрде араласуына мүмкіндік беруді, асқан ұқыптылық пен 
сезімталдықты қажет ететін үрдіс. 

    Қазіргі кездегі мектептегі информатика пәнін оқытудың технологиялық 
ерекшеліктері баланың интеллектісіне, дербес ойлауын дамытуға 
бағытталған, өз бетімен ізденуге даярлайтын жеке жұмыстар көптеп беруге 
болады. Балаларды мектепке дайындау, мектепке бейімделуін және 
оқытудың жетістігін қамтамасыз ететін маңызды құрамы психологиялық 
дайындық компоненттері болып табылады. Баланың жеке тұлғасының даму 
мәселесін шешу, оқытудың тиімділігін арттыру, балалардың мектепте 
оқуының дайындық деңгейін дұрыс ескере отырып, жұмыс жасау керек. 

Интеллектуалдық дайындық – баланың  мектептегі информатика пәнін 
оқытудың технологиялық ерекшеліктерінің компоненті оның ой - өрісін, 
нақты білім қорын қарастырады. Жалпы айтқанда, мектепте оқытуға 
интеллектуалды дайындықтың дамуы былай болады: 

• Дифференциалдық қабылдау; 
• Аналитикалық ойлау; 
• Болымсызға рационалды жақындау (фантазия рөлі); 
• Есте сақтау; 
• Білімге қызығушылық; 
• Ести отырып сөйлеу және түсіну, әр түрлі символдарды қолдана білуі; 
• Қол қимылдарының,көру, қимыл кординацияларының дамуы. 

 Оқу процесінде информатика пәнін оқыту технологиясы  ерекше  орын 
алады.   Информатиканы  оқытудың  технологиясын қолдану – оқушының 
оқудағы танымдық іс - әрекетін және қалыпсыз жағдайларда өз білімін 
қолдануға мүмкіндік береді. 

  Дамыта оқыту технологиясы – шығармашылық ойлауға, сапалы дамуға, 
қиялдауға, есте сақтау,тіл дамытуға бағытталған. Бұл технологияның 
ерекшелігі: оқығанын пікірсайысқа салу, сабақ құрылымының тиімділігі, 
дидактикалық ойындар, өзіндік іс - әрекет қарқындылығы, сабақта әр 
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оқушыға өзін - өзі көрсетуге мүмкіндік беретін педагогикалық жағдай құру. 
Бұл технологияның бір ерекшелігі «жақсы», «жаман» оқушылар деп бөлмей, 
барлық баланың ой - өрісін дамыту үшін қолайлы жағдай туғызуды мақсат 
тұтуы. 

Коммуникативті оқыту технологиясы – сабақта диалогтық және 
монологтық оқытудағы жағдайды жасайды. Коммуникативтік әдіс 
оқушылардың танымдық оқу іс - әрекетін ұйымдастырудың негізгі құралы 
болып табылады. Коммуникативтік әдісті қолдану кезінде қарым – қатынас 
дағдысы, тұлғаның адамгершілік қасиеті, өзінің ортақ мақсаты тілегіне 
бағына білуін қалыптастырады. 

Интернет – білімдер мен ақпараттардың орасан зор қоймасы болып 
табылады, сондықтан ол ақпараттардың үздіксіз берілуін қамтамасыз етеді. 
Интернетті пайдаланудың оң жағымды жақтарынан  Clark пен оның 
әріптестері өзіне деген сенімділіктің жоғарылығын, жанұя мүшелерімен және 
достарымен жиі қарым-қатынас жасау, сонымен бірге өкілеттілік 
берілгендігін сезінуді бөліп алды. Басқа зерттеушілер ойындармен 
ойнағанның арқасында қатынастар қалыптастыру мен достар табу сияқты 
Интернеттің пайдалы қасиеттерін зерттеді [3]. 
 Жоғарыда көрсетілген барлық технологияларды орынды, шеберлікпен 
қолдана білсе, үлкен нәтижеге жетуге болатынын және жоғары дидактикалық 
жетістіктерді байқауға болатындығы анық. Осыған орай жеке тұлғаны жан – 
жақты дамытуда жеке тұлғаға бағытталған сабақ құрылымының 
технологиясы да,мұғалімге қойылатын талап та өзге болуы тиіс. 

Жеке тұлғаға бағытталған сабақ дегеніміз – оқушыға деген құрмет, ізгі 
қатынас, оқушылардың тұлғалық ерекшеліктері ашылатын, қасиеттері 
қалыптасатын, мүмкіндіктері жүзеге асырылатын оқыту жағдаяты, 
«сахналық алаң». Осындай сабақты жобалау және өткізу технологиясы 
мұғалімді жаңа, бұрын таныс емес кәсіби позицияға қояды: әр баланың жеке 
даму процесіне,оның тұлғалық қалыптасуына кешенді педагогикалық 
бақылау жүргізетін, ол бір мезгілде пән мұғалімі де, психолог та болуы тиіс. 

 

Әдебиеттер; 
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Оқушылардың  сөйлеу мәнері және интеллектуалдық ептілігін 
дамытуға  арналған жұмыстардың маңыздылығы. 

Джанаманова Құрбангүл Балтабайқызы 

 

«Ж.Бусаков атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры,  

қазақ  тілі мен әдебиет пәні мұғалімі  

 

Білім беру жүйесін ізгілендіру қазіргі кезеңдегі даму жағдайында педагог 
кадрлардың жалпы және кәсіби даярлығына, олардың жеке 
шығармашылығына жоғары талаптар қоюда. 

   Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Интеллектуалды ұлт – 2020» идеясын ұсына отырып «... Заманауи 
прогрестің мәнін білуіміз керек. Қазіргі шындық: бүгінгі мемлекет өзінің 
интеллектуалды ресурстарымен бәсекеге түседі. «Интеллектуалды ұлт-2020» 
идеясының мақсаты – жаңа қазақстандықтарды тәрбиелеу. Елді адам 
капиталы арқылы бәсекеге қабілетті ету. Бәсекенің бастысы - білімнің 
бәсекесі. Бұл үшін біріншіден, білім жүйесінің инновациялық дамуына жол 
ашу, екіншіден, электронды қызмет көрсетуді жаңа заманға сәйкестендіру 
керек» - деп көрсеткен құнды пікірлері   өте жаңашыл. 

 Қазіргі уақытта мектептерде халықаралық интеграциялық процестер 
білімдер жүйесінде білімдерді адекватты және эквивалентті өлшеу жүйелерін 
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кіргізуді қажет деп санап, әлемдік стандарттарға сай оқытудың кредиттік 
жүйесі нақты жүйелік сипат беріп отыр, рационалды логикалық бірізділікпен 
енгізіліп оны сәтті басқару механизмі қолға алынып, творчестволық 
ізденістермен жүзеге асуда.  

Педагогикалық әрекет – күрделі, әрі көпжақты. Оның көптеген 
компоненттерінің ішінен  үш негізгісін бөліп көрсетуге болады: мағынасы, 
әдістемесі және әлеуметтік-психологиялық компоненттері. Осы үш 
компоненттің біртұтастығы мен өзара байланысы педагогикалық жүйенің 
міндеттерінің толық жүзеге асуын қамтамасыз етеді. 

Интеллект таным арқылы дамиды. Таным дегеніміз:  «білім алу, 
объективті әлем заңдылығын түсіну, қандай да болмасын бір саладағы білім 
жиынтығы»; 

«шынайы өмірді білдірудің ең жоғарғы формасы. Жеке тұлға сезімдік, 
эмпирикалық және ойлау сияқты танымның әртүрлі деңгейлері, сондай-ақ 
қабылдау, елестету, ғылыми мәтіндер, заттар сияқты таным формалары 
арқылы ұжыммен жасалған білімнің объективтік жүйелерін меңгере отырып 
таниды». 

Адамның шынайы өмірді білдіруші процесі, танымның, яғни заттар мен 
тұтастай құбылыстарды білдіретін қабылдаудың құрамына кіретін түйсінудің 
алғашқы сатысы. Осыған орай, таным объектілерінің негізгі, тікелей 
қабылдай алмайтын қабілеттерін білуге ойлау жолымен қол жеткізуге 
болады. Ойлау сатысындағы таным табиғат заңы деген негізгі, нақты  
факторлардан негізгі құбылыстарға және абстрактыға деген нақтылықтан 
қоғамға қарай жылжиды. 

Ал, Дж. Рензулли  өзінің еңбегінде «интеллект» түсінігін әртүрлі 
салаларда кездесетін орта деңгейден жоғары қабілеттер ретінде қарастырады. 
Оларға: 

Негізгі интеллектуалдық қабілеттер; 

Арнайы академиялық қабілеттер; 

өнімді және шығармашылық ойлау қабілеттері; 

психологиялық оқып-үйрену; 

визуалдық қабілеттер; 

өнерге деген қабілетттер жатады. 
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интеллектуалдық қабілет – жеке өмірді құруға және тұлғаның өз бетінше 
дамуына өз кезегінде әсер ететін, жалпы оның өмірлік іс-әрекетінің өзіндік 
сипатын ойлаудың жеке тұлғалық қабілетін құрайтын жеке тұлғаның 
ерекшелігі. 

Оқушылардың интеллектуалдық дамуының 5 деңгейін анықтайды: 

Оқушылық деңгей, яғни дайын күйінде көрсеткенде оқылған 
материалды санамен танып білу және осы негіздегі типтік тапсырмаларды 
шешу; 

Алгоритімдік деңгей, яғни типтік жағдайларда жиналған дағдыларды 
өзбетінше қолдану; осы екі деңгей репродуктивтік ойлау іс-әрекетін 
білдіреді, ең қолайлы ортақ нәтижелерді таңдай отырып өзбетінше 
кескіндерді, кестелерді, алгоритм диаграммаларын, блоктарды құрастыру. 

Қайта жасаушы деңгей күрделі тапсырмаларды шешуде бірнеше 
алгоритмдерді, алдын-ала зерттелген материалдары қолдану, пән аралық 
байланыс. Оқушылардың пайдалы интеллектуалдық әрекеттерінің ең 
жоғарғы осы деңгейі аталған ғылым мәселелерін толық көру 
материалдарының алдын-ала зерттеуін талдауды талап ететін тапсырманың 
күрделік деңгейі байланысты дифференциялау сияқты әдістер көмегімен 
құрылады; 

Эврикалық деңгей - ақылдық жұмыстар нәтижесімен стандарттық емес 
тапсырмаларды шешу, яғни тұлғалық-маңызды жаңалықтар; зерттелген 
материалдардың бірнеше тақырыптарын бойға сіңіруді талап ететін 
проблемалық-логикалық тапсырмаларды шешу; қосымша тізім бойынша 
ақпараттық жинақ жасау, ұйқас ойлауды талап ететін жұмыс, себеп-
салдарлық байланыстар орнату, ғылыми әдістерді біртіндеп қолдану. 

Шығармашылық деңгей - мәселелер қою және оны шеше білу, ғылыми 
жұмыс деңгейі,  нәтижесінде қоғамдық маңызға ие болатындай жаңалық ашу. 

Біз, профессор Н.Қ.Тоқсанбаеваның пікірін бөлісеміз, интеллектуалдық 
қабілеттер деп сапалы түрде қабылдау, есте сақтау, назарға алу, қиял және 
ойлау сияқты қабілеттерді айта аламыз; және жалпы білім беруші мекемелер 
оқушыларының алғашқы интеллектуалдық мәліметтерін топтастыра отырып 
біз «интеллектуалдық қабілет» түсінігінің келесі дефинициясын береміз: 
интеллектуалдық қабілет дегеніміз -  оқушылардың алған білімдері мен 
дағдыларын өзбетімен үйрену және тереңдету мақсатында сапалы түрде 
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қабылдау, есте сақтау, назарға алу, қиял мен ойлау қабілеттеріне әсер ететін 
рационалдық таным қызметтерінің жиынтығы. 

Біліммен тексерілген қоғамдық-тарихи тәжірибе және логикамен 
дәлелденген нақтылықта таным процесінің нәтижесінен тұрады, сондай-ақ 
елестету, сын түсініктері, теориялар түрінде адамның санасындағы оның 
адекватты бейнесі.   

Адамның ойы білімсіздіктен білімге, үстірттіктен адамның қызметін 
қалыптастыратын жағдай қызметіне қажет білімнің тереңдігі мен жан-
жақтылығына тұрақты түрде қозғалыста болады. Сондықтан, оқытушы нақты 
байланыс бейнелерінің психикалық үдерісі және объективті әлемнің  заттары 
және құбылыстарының қатынастары деп түсінетін ойлауды дамытумен 
белсенді айналысуы керек. 

Ойлау қабілеті төмендегідей мазмұндардан тұрады: 

1) ойлау операциялары (талдау, синтездеу, салыстыру, жалпылау 
абстрактылау, нақтылау); 

2) формалар (түсінік, сынау, ой қорытындысы); 
3) түрлері (көрнекі-құралдық-әрекеттік, бейнелік, алаңғасарлы 

ойлау); 
4) әдіс-тәсілдер (индукция, дедукция).  

Шығармашылық ойлауды табысты дамыту шарттарының бірі  
педагогтың сөйлеу мәнері жалпы интеллектуалдық ептілікпен қамтамасыз 
ету болып келеді. Интеллектуалдық қабілеттер мен ептіліктер ойлауын 
дамыту мәселелері әрқашанда дидак-ғалымдардың басты назарында. 
Жетістіктер негізінде философ-психологтар төмендегідей ойлау 
операцияларынан тұратын интеллектуалдық ептіліктерді қалыптастырудың 
әдіс-тәсілдерін ұсына отырып осы мәселенің педагогикалық аспектісін 
қарастырады: 

• талдау, яғни зерттеу объектісінің тұтас құрылымын 
құрастырушы бөлшектерге ойша бөлу; 

• жинақтау, яғни бөлшектерді біріктіре отырып тұтас құрылым 
жасау; 

• салыстыру, яғни ұқсастық пен айырмашылық байланыстарын 
анықтау; 

• жалпылау, яғни мәнді қасиетер мен ұқсастықтарды біріктіру 
негізінде жалпы белгілерді ерекшелеу; 

• абстрактылау, яғни іс жүзінде өзбетінше өмір сүре алмайтын 
құбылыстардың кейбір жақтары мен аспектілерін ерекшелеу; 
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• нақтылау, яғни жалпы белгілерден ерекшелену және жеке, 
дара белгілерді ерекшелеу; 

• жүйелеу немесе жіктеу, яғни заттар мен құбылыстарды ойша 
топтар мен топтамаларға бөлу. 

 С.М.Жақыповтың еңбегінде біз  педагогтың зияттық ептілігін 
қалыптастыру мәселесіне жүйелілік тұрғыдан қарағандығын байқады. Оның 
ұсынып отырған теориялық мәліметтерін, практикалық нұсқауларын біз 
оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда қолданамыз. 

I. талдау мен синтездеуге үйрету үшін, ең алдымен: 

1) объектілерді құрамдас бөліктерге бөлу керек; 

2) объектінің кейбір мәнді жақтарын ерекшелеу; 

3) әрбір бөлікті (жақтарды) бір тұтас элемент ретінде зерттеу; 

4) объекті бөліктерін бір тұтас етіп біріктіру . 

Оқушылардағы талдау мен синтездеу дағдыларын дамытуды, ең 
алдымен оқу, ғылыми-көпшілік және ғылыми әдебиетерді оқу процесінде 
жүзеге асыруға болады. Мазмұны мектептік оқулықтардан тыс кітаптар мен 
қосымша әдебиеттерді оқу оқушылардың білімге деген қажеттілігінің пайда 
болуымен байланысты және танымдық қызығушылықтарды 
қанағаттандандыру, қабілеттілік пен бейімділік құралдары ретінде қызмет 
етеді. Әдебиетпен жұмыс істеу ғылыми-зерттеу жұмысының бір әдісі. 
Өзбетінше білім алуда кітап білімнің негізгі көзі болып саналады. 

Оқушылар үшін кітаппен жұмыс істеудің ең кең тараған, яғни мәнді, 
ойлы топтарды айқындау, жоспар, конспект, тезис, кескін, кесте, диаграмма, 
қорытындылар жасау секілді тәсілдерден тұратын танымдық деңгей қолайлы. 

Сөйлеу мәнері – бұл ауызша мәлімет беруде дауыс пен денені қолдану, 
яғни біз көретін және еститін. Біз мәнерді көрсететін «терезе» деп 
қарастыруға болады. Егер ол сынық, тұманданған, таза емес болса, онда 
мазмұнды түсінуге кедергі келтіреді, ал ол таза болса, «сөздің» барлық 
аспектілерін жан – жақты қабылдауға мүмкіндік береді. 

 Мектебіміздің негізгі басты идеясы аясында оқытушыға  білікті болу аз, 
ол бәсекеге қабілетті болуы керек, үнемі өзін дамытып отыруы керек деген 
басты сенім қалыптасқан.  Мектебімізде  білімдер кеңістігінде өз орнын 
нақты алған оқытудың жүйесінде  оқушы индивидуалды жұмыс істеу 
стиліне, таңдауға ие болады.  
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 Жаңа оқыту технологиясы білімдер саласында жаңашыл   білім беруге 
өтуді, «білім», «ептілік», «дағды» атты педагогикалық тәжірибені, 
оқытушылардың   мектептегі оқушы –оқытушы центризміне бағдарланған 
санаға, мәдени-тарихи педагогикаға өтуге мүмкіндік береді.   Ең негізгісі 
біздің  мектепте оқытудың  жаңа жүйесі білім беру саласын 
индивидуалдылықты социализациялау институтына айналдыруда, білімдер 
саласын адамды индивидуалды даму траекториясын іздейтін әлеуметтік  орта 
ретінде қалыптасуына жол салуда. 
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Мектеп оқушыларының интернетке -тәуелділігінің алдын алу 
мәселелері.    

Тоқсанбаева Әлия Қорғаджанқызы 

Алматы обл. Панфилов ауданы Ж.Бусақов атындағы орта мектеп, 
мектепке дейінгі шағын орталығының  информатика  пәнінің мұғалімі 

 
Бүгінгі таңда жүздеген миллион адамдардың кәсіби және күнделікті 

өмірінде Интернет кеңінен қолданыс тауып отыр. Интернет арқылы сауда 
жасалып, өмірдің барлық жағынан мәліметтер алынып, бір - бірімен қарым - 
қатынастар жасалынуда. Бұл жағдайды израиль психологтары Y. Amichai-
Hamburger мен E. Ben-Artzi , дұрыс байқаған «өмірдің Интернет қамтымаған 
аспектілері қалмаған сияқты» - дейді олар. Осының бәрі - Интернетті 
патологиялық қолдану мәселесінің көкейтесті болуына алып келді. Шет 
елдерде бұл мәселе 80-ші жылдардың аяғында көтеріле бастады. ХХ 
ғасырдың 90-шы жылдарының ортасында бұл құбылысты белгілеп көрсету 
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үшін  I. Goldberg «Интернет - аддикция» (қазіргі синонимдері: нетоголизм, 
виртуалды аддикция, Интернет-әрекеттік (поведенческая) тәуелділік, 
интернетті шектен тыс (патологиялық) пайдалану және т.б. терминдерін және 
(гемблингтің) құмар ойындарына патологиялық құнығу белгілерінің 
негізінде жасалған Интернетке - тәуелділікті анықтауға арналған 
диагностикалық критерийлердің топтамасын ұсынды. 

Аддиктивті іс - әрекеттің мәні, шынайы өмірдегі жағдайлардан қашуға 
талпынып, адамдар қауіпсіздік, тепе-теңдікті қалпына келтіру иллюзиясын 

беретін жағдайға өзінің психикалық жағдайын жасанды түрде өзгертуге 
тырысады. Аддиктивті іс-әрекеттің фармокологиялық және 

фармокологиялық емес сипаттағы түрлері бар. Олардың аддиктердің ғана 
емес, сонымен қатар олардың айналасындағылардың да денсаулығына 

(физикалық және психикалық) қауіпі зор. Олар тұлға аралық қатынастарға 
айтарлықтай зиян келтіреді. 

Ғылыми мақалаларда жарияланған зерттеу нәтижелері Интернет-
тәуелділер арасында депрессиясы басым аффективті және абсессивті-
компульсивті бұзылыстар екендігін, және азпрогрегредиенттік шизофрения 
шеңберіндегі бүркемеленген депрессияның деңгейінің өте жоғары екендігін 
көрсетіп отыр. Ал Корей зерттеушілері Интернет-аддикциясы бар жоғары 
сынып оқушыларында өзіне-өзі қол жұмсау қатері жоғары болатын 
депрессияның көп болатындығын анықтаған. Y. Hamburger и E. Ben-Artzi 
Интернетке тәуелділді қолданушылардың тұлғалық ерекшеліктерін 
Айзенктің сұрақтамасының көмегімен зерттей отырып, интроверттер мен 
экстроверттертердің Интернеттің әртүрлі ресурстарын пайдаланатындығын, 
және де ерлерде экстроверсия Интернетті «көңіл көтеру үшін» пайдаланумен 
оң корреляцияланатыны, ал нейротизм ақпараттық сайттарды пайдаланумен 
теріс байланысқандығын анықтаған. Ал әйелдерде экстраверсия  Интернеттің 
ақпараттық ресурстарын пайдаланумен теріс, ал нейротизм оң 
корреляцияланған. Кейіннен осы авторлар көбіне әйел жынысты Интернет-
аддиктер үшін олар чаттарда қарым-қатынас жасай отырып төмендетуге 
тырысатын жалғыздық сезімі тән екендігін анықтайды. Ал американдық 
ғалым Интернетке-тәуелді адамдардағы келесі ерекшеліктерді бөліп 
көрсетеді: депрессия, жалғыздық, сыпайылық және намысшылдық. Н.В. 
Чудова әртүрлі зерттеушілердің нәтижелерін жалпылай келе Интернет-
аддиктің келесі сипаттарын келтіреді: өзінің физикалық «Менін» (өз денесін) 
қабылдаудағы қиындықтар; тікелей қарым-қатынастағы қиындықтар 
(тұйықтық); зиянкерлендіруге (интеллектуализациялауға) бейім болуы; 
жалғыздық сезімі және өзара түсіністіктің жеткіліксіздігі (қарама -қарсы 
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жыныстағы адамдармен қарым-қатынас жасаудағы күрделіліктерге 
байланысты болуы мүмкін); агрессивтіліктің төмендігі; эмоционалдық 
қысым және негативизмге бейімділік; ең болмаса бір фрустрацияланған 
қажеттіліктің болуы; тәуелсіздік ерекше құндылық болып табылады; идеалды 
«Мен» туралы түсінік дифференцияцияланбаған, өте жоғары немесе 
шындыққа сай емес; өзін-өзі бағалауы төмен; мәселеден және 
жауапкершіліктен қашуға бейімділік. 
Аддиктивті іс - әрекет – интенсивті эмоциялардың дамуымен 

сүйемелденетін, өзінің психикалық жағдайын кейбір заттарды қабылдап 
немесе өз зейінін тұрақты түрде белгілі бір заттарға немесе белсенділіктерге 

(қызмет түрлеріне) шоғырландыру арқылы өзгерту жолымен шынайы 
өмірден қашуға тырысудан көрінетін деструктивті іс-әрекет формаларының 

бірі. Бұл үрдістің адамды өзіне тартып алатындығы соншалық, ол оның 
өмірінің өзін де басқара бастайды . 

Аддиктивті тұлға өз ұмтылыстарында мәселеден құтылудың – жан 
сақтаудағы өзінің әмбебап, бірақ біржақты тәсілін іздейді. Аддиктің табиғи 
бейімделушілік мүмкіндіктері психофизиологиялық деңгейде бұзылған. Бұл 

бұзылыстардың бірінші белгісі психологиялық ыңғайсыздық 
(дискомфортты) сезімі. Психологиялық комфорт әртүрлі, ішкі және сыртқы  

себептерден бұзылуы мүмкін. Өмірде әрқашан көңіл - күй бір түсіп, бір 
көтеріліп отырады, бірақ, бұл жағдайларды индивидтер әртүрлі қабылдап 

оларға әртүрлі жауап береді. Біреулері тағдыр тәлкегіне қасқая қарсы 
тұрып, болып жатқан істер үшін өзіне жауапкершілік алып, шешім 

қабылдаса, басқалары көңіл-күйі мен психофизикалық тонусының қысқа 
уақыттық және болар болмас өзгеруін басынан әрең өткізеді. Мұндай 

адамдардың фрустрацияны бастан өткізуі төмен болады.   Шындықпен 
күресудің мұндай тәсілі адамның іс-әрекетінде бекіп шындықпен қарым-

қатынас жасаудың тұрақты стратегиясына айналады. 
Тәуелділік психологиясының (немесе аддиктологияның) 

тәуелділіктердің (аддикцияның) іс - әрекеттік формаларын бөліп алуға 
тырысумен байланысты қазіргі заманғы проблемалары қарастырылады. 
Талдау қазіргі кезде белсенді түрде талқыланып жүрген және проблемалық 
Интернетке - тәуелділік мәселесіне жүргізіледі. Осы проблема бойынша 
әртүрлі көзқарастар берілген: Интернетке - тәуелділікті іс - әрекеттік 
феноменнің тәуелділіктерінің клиникасымен ортақтығы аз іс - әрекеттік 
аддикция ретінде квалификациялау, бұл феноменді тәуелділіктердің өзінше 
бір формасы ретінде қате түсінетін психологтардың адасуы.  
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Психологтардың зерттеу және терапевтикалық практикасындағы ең 
көрнекі салаларының бірін тәуелділік психологиясы алады. Тәуелділіктер 
туралы ілім немесе аддиктология психология мен медицинаның түйісінде 
қалыптасты, айтарлықтай үлесін педагогика мен әлеуметтануда қосуда. 

Эпидемиялық модел бойынша дамып отырған тәуелділіктің дәстүрлі 
түрлері наркотиктік (токсикоманияны қоса), алкоголдік немесе темекі 

тәуелділіктерімен күрес құралдарын іздеу мен жетілдірумен қатар, 
тәуелділік туралы кеңірек түсінік қалыптастыруға деген айқын тенденция 
байқалады. Шынайы өмірден сананың жағдайын өзгерту жолымен «кету» 
әдістерінің алуан түрлілігі жайлы мәселе қойылады. Сананың өзгертілген 

жағдайлары проблематикасы психологияда кеңінен танымал. 
Аддикция және тәуелділік терминдері отандық ғылым үшін 

айтарлықтай жаңа терминдердің бірі – бұл терминдер осыдан он жылдай 
бұрын А.Е. Личко мен Н.Я. Иванов құрастырған «қазіргі заманғы 

американдық психотерапевтикалық терминологиясы сөздігінде Ресейде 
қабылданған өзгешеліктерімен» қолданылды  дейді. Шет елдерде олар 

айтарлықтай кең қолданылады. Терминологиялық келіспеушілік 
жағдайында бір автолар аддикцияны ауыру ретінде ал тәуелділікті іс - 
әрекеттің ілеспелі формасы ретінде түсінеді, басқалары қарама - қарсы 

ойды ұстанса, үшіншілері бұл терминдерді айырмайды немесе оны ретімен 
жасамайды. 

Физикалық тәуелділікті сүйемелдемейтін тәуелділіктің психологиялық 
формалары, негізгі көзқарастар мен парадигмаларды қайта қарау керектігі 
туралы мәселені қоюға негіз береді: аддикцияны квалификациялау үшін 
адамның іс - әрекеттің аддиктивті формаларын ұстануы сыйлайтын 
сезімдерге эмоционалдық бауыр басуы жеткілікті болуы мүмкін. Ресей 
мамандарының арасында тәуелділіктің психологиялық формаларының 
өзіндік жеткіліктілігін (аддикцияны) Ц.П. Короленко біртіндеп жақтап жүр. 
Ол Н.В. Дмитриевамен бірге былай дейді – «Аддиктивті іс - әрекеттің 
элементтері – шындықтан, өзінің психикалық жағдайын өзгерту жолымен 
кететін кез - келген адамға тән. Аддикция проблемасы психикалық 
жағдайының өзгеруіне байланысты  шындықтан қашуға ұмтылу өмірге басып 
кіретін басты идеяға айналып шындықтан кетуге апаратындай санада 
басымдық пайда бола бастайды. Олар химиялық емес аддикциялардың келесі 
түрлерін талдаған: құмар ойындарға (басқаша айтқанда гемблинг), 
жұмысбастылық аддикция, ақша жұмсағыштық аддикция, басқа адамдармен 
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қарым - қатынастағы аддикция, ургенттік (үнемі уақыт жетіспеушілік) 
аддикция [1]. 

Аддикцияның тартымдылығы - оның ең аз қарсыласу жолынан 
тұратындығы. Аддиктивті жүзеге асырулардың әртүрлі нұсқаларын 

қолданып қандай да бір заттарға немесе әрекеттерге қадала қарау арқылы өз 
проблемалары жайлы ойламай, үрейлерін ұмытып, қиын жағдайлардан 

құтылуға болады деген субъективті әсер пайда болады.  
Көңіл - күйді аддиктивті механизм бойынша өзгерту ойы, әртүрлі 

аддиктивті агенттер көмегімен жүзеге асырылады. Мұндай агенттерге 
психикалық жағдайды өзгертетін заттар: алкоголь, наркотиктер, дәрілік 

препараттар, улы заттар жатады. Көңіл - күйді жасанды өзгертуге сондай-
ақ, қандай да бір белсенділіктер түріне: құмар ойындар, компьютер, тәттіге 
құмарлық, тоя тамақтану немесе ашығу, жұмысқа құмарлық, ритмикалық 

әуендерді ұзақ уақыт тыңдауға құмарлық септігін тигізеді[2]. 
Аддикцияның күйретушілік сипаты, аддиктивті жүзеге асыру тәсілі, 

құралдан біртіндеп мақсатқа айналады. Қиын жағдайларда күмән мен 
уайымды анда - санда ұмытып, сейілу адам баласының бәріне қажет нәрсе, 

бірақ, аддиктивтілік жағдайында ол өмір сүру стиліне айналып, осы 
процесте адам нағыз шындықтан тұрақты қашу қармағына түседі [3]. 

Аддиктивті іс - әрекеттің жүзеге асуы достықты, махабатты, 
белсенділіктің басқа түрлерін ауыстырады. Ол аддикттің өмірдегі тепе -
теңділікті сүйемелдеуге қабілетсіз болатындай, белсенділіктердің басқа 

формаларына кірісе алмайтындай, адамдардан қарым - қатынас жасағаннан 
ляззат ала алмайтындай, бірдеңемен айналыса алмайтындай, босаңсый 
алмайтындай, тұлғаның басқа жақтарын дамыта алмайтындай, біреудің 
мейіріміне, қайғысына ортақтасу және эмоционалды қолдауын жақын 

адамдарына да білдіре алмайтындай дәрежеде уақытын, күшін, энергиясын 
және эмоциясын жұтады.  

Басқа адамдармен қарым - қатынас жасау арқылы жалпы адамзат 
тәжірибесі, әлеуметтік нормалар, құндылықтар, білім мен қызмет тәсілдері 
игеріледі және тұлға қалыптасады. Аддикт өзін бұл процесстерден бөліп, 

өзінің өмірлік тәжірибесін байытуды тоқтатып сонымен, бірге қарым -
қатынас жасаудың маңызды функцияларын бұзады. Аддиктің басқа 

адамдармен бірге қызмет ету процессінде өзара қиындықтар туындайды. 
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Аддиктивті ерекшеліктері бар адам өзін - өзі тану, өзіне деген сенімділігін 
нығайту мен дәлелдеу қажеттілігін адамдармен қарым - қатынас жасауда 

емес ең алдымен аддиктивті агенттермен контактіде жүзеге асырады. 
Аддиктер туралы, олар өзінің тіршілігінде және өзінің құнды екендігін нық 

орнықтыруға тырысып басқа адамдардан сүйеніш іздейді деп айтуға 
болмайды.  Сүйеніш іздеу аддиктивті жүзеге асудың шегінен аспайды. 

Қарым - қатынас жасаудағы дисфункционалды процесстермен қатар, тұлға 
аралық перцепцияның идентификация, эмпатия, рефлексия сияқты маңызды 

механизмдері бұзылады, өзгертіледі және құндылығын жоғалтады. 
Сондықтан да, өзін әріптесінің орнына қойып, бірге уайымдап, сені 
айналаңдағылар қалай қабылдайды деп ойлау қабілетін жоғалтады.  
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ҚОЖА АХМЕД  ЯССАУИДЫҢ «ДИУАНИ ХИКМЕТ» ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ   
«МАХАББАТ» КОНЦЕПТІСІ. 

 
Амирбекова С.К. 

   Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 
2 курс магистранты 

 
 

Мақалада орта ғасырдың жұлдызды шығармаларының бірі – Қожа Ахмед 
Яссауидің «Диуани хикмет» дастаны қаралады. «Диуани хикмет» - ортағасыр түркілік 
әдебиетіндегі көрнекті шығарманың бірі. Ол – философиялық мәні бар шығарма.«Диуани 
хикмет» ортағасырдың классикалық шығармада өмірдің мәні мен мақсатын, адамның 
өмірдегі орны мен қызметін баяндайды. Ғылыми сипаттама, жүйелеу, тарихи-
салыстырмалы, контекстік, құрылымдық-семантикалық әдістерді қолдану арқылы 
дастанның «махаббат» концептісі  айқындалады. Түйін сөздер: хикмет, махаббат, құдай, 
сопылық, орта ғасыр.   
 

Яссауи  хикметтері -  Яссауи дүниетанымының қағаз бетінен тіл қатқан 
рухани дүниесі. Оның шығармалары  өзін қоршаған ғарышқа, адамзатты 
жаратқан тіршілікке, қоғамға деген дүние  танымының   ақын жүрегінің 
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елегінен өткен бейнесі болып, жан-дүниесінің  тебіренісіне түскен сөз әлемін 
жасады. Қожа Ахмед Яссауидың сопылық дүниетанымы суреткер сана-
сезімінің, түйсігінің таразысына, өлшеу-талдауына салынып, поэзиясының 
күрделілігін белгіледі. Оның творчествосы өз дәуірінің қоғамдық санасының 
күшті де әлсіз жақтарын қамти отырып, сопы Иасуи мен ақын Ясссауи 
сияқты екі ұлылықтың  ұштасуынан туған перзенті, қарым-қатынасының 
жемісі болып дүниеге келді.  

Яссауи мұрасын жете түсіну үшін оның хикметтерін тақырыбына 
қатысты екі сипатта қарастырамыз. Біріншісі – сопылық философияның, 
сопылық оқудың мазмұнын көркемдік тұрғыда жырлаған хикметтер тобы. 
Бұған уағыз-насихат, өсиет үлгісінде жазылғакн тәлім-тәрбие (дидактика) 
сипатындағы хикметтері жатады. Ал екінші тобы – ақын өзі жасаған дәуір, 
қоғам бейнесін, замана өкілі, қоғам қайраткері ретінде ақындық тұрғыдан 
байыптайтын хикметтері, яғни сыни әдебиет үлгісіндегі лирикалық 
шығармалар жинағы. 

Қожа Ахмед Яссауидың сопылық мазмұнындағы хикметтеріне 
тоқталар болсақ, онда қалам ұстаған философ –идеалист, зікір айтып 
зарнаған дәруіш, табиғатынан  дара туған әулие, шәкірт жинап, тәрбеилеген 
ұстаз, араб-парсы сопыларының оқуларын сұрыптап, тәржімелеп, түркілеген 
ғалым сияқты қасиеттерді бір басына сыйдыра білген ақын 
шығармашылығымен кездесеміз. 

Яссауи хикметтер арқылы өзі салған оқу идеясын, мазмұнын 
бейнелеуде таухид (Алламен бірігу), дидар көру (хақты тану), мағрифат 
(таным), тәжәллә(хақ нұрына бөлену), фәни (өткінші өмір),  бақи (мәңгілік 
өмір) т.б. сопылық оқуға тән ұғымдарды  поэтикалық образдармен беріп, 
Яссауи тариқатын, Яссауи дүниетанымындағы Хақ жолын сөз өрнегімен 
баяндаған. 

Адамзат сансын сарсаң қылған «Тіршілікті жаратушы кім?»,  «Өмір 
дегеніміз не?»,  «Адамның өмірдегі мәні және мақсаты не?» деген сұрақтар 
да Яссауи парасатын толғандырып, фәлсәфәлік көз-қарас жүйесінің ұйтқысы 
болды. Ол бұл сұрақтарға жауапты өз дүниетанымдық айқындамасы 
тұрғысынан тұжырымдап берді: 

Қадір бізді жаратты құдретпенен, 
Мағрифат жар қадірін білдім міне. 
«Ә ләсту би-раббикум?» деміс уақытта, 
«Қалу: бәлә» жауабын бердім міне.  

Яғни ғаламат ғарышты, шексіз әлемді, түпсіз дүниені жаратқан 
құдыреті мол Хақ тағала. Ал осы дүниенің тіршілік ұйытқысы –танымға жол 
бастар Адам. Адам болса, рух пен материя қатынасының процесінде туды. 
Сонда бұл қатынастың бастамасы қайда деген сұраққа Ахмет Яссауи де 
көптеген сопылар сияқты «Ә ләсту би-раббикум?» деген аятты ұсынады. Бұл 
сұрақтың қатынас бастамасына қандай қатысы бар дегенде, Яссауи Хақ 
тарапынан болған идея/рух «сөз-сұрақ» түрінде материямен қатынасқа түсіп, 
тіршілік мәнін негіздеген Адамды жаратады дегенді айтады.  
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«Ә ләсту би-раббикум?» - Құрандағы «Бөгеттер» сүресіндегі 171-аятта 
Хақ адамдарға: «мен емеспін бе сендердің қожаларың?» деп сұрау салады. 

«Қалу: бәлә» - Олар айтты : «Иә» - деп, адамдар Хақтың жаңағы 
сұрағына жауап береді. 

Сонымен, «Хал ілімің болмаса, қал ілімнен не пайда» (53-х.) деп 
Яссауи айтпақшы, Адам мәні тек танымда белгіленеді. Ал таным, сопыларша 
дидар көру. Хақ жамалын, дидарын көру дегеніміз, Адамның рухани дамуы 
арқылы абсолют рух дәрежесіндегі  кемелділікке жету болып табылады. Ал 
кемелділік дегеніміз не, оның мәні неде, оған жету жолы қандай? 

Бұл сұрақтарға жауап беруде Ахмед Яссауидің 14-хикметіндегі мына 
сюжетке көңіл аударсақ: Миғражға көтерілген Мұхаммед пайғамбар Яссауи 
рухын көріп, таңғалыста: «Бұ нешік рух тәнге кірмей тапты кемел?» деп 
сұрайды. Яғни кемеледілікке жетуде рух міндетті түрде тәнге кіруі керек 
екенін білдіріп тұр емес пе! Сонда Жәбірейіл былай жауап қатады: 

Көзі жасты, халқыңа басшы, тұлғасы хиләл/туған ай!, 
Тәнге кірсе, захир болар барша кемел, 
Кемелділікті белгілеген Хақ Зу-л-Жәләл. 

Бұл жауаптан біз рух тәнге ие болып, адам кейпінде захир болуда ғана 
кемелділікке жететінін білеміз. Бірақ рух тәнге тек батин түрінде кіріп, 
«тоғыз ай, тоғыз күнде жерге түсіп», өмір атты бір керуенді жетелеуі қажет. 
Бұдан барып, Яссауи бойынша, өмір дегеніміз кемелділікке жетудің бір 
мүмкіндігі болып табылады. Әр адамның өз ғұмырымен өлшенеді: сауда 
үшін жасақталған керуеннің шығар жері және тоқтар жері бар: 

Керуендер көшер болса азық алар, 
Азықсыз керуендер жолда қалар, 
Керуендер сауда үшін сапар қылар, 
Жүгін жүктеп, керуен жолдан қалғаны жоқ (134-х.) 

Яғни өмір-керуеннің мақсаты – жан саудасы болса, азығы – жасырын 
адамгершілік қасиеттерден белгіленген рухани қоры. Сонда рух батин 
түрінде адамның жанын белгілеп, оның ішкі жан-дүниесінің, көңіл-ділінің, 
жүрек түбінде жатқан қасиет сыры болып көрінеді. Батин адамның рух пен 
жанын  қараса, захир жан мен тәнін құрайды.  Адам өмір сүруде батиніндегі 
рухани бастамасын дамытып, адамгершілік қасиеттермен нұрландырып, 
захирдің жанын жананға ұластырыу арқылы рухтандырады. Яғни батин мен 
захирдің үйлесімділігі арқасында жананға қосылады: 

 
Тәнім, жаным, ақылым кетер қайран қала, 
Жан жананға ұласты білдік, достар. 
Жананымыз жамалы Хақ дүр көрдік, 
Әлһам жетті Сұбханымнан, енді сездік, 
Не – кім келсе, Хақтан әлһәм білдік, достар (39-х.) 

Сөйтіп, жан жананға қосылғарда, Адам кемелділікке жетіп, Хақ 
жамалын көреді. Бірақ жанды жананға жалғастыру, ұластыру Адам үшін 
оңай ма? Бұл ұластыру-қосуда жан құрбандыққа шалынып тұр емес пе?!  
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Сонымен Адам үшін жан орнын белгілеудің екі жолы бар: біріншісі: - 
«Жанды кешіп, жалғыз Хақты жанға қостым» (11-х.), яғни жанды қинап, тән 
тәуелділігінен босатудағы азап тарту арқылы жанды рухтандыруда, Адам 
оның мәңгілік болуын белгілейді. Яғни Адам жанды   хаққа құрбандық етіп, 
пида қылуда ған рухани  нұрға толып, абсолют рух дәрежесіне жетеді.  Бұл 
процестті суреттедуде Яссауи ақын сүйіктісіне ұмтылған ғашық образдарын 
пайдаланған. Егер де әлһәм махаббат болса, Адам осы махаббат отына 
күйген ғашық бейнесінде, мағшуқ  образындағы Хақ арасындағы қатынас 
арқылы таухид мәніне жету картинасы жасалған: 

 
Ғашықтықтың дұғасын қылған кісі, 
Мағшұқтан зәре ғәпіл болғаны жоқ. 
Ғашықтық гауһары түпсіз дария ішіндегі, 
Жаннан кешпей ол жауһарды алғаны жоқ. 
Гауһар алар сүғгуші егер жаннан кешсе, 
Ессіз болып ғашық шербетін әркім ішсе, 
Неше жылдар неше күндер егер өтсе, 
Ғашықтықтың гүлі ашылып, әр кез солғаны жоқ. 
Ғашық болып табайын десең Хақтың жолын, 
Асыра сен ғашықтық бағында сырлар гүлін. 
Машақатпен сынар әр кез жақсы құлын, 
Шын ғашықтың  көңілі әр кез қалғаны жоқ. 
Махаббаттың дариясына шомылушы, 
Ғылым, амал қыл, қалар көп үлгісі. 
Бұл теңізге кім кірумен, кім шыққысы, 
Ғашық құлдар Мағшұқыдан қалғаны жоқ. 
Құл қожа Ахмет қабыл көрді айтпақтықты, 
Қабыл қылды ғашықтық отына күймектікті, 
Жанын беріп сатып алды күймектікті, 
Шын сөзім бұл әр кез оның жалғаны жоқ. /110-х./ 

Махаббат Хық жаратылысының ішінде тек адамға ғана тиесілі, адам 
табиғатына ғана тән қасиет. Яссауи үшін сүйе білу, сүйіктісі үшін жанын 
құрбандыққа бере білу адамды өзге тіршілік иелерінен, мақұлықтардан 
жоғары қоятын ерекшелігі болып табылды. Өйткені сүйе білген сүйіктісінің 
қадіріне, мәніне жете біледі. Ғашық өз болмысын, ой-бойын сүйіктісінің 
қатынасымен белгілейді, сондықтан адам Хаққа қаншалықты ғашық болса, 
Хақ оны соншалықты дәрежеде бағалай алады. Яғни ғашық пен Хақ  
қатынасы тек махаббат күшімен өлшенеді. Сонда махаббат күшін қалай 
танимыз дегенде  ақын Яссауи былай жауап қатады: 

Көңіл ішін кіріп серуен қылдық ерсе, 
Ғашық атты сұлтанды көрдік ерсе, 
Жаратушы құдірет алламға бақтық ерсе, 
Осы жерде хал ілімді білдік достар. 
Ғашық сұлтан шашты ақылымызды, 
Қуалады нәпсі шайтан кірімізді, 
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Әлһәмменен берер мағына, сездік достар. (39-х.) 
Бұл хикметте Яссауи  үшін махаббат Жаратушы құдірет күшіне ие 

жауынгер Сұлтан  түрінде көрінеді. Бұл сұлтанның күйбің тіршіліктен аса 
алмаған сана-сезімімізді күйретіп, ақылымызды шашып, есімізді әз қылатын 
күші бар. Ол нағыз қожамызды танытып, дұрыс жолға салатын, тырқыратып 
нәпсі-шайтанды қуатын қолбасшымыз болады. Яғни махаббаттың күші арам 
ойды жаулайтын, нәпсі жаудан қорғайтын жауынгерлік күшпен өлшенеді. 
Бұл Яссауидың махаббат бейнесін салған суреті. 

Яссауидың басқа картинасында махаббат адамның көңіл құсы, биікке 
самғатар қанаты, пыраққа мінгізіп, әлем шарлатар шабыты түрінде қаламға 
іліккен. 

Ғашықтардың киімін киіп, пыраққа мінер, 
Қол қусырар оңнан солға періштелер, 
Пырақ мінген ерендердің көңілі жанар 
Ғашықтық болмай ол пыраққа мінсе болмас. (97-х.) 

Көп хикметтерінде  Яссауи махаббтатты отпен теңейді. Бұл түркі 
халқының сонау бағзы заманнан келе жатқан отқа табыну культімен 
қалыптасқан әдеби дәстүрдің Ахмет Яссауи творчествосында жаңа түрде 
жаңғырып, жалғастық тапқан сияқты. 

«Шамын көрсе, пәруәнәдей (көбелектер) өзін ұрды» (49-х.) - көбелек 
тіршілігін үзетін отқа қалай ұмтылса, адам да Хаққа өз жанын пида етіп 
солай ұмтылуы керек: 

Зауық шауқы махаббатты баян қылса, 
Қорлық, зорлық, машақаттты нышан қылса, 
Ғашықтарға ғашықтық отын аян қылса, 
Шын ғашықтар оттан не деп басын тартсын. (130-х.) 

Махаббат адамның іші-тысын нас көңілден аластап, жүрегін қақтап, 
бауырын пісірген, тәнін отын қылып, күлге айналдырған алау оттың жалыны 
болып құшағына алады: 

Әркім сүйсе жанған отқа болар отын, 
Жаны күйсе, ағзасынан шығар түтін, 
Бауыры оның пара-пара жоқ дүр бүтін, 
Халыққа захирі көрінеді жарасы жоқ. 
Жаннан кешпей таппас әркім жананын, 
Жан қинасаң, сен табасың жананыңды, 
Ғашық болып отқа ұрса әркім жанын, 
Иншалла, мақрұм болып қалғаны жоқ. (112-х.) 

Яссауи үшін махаббат күшінің зорлығы тамұқ отынан да астам болып 
көрінеді. Сондықтан да  ғашықтық отында қаншалықты күш жатқанын  тек 
ғашық білер. 

Қожа Ахмет Яссауи махаббаттың күшін дейнелеуде табиғаттың берген 
адам сана-сезімінің  шеңберіндегі құбылыстарды барынша пайдаланған. Егер 
жоғарыда келтірілген хикметтерде махаббат от болса, басқа хикметтерінде 
махаббат – дария, махаббат –су. Адам махаббат дариясына шомып, 
ғашықтық суымен тазаланып барып, Хақ жауһарына жетеді: 
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 Махаббаттың дариясына кіріп жәулен, 
Дария ішінде гауһарларын тіздік, достар. (39-х.) 

Су Яссауи үшін тазалық символы ретінде тұла бойды тазалайтын, ішке 
кіріп, көңіл кірін жуып-шаятын қасиетімен махаббаттың мөлдір бейнесін 
жасайды. Суды адам қалай қажетсінсе, көңіл-діл де махаббатқа солай зәру. 
Дария былғанған кезде тасып, су түбіндегі қоқысты жағаға қалай алып ұрса, 
махаббат та жүрек түбіндегі арам ниет, лас көңілді солай алып ұрады. Су жер 
қойнынан көз ашып,  бұлақ болып қалай ақса, махаббат та солай адамның 
батин көзін ашып, көз жасы болып ағады. Жерді тесіп шыққан су қайта 
мөлдірлене түссе, адам да көз жасын ағызып, рухани тазалыққа ие болады. 
Сонда көз жасы дегеніміз, махаббат белгісі болды ғой! Махаббат белгісі көз 
жасы болса, ғашықтық махаббаты оның көз жасымен өлшенгендей: 

Махаббатың дариясына шомбағанша, 
Ей достарым, ғашықтық гауһарын алса болмас. 
Таң атқанша зарлап еңіремесем, 
Сарап болып ғашық дертін білсе болмас. 
Ғашық дертін дертін білген кісі дүние тастар, 
Ерендердің ізін алып тынбай өбер, 
Махаббаттың шауқыменен жасын шашар, 
Жас ағызумен қиындықты көрсе болмас. (98-х.) 

«Зәм-зәм  болып жер астына кірдім, міне» (20-х.) деген сөзінде Яссауи 
су жерге кіріп, бұлақ болып шығуында мөлдірлігі қандай болса, адам өз 
ділінің тазалығын белгілеген махаббат күшін жер астына түсіп, қылует 
жасаумен біледі, таниды.  Бұл су бейнесіндегі махаббатың тазалық, 
тазалағыштық қасиетін көрсетеді. 

Махаббат бейнесін салуда суреткер Яссауидің көркем образдарының 
көкжиегіне көз жеткізу қиын. Жоғарыда танысқан  хикметтерде махаббат 
күшін өлшер таразылар от пен су, шабыт түріндегі ауа болса, басқа 
хикметтерінде махаббат ғашық – бұлбұлды сайратар гүл өсірген бақ-бустан 
кейпінде көрінсе, кей хикметтерде жүректің шерін жібітіп, көңіл сырын 
ашатын «Әләст» (Әләсту бираббикум) шарабы болып құйылады. Әлде 
махаббат күші ғашық мүлкі – жан-тәнін-ойрандаған, 360 тамырын 
шымырлатып, 444 сүңгесін сырқыратып дерт азабымен өлшене ме? 

Ғаріп жан мүлкіде әлім тартса, 
Он сегіз мың өшкен әлем тірілер. 
Көңіл құсы қанатын қағып ұшса, 
Жүмле ужуд жалын сайрар бұлбұл болар. 
Махаббаттың бустонына өзіңді сал, 
Мағрифаттың майданында жаулен қылар. 
Шер шараптан ішіп тәнде рухың қансын, 
Мән-мағына гүлзарында хош гүл болар. 
«Әләст» шарабын кімге берсе осы сақы, 
Біле алмадым сырларын мәңгі бақи, 
Тән, жанын күйдірер ол шауық шарабы, 
Іші-тысы күюмен һәм күл болар. (73-х.) 
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Сөйтіп адам махаббат күшімен азап тарту арқылы «Өлмес бұрын жан 
бермектің дертін таптым»(19-х.) болып, жанды Хаққа кешуде тән тіршілігін 
қиып, тәнді өзінің бастапқы формасы топыраққа айналдырады. Сонда тән 
дегеніміз не, оны топыраққа айналдыру үшін не істеу керек? 

Тән топырақтан жаралып, рухани күшпен тіршілігі белгіленген 
біртұтас әлем болғандықтан, оның екі жақты қасиеті бар: бірінші қасиеті 
бойынша, тән насут табиғатының құрамдас бөлігі ретінде рухтың жеке 
қасиеттерін қорғаштайтын, даралығын сақтайтын шекара қызметін атқарса, 
екінші қасиеті бойынша, тән материалдық дүниемен өмір сүргендіктен, оның 
тіршілігі материалдық мақсаттармен белгіленеді: 

Сізді бізді Хақ жаратты тағат үшін, 
Ей бұл ғажап, ішпек, жемек рахат үшін.(20-х.) 

Яғни тәннің тіршілігін белгілейтін «ішпек, жемек» мақсаттары 
«рахатқа» жетуде нәпсіһауанның жетегінде кетіп, «Қалу: бәлә» деді, рухың 
мехнат үшін» (20-х.) деген рухтың жанды қинап, жананға айналдыру 
мақсатымен қарама-қарсылықта болады. Бұл қарама-қарсылықта  идея мен 
материяның   қатынасынан туған адамның рухани күші тәнімен өмір сүретін 
нәпсіһауамен күресіп,сынаққа түседі. Бұл күресте тәннің екі жақтылығы екі 
жүзді (рия-екіжүзділік) қасиетімен көрініп, өзінің рух даралығын 
қоғаштайтын шекара миссиясынан рухтың тіршілігін тұнщықтыратын қапас 
қызметін атқарушыға дейін барады. Егер де адамның рухани күші астам 
болса, бұл дүниелік тартыста қайта  шыңдалып, нәпсіні күл қылып жеңуде, 
тәнді гүлзарға айналдырып,  таухидтегі орнын белгілейді. Ал егер де 
адамның рухани күші мәнсіз болып, өмір атты сынаққа шыдас бермей, «Тән 
ілімі залымдарға ұқсар әмірші» (31-х.) - залым тәнінің жан күйттеу қасиетін 
ескермесе, бұл күресте жеңіліп, нәпсі елінің билеушісі шайтан лағынның 
құлы болып, рухани қасиеттермен белгіленген адамдық келбетінен айрылып, 
хайуанға айналады: 

 
Көп кісілер дұға қылар нәпсі көріп, 
Жеп-ішіп, хайуан кебі түндер жатып. (71-х.) 
 

Яғни Яссауи хикметтері бойынша, адамды Хақ жолынан адастыратын 
қас жауы нәпсіһауа болып табылады. Бұл нәпсіһауа Хақ - ада– қатынасына 
килігетін образ болып, Хақ-адам-нәпсі деген үш жақты қатынаспен 
белгіленген сюжет арқауы болды. Нәпсіһауа адамның тәні  материялық 
дүниеден жаралғанын пайдаланып, тән арқылы адамды руханишылықтан ада 
қылып, жанды жаулап алып, өз мүлкіне айналдыруға бар күшін салады. Бұл 
арам пиғыл адамның материалдық  дүниеге деген махаббаты, Хақ олардың 
рухани күшінің, сенімінің биік дәрежеде екенін сынап білді. Сондай-ақ бұл  
өмірдегі  бейшаралық, кәріптік, қасірет көріп, зардап шегушілік сияқты 
ахуалдар о дүниеде кері  ахуалдарға айналады, яғни жалған дүниедегі 
уақытша мерзімде өз еркімен ең төменгі ахуалдағы адамдар бақилық өмірде 
Хақ рақымына, шапағатына, махаббатына ие болып, ең биік дәрежеде өмір 
сүреді. 
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Жалпы Яссауи үшін, сопылық оқуды, сопылық дүниетанымды жеткізу, 
әдеби тұрғыда сипаттау шартты нәрсе болып табылады. Сондықтан да ол әр 
ұғымның, образдың мәнін ашуда, парсы сопылық әдебиетінің өкілдері 
сияқты, қарама-қарсы образдармен қалыптастыру, салыстыру, арқылы 
бейнелеуді ғана дұрыс көрген. Бұл дихотомия деп аталатын тәсіл. Суфизмнің 
нағыз мазмұнын ашатындықтан, сопылық әдебиетте бірден-бір қалыптасқан 
әдеби әдіс болып есептеледі. Бұл айна, дұрысырақ айтсақ, - қисық айна, 
эффектісіндегі тәсіл Яссауи қаламынан сызылған образдарды жасауда 
барынша мол қолданылған: бұл дүниедегі ойын-сауық, о дүниеде азап болып 
кері айналады, т.б. 

Қорыта айтсақ, Ахмет Яссауи де сопылық әдебиеттің өкілдері сияқты 
дәстүрлі, қалыптасқан әдеби әдіс-тәсілдермен қоса, дәстүрлі сопылық 
образдарды да қолданысқа салған. Бірақ Яссауи өз оқырмандарының түркі 
екенін, олардың суфизммен енді танысып жатқанын ескеріп, және де Яссауи 
оқуының ресмилік болуына орай, парсы-арабтар көп қолданған астарлы 
образдардан гөрі, нақты ғашық сопы мен оның сүйіспеншілік объектісі – 
Алла, және осы махаббатқа кедергі болатын шайтан образдарын 
пайдаланған. Сондықтан оның хикметтерін философиялық лирика деп 
атауымызға болады. 
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This article describes the poem "Diuans of hikmet" of the prominent Turkish poet, 

thinker and scholar Kozha Ahmed Yassaye. " Diuans of hikmet " - outstanding work of Turkic 
literature of the Middle Ages.  Poem " Diuans of hikmet " Kozha Ahmed Yassaye is the first 
work of classical Turkic literature. This work - addresses the problem of meaning in life, purpose 
of man, his place and role in the world of the Middle Ages. By the aid of scientifically-
descriptive, historicalcomparative, contextual, systematic and structural-semantic methods was 
defined linguistic character of the dastan and identified concept «love».  

Keywords: hikmet,love,God,sufizm,Middle Ages. 
 
В данной статье рассматривается “Диуани хикмет” – поэма видного тюркского 

поэта, мыслителя и ученого Кожа Ахмед Яссауи.“Диуани хикмет” – выдающееся 
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произведение тюркоязычной литературы средневековья. Это – философское 
произведение. Поэма “Диуани хикмет” Кожа Ахмед Яссауи является первым 
произведением классической тюркоязычной литературы. Это произведение –  
рассматривает проблемы смысла жизни, предназначения человека, его места и роли в 
мире эпохи средневековья.Научно описательными, историко-сравнительными, 
контекстными, систематизированными, структурно-семантическими методами был 
определен языковой характер дастана и выявлен концепт «любовь». 

 Ключевые слова: хикмет, любовь, бог, суфизм, средневековья. 

 
 

СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Р.К. Сакеев 

 
Выдвижение на первый план необходимости совершенствования 

системы образования, которая является одним из гарантов социальной 
стабильности, основой экономического развития общества, источником роста 
интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала нации, 
предполагает превращение  образования  в особо значимую социальную 
практику, призванную адекватно реагировать на вызовы времени. 

  Проблема несоответствия образования социальным потребностям 
состоит в  постоянном несовпадении времен социального развития и 
развития образования, которое  как функция социума призвано  обеспечить 
воспроизводство и развитие социальных практик. В обществе 
ориентированном на развитие, образование и управление образованием, для 
того чтобы отвечать требованиям динамичного, инновационного общества 
должны стать инновационными. 

«Инновация – это форма управляемого развития. Это переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. А точнее – перевод, т.е. 
инициируемые и контролируемые изменения, обеспечивающие не только 
получение положительного экономического или научно-технического 
эффекта, но и изменение способов деятельности людей в результате 
формирования элементов нового технико-технологического уклада 
производства, нового уровня функционирования организаций.»[1, с. 275-
276]. 

           Для того, чтобы стать инновационным, образование призвано 
имитировать процесс развивающей инновационной деятельности с тем, 
чтобы в совместной образовательной деятельности учащиеся освоили 
механизмы развития социальной практики и саморазвития. Следовательно, в 
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образовании должны создаваться пространства совместной преобразующей 
творческой деятельности участников образовательного процесса.   

Обеспечение процессов управления развитием организаций в сфере 
образования достигается посредством развития их человеческих ресурсов. 
Именно наличие инновационных человеческих  ресурсов создает  условия  
для перехода от поточно-отборочно-сегментарной к инновационно-
модульной организационно-образовательной модели учебного процесса, 
соответствующей инновационному образованию [2]. Названные 
обстоятельства актуализируют проблему непрерывного образования 
педагогических кадров как механизма развития человеческих ресурсов 
образовательных организаций.  

Системная проблема создания развивающейся и развивающей практики 
образования в условиях перехода к инновационному, практико 
ориентированному образованию, базирующемуся на компетентностном 
подходе, требует изменения методов развития человеческих ресурсов 
образовательных организаций. Они должны стать активными, 
имитирующими и реально воспроизводящими структуру профессиональной 
деятельности работников образования. 

Традиционно выделяют следующие группы методов профессионального 
развития коллектива организации: 

1) обучение на рабочем месте; 
2) обучение вне рабочего места - внутри организации; 
3) обучение вне организации; 
4)  самообучение. 
Обучение на рабочем месте является более дешевым и оперативным, 

имеет тесную связь с повседневной работой и облегчает вхождение в 
учебный процесс работников, не привыкших к обучению в аудитории, 
предоставляет, как правило, значительные возможности для повторения и 
закрепления вновь изученного. Но такое обучение ограничено рамками 
данного рабочего места. 

Методы обучения, применяемые на рабочем месте, характеризуются 
непосредственным взаимодействием с обычной работой в стандартной 
рабочей ситуации. Определяющей характеристикой здесь является то, что 
обучение организовано и проводится специально для сотрудников 
конкретной организации с учетом ее специфики и особенностей. Поэтому 
они предпочтительны для выработки навыков, требующихся для выполнения 
текущих образовательных задач. В то же время такое обучение редко спо-
собствует развитию потенциала сотрудника, формированию принципиально 
новых поведенческих и профессиональных компетенций, поскольку не дает 
возможности абстрагироваться от конкретной производственной ситуации и 
выйти за рамки традиционного поведения (см. Таблица 1). 
 
Таблица 1. Методы обучения на рабочем месте 
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Методы 
обучения 

Характерные особенности метода 

Направленное 
приобретение 
опыта и знаний 

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, основу 
планирования составляет индивидуальный план профессионального 
развития, в котором изложены цели обучения. 

 Адаптация 
Информация, введение в специальность, адаптация, ознакомление 
обучающегося с его новой рабочей обстановкой (прохождение 
адаптации по общей и специальной программе). 

Инструктаж 
 

Разъяснение и демонстрацию приемов непосредственно на рабочем 
месте и может проводиться как сотрудником - специалистом, давно 
выполняющим данные функции - наставником, так и специально 
подготовленным методистом или администратором. Обычно инст-
руктаж ограничен во времени и ориентируется на освоение конк-
ретных операций или процедур, входящих в круг профессиональных 
обязанностей. 

Ротация 

Временное перемещение сотрудника на другую должность с целью 
приобретения им новых навыков – компетенций.  Помимо чисто 
обучающего эффекта ротация оказывает положительное влияние на 
мотивацию сотрудника, помогает преодолеть стресс, вызываемый 
однообразными производственными функциями, расширяет 
социальные контакты на рабочем месте. Вместе с тем ротация 
обладает серьезным недостатком: высокими издержками, связанными 
с потерей производительности при перемещении с одной должности 
на другую. 

Подготовка 
стажеров 

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего и 
качественно иного порядка задач при одновременном принятии на 
себя некоторой доли ответственности. Обучающийся работает под 
руководством опытного специалиста, мастера, но получает более 
низкую зарплату, чем работающие на этой должности. 

Подготовка в 
проектных 
группах 

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в проектных 
группах, создаваемых в организации для разработки крупных, 
ограниченных сроком задач 

Ученичество и 
наставничество 

Традиционные методы профессионального развития с древних 
времен. Этот метод особенно распространен и целесообразен там, где 
качество во многом определяется индивидуальным мастерством 
исполнителя и практический опыт играет исключительную роль в 
подготовке специалистов (например, в педагогике.). Наставничество 
предполагает наличие более опытного человека - наставника, 
постоянно следящего за развитием обучающегося педагога, 
оказывающего помощь своим личным примером, советами, 
подсказками и т. п. Данный метод требует особой подготовки и склада 
характера от наставника. 
Главное достоинство метода — индивидуальный подход к 
обучаемому. 

Делегирование 

Передача сотрудникам четко очерченной области задач с 
полномочиями принятия решения по оговоренному кругу вопросов. 
При этом обучение подчиненных проходит в ходе выполнения 
работы. 

Метод 
усложняющихся 
задач 

Специальная программа рабочих действий, выстроенная по степени 
их важности, расширения объема заданий и повышения сложности.  
Одним из достаточно эффективных приемов данного метода является 
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цепочка усложняющихся заданий, которая представляет собой 
специальную программу рабочих действий, выстроенную по степени 
их усложнения, увеличения требуемых для их выполнения знаний и 
навыков. Заключительная ступень такой программы - 
самостоятельное выполнение сложного задания. 

Использование 
учебных 
методик, 
инструкций 

Обучение какому-либо виду работ по инструкции, осуществляемое 
самостоятельно, либо, если задача очень сложная, под руководством 
специалиста. 

 
Преимущества методов обучения на рабочем месте: 

― содержание планов обучения и время их реализации могут быть 
приспособлены к потребностям организации; 

― возможность использования реального оборудования, процедур и 
методов; 

― может быть экономически выгодным, если имеется достаточное 
количество сотрудников с одинаковыми потребностями в обучении, 
необходимые средства, ресурсы, преподаватели, которые смогут провести 
обучение в организации; 

― переходить от обучения на учебных примерах к непос-
редственному применению на практике легче, если учебный материал 
непосредственно связан с деятельностью. 
Недостатки методов обучения на рабочем месте: 

― участники могут встречаются только с сотрудниками этой же 
организации; 

― участники чаще могут отрываться от обучения простым 
уведомлением, чем в случае, если оплачены курсы с использованием 
безвозвратной оплаты; 

― участники могут неохотно обсуждать некоторые вопросы 
открыто и честно в среде своих коллег или в присутствии руководителя. 

Как положительным, так и отрицательным моментом является то, что 
участники обучения могут быть отозваны простым уведомлением в связи с 
возникшей производственной необходимостью. 

Обучение вне рабочего места внутри организации позволяет не только 
повышать квалификацию, но и проводить их переквалификацию, 
переподготовку и повышать профессиональный уровень. При таком обу-
чении организации легче управлять содержанием и форматом об-
разовательных программ, чем при обучении вне организации. Это позволяет 
устанавливать непосредственную связь процесса и результатов обучения с 
интересами организации, ее целями и стратегиями. 

Оно связано с дополнительными финансовыми затратами и отвлечением 
работников от их служебных обязанностей. 

Обучение вне организации нацелено либо на повышение 
общеобразовательного уровня работников, их ознакомления с достижениями 
науки и практики в сфере их профессиональной деятельности; либо на 
отработку навыков, востребованных работниками многих организаций 
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(например, получение педагогических навыков работы в сфере 
инновационной деятельности).  

Оно требует еще больших финансовых затрат и более длительного 
отвлечения работников от их профессиональных обязанностей.  

Методы обучения вне рабочего места делят на: 
— традиционные методы: лекции, семинары, учебные видеофильмы и 

др.; 
— активные методы обучения, уделяющие большое внимание 

практической отработке преподаваемых слушателям знаний и навыков: 
тренинги, ролевые и деловые игры, групповые обсуждения, компьютерное 
обучение, ролевое моделирование, разбор практических ситуаций и др.. 
Использование активных форм обучения позволяет мобилизовать 
внутренний потенциал человека и в игровой ситуации моделировать решение 
управленческих проблем. 
Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены, 
прежде всего для получения теоретических знаний и для обучения умению 
вести себя в соответствии с требованиями производственной обстановки( см. 
Таблица2).  
 
Таблица 2. Методы обучения персонала вне рабочего места. 

Методы 
обучения 

Характерные особенности 
метода Преимущества Недостатки 

Лекции 

Выступление 
преподавателя при очень 
ограниченном обсуждении. 
Пассивный метод обучения, 
используется для изложения 
теоретических и методических 
знаний, практического опыта - 
роль обучающихся 
ограничивается восприятием и 
самостоятельным осмыслением 
материала. Одним из средств 
повышения эффективности 
лекции является использование 
видеоматериалов, которые 
могут демонстрироваться с 
помощью самых разнообразных 
средств отображения 
визуальной информации. Их 
преимущество в том, что они 
могут показывать объекты и 
процессы в деталях и в 
движении, а зрительные образы 
запоминаются легче, чем устная 
информация. 

 

 Четкие и ясные 
методы изложения.  
 Даёт возможность 
изложения большого 
объема учебного 
материала за короткое 
время большому числу 
слушателей, при этом 
преподаватель может 
применять различные 
наглядные средства, 
используя классную 
доску, плакаты, показ 
слайдов или 
видеофильмов, 
раздаточный материал. 

 низкие 
финансовые затраты на 
одного обучаемого. 

 Легко 
забывается, так как 
отсутствует 
обсуждение.  
 Неэффективен в 
малых группах.  
 Требует высокой 
концентрации 
внимания слушателей  
 Односторонний 
характер 
коммуникации: 
обучаемые обычно 
конспектируют за 
лектором, практически 
не имея возможности 
обращаться к нему; 
 Сложность 
контроля усвоения 
слушателями 
излагаемого материала; 
 Нет 
возможности учесть 
разный уровень знаний 
и профессиональный 
опыт обучаемых; 
 Сложность 
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переноса знаний, 
полученных во время 
лекции, в практику. 

Ролевые 
игры, 

деловые 
игры 

Коллективная игра, вклю-
чающая разбор учебного 
примера, в ходе которого 
участники игры получают роли 
в игровой деловой ситуации и 
рассматривают последствия 
принятых решений, причем 
обладатели ролей должны 
вырабатывать альтернативные 
точки зрения. Отработка 
учебной тематики происходит 
на основе ситуаций, 
моделирующих те или иные 
аспекты профессиональной 
деятельности слушателей. 
Акцент делается не на решение 
проблемы, а на развитие 
навыков. 

Деловые игры 
бывают как глобальными 
(управление компанией), так и 
локальными (проведение 
переговоров, подготовка 
бизнес-плана). Использование 
этого метода позволяет 
обучающимся исполнять 
различные профессиональные 
функции и за счет этого 
расширить собственное 
представление об организации 
и взаимоотношениях ее 
сотрудников. 

Инструктор может 
усилить моменты, задавая 
участникам игры определенный 
тип поведения, т. е. моделируя 
его. Деловые игры достаточно 
полезны с точки зрения 
приобретения практических 
навыков (составления планов, 
проведения совещаний, 
переговоров и т. д.) и навыков 
организационного поведения 
(удовлетворение потребностей 
клиентов, ориентированности 
на качество, сотрудничество и 
т. п.) 

 Эффектив
на, если ситуация 
схожа с реальной 
производственной 
ситуацией.  

 Способ-
ствует развитию 
навыков 
межличностного 
общения.  

 Учит, как 
действовать в реальных 
ситуациях. 

 Моделью 
реальной жизни - они 
дают возможность 
значительно сократить 
операционный цикл и 
продемонстрировать 
участникам обучения,к 
каким конечным 
результатам приведут 
их решения и действия. 

 Слушатели 
могут не воспринимать 
происходящее всерьез. 
Некоторые ситуации 
нельзя инсценировать. 
Если инсценировки 
очень схожи с 
реальностью, это может 
вызвать негативную 
реакцию  
 Низкая 
эффективность при 
усвоении 
теоретических знаний и 
овладения новыми 
профессиями. 
 Они 
дорогостоящие, по-
скольку для их 
подготовки требуются 
специальные навыки и 
много времени.  
 Эффективный 
разбор деловой игры, 
имеющий большое 
значение для ее 
участников, требует 
участия специально 
подготовленных 
инструкторов - 
специалистов. 
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Рабочая 
группа 
(«кружок 
качества») 

Молодые специалисты 
разрабатывают конкретные 
решения по проблемам 
управления организацией, 
объединившись в рабочие 
группы. Разработанные в 
рабочих группах предложения 
передаются руководству 
организации, которое 
рассматривает предложения, 
принимает по ним решения и 
информирует рабочую группу о 
принятии или отклонении ее 
предложений. 

 Реализация 
творческого 
потенциала 
сотрудников.  
 Выработка решений 
по проблемам 
предприятия. 

 Необходима 
разработка 
специальной системы 
мотивации к работе в 
таких кружках. 

Ситуационн
ый анализ 

Реальная или выдуманная 
образовательная ситуация с 
вопросами для анализа, при 
этом устанавливаются жесткие 
временные рамки, которые 
сковывают мысль в 
производственной обстановке. 
Слушатели должны предложить 
выход из ситуации или принять 
необходимое решение. 
Возможно использование 
видеофильмов, в которых 
отражена ситуация для разбора 

 Вырабатывается 
несколько 
альтернативных 
решений, гак как не 
существует единст-
венно правильного 
ответа.  
 У слушателей 
развиваются навыки 
общения, умение 
оценивать влияние 
различных факторов на 
принятие решения и 
принимать наиболее 
оптимальные. 

 Длительн
ое по времени.  

 Сложно 
подобрать подходящий 
случай.  

 У группы 
могут возникнуть 
затруднения в поиске 
решений, для этого 
необходим опытный 
преподаватель, 
который умеет 
организовать работу в 
группах 

Моделирова
ние 

Воспроизведение реальных 
условий работы (например, 
использование тренажеров, 
макетов и др.) 

Быстрый и 
эффективный способ 
подготовки 

Дорогостоящий 
способ 

Групповое 
обсуждение 

Выступление преподавателя 
(или лидера группы) при 
активном участии слушателей в 
форме вопросов и 
комментариев 

 Удобно, если 
слушатели работают в 
группах.  
 У каждого 
слушателя есть 
возможность 
высказаться, что 
способствует 
рождению новых идей. 

 Преподав
атель должен обладать 
умением управлять 
дискуссией, чтобы 
слушатели не 
отвлеклись от заданной 
темы и работали 
эффективно.  

 Лидер 
группы может 
доминировать над 
остальными 
слушателями. 

Обучение 
на природе 

Несколько педагогов проводят 
в палатках па природе около 
недели. Параллельно обучаютя. 
Они испытывают себя на 
выживание и познают 
собственный потенциал 

 Люди узнают о 
своих возможностях и 
ограничениях. 
 Глубоко 
погружаются в 
изучаемую проблему 

 Очень 
дорогостоящий метод.  
 Результаты могут 
оказаться 
неприменимы в 
реальной жизни. 
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творчества и взаимопомощи 

Дистанци
онное 
обучение 

Обучение ведется параллельно 
с основной деятельностью, 
путем активного использования 
современных технологий, в 
конце обучения выполняется 
контрольное задание по 
результатам которого 
принимается решение о выдаче 
удостоверения о повышении 
квалификации. 

 Возможно обучение 
без отрыва от основной 
работы.  
 Возможность 
самостоятельно 
определять график и 
интенсивность 
обучения. 

 Качество обучения 
напрямую зависит от 
качества комплекта 
дистанционного 
обучения 
(методические 
рекомендации, учебные 
материалы: лекции, 
видео- и 
аудиоматериалы, 
компьютерные 
обучающие програм-
мы) и качества 
самостоятельной 
работы. 

Тренинги 

Обучение посредством 
активной проработки учебного 
материала в ходе игровых 
ситуаций и выполнения 
специальных упражнений - 
практической отработке 
изучаемого материала, 
применения других методов 
активного обучения. Один и тот 
же навык, полученный 
человеком, многократно 
повторяется в различных 
ситуациях. 

 Очень эффективный 
метод. 

 Высокая стоимость 
обучения.  
 Качество обучения 
сильно зависит от 
профессионализма и 
личностных качеств 
тренера. 

«Веревочны
й курс» 

Тренинг командного 
взаимодействия в естественных 
природных, несколько необыч-
ных, иногда экстремальных 
условиях. Он очень наглядно 
демонстрирует, чего можно 
достичь, работая командой. 
Проводится «веревка» для 
групп численностью 8-14 
человек. Участвовать в нем 
может кто угодно, независимо 
от возраста, физической под-
готовки и состояния здоровья. 
Структура практически всех 
заданий «веревочного курса» 
достаточно проста: всем вместе 
попасть из пункта А в пункт Б, 
преодолевая различные 
препятствия, или совместно 
выполнить какое-то 
упражнение. При этом задания 
таковы, что не столько важны 

 Сплочение людей, 
совместно работающих 
над решением какой-
либо задачи 
(проектом); 
 Повышение доверия 
членов небольшого 
коллектива друг к 
другу, когда коллектив 
подразделения 
превращается в 
команду; 
 Выработка 
настойчивости в 
решении поставленной 
задачи; 
 Выработка 
ответственности за 
собственную работу и 
за результаты работы 
команды; 
 Выявление умений и 

 Наличие лидера 
группы - 
доминирующего над 
остальными 
слушателями. 
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физическая сила, ловкость или 
сноровка отдельного участника 
(хотя их наличие - безусловный 
плюс), сколько умение вести 
команду за собой и идти на 
компромисс с другими; 
сконцентрировать на 
происходящем внимание свое и 
своих коллег; сделать так, 
чтобы выполнение упражнения, 
задания, или преодоление 
пpепятствия стало общей целью 
команды. 

навыков, которыми 
человек обладает, но не 
использует в 
повседневной 
профессиональной 
деятельности в 
организации; 
 Наглядно показать, 
что наиболее 
эффективной является 
команда, которая 
научилась использовать 
как профессиональные, 
так и личностные 
качества своих членов; 
 Общее поднятие 
того, что Анри Файоль 
называл «корпора-
тивным духом». 

Компьюте
рное 
(программир
ованное) 
обучение 

Структурированная 
информация предоставляется 
блоками и после изучения 
каждого блока осуществляется 
оценка степени его усвоения. 

 Возможность 
осуществлять обучение 
в темпе, удобном для 
обучающегося.  
 Переход к 
следующему блоку 
осуществляется только 
после успешного 
усвоения предыдущего.  
 Возможность 
изучать предмет с того 
уровня, на котором 
находится обучаемый. 

 Высокая стоимость.  
 Сложности переноса 
знаний в повседневную 
деятельность. 

Семинары, 
семинары-
практикумы 

Помогают слушателям как 
можно лучше разобраться в 
содержании изучаемого 
материала. Семинары 
позволяют контролировать 
степень понимания 
слушателями пройденного 
материала за счет их ответов на 
вопросы, задаваемые 
преподавателем и другими 
слушателями, решения 
практических задач и разбора 
различных конкретных си-
туации; предполагают большую 
активность слушателей (чем 
она выше, тем эффективнее 
семинар) и многосторонние 
коммуникации время занятий, 
что позволяет слушателям 
использовать в дальнейшем не 

 Главное в семинаре - 
дискуссия и диалог 
между обучающимися 
и преподавателем, 
который позволяет с 
разных сторон 
рассмотреть материал.  
 Соотнешение теории 
с опытом и знаниями, 
уже имеющимися у 
слушателей. 

 Качество обучения 
сильно зависит от 
профессионализма и 
личностных качеств 
преподавателя и 
участников. 
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только компетенции 
преподавателя, но и компе-
тенции друг друга; 
предъявляют более высокий 
уровень требовании к 
преподавателю: он должен 
уметь не только излагать 
заранее заготовленный 
материал (как на лекции), но и 
грамотно реагировать на 
вопросы аудитории, создавать в 
ходе занятия обстановку, 
побуждающую слушателей к 
активному участию в работе. 
Наиболее целесообразно 
проводить семинары в группах 
по 10-20 человек. 

 
Преимущества методов обучения вне рабочего места: 

― участники могут обмениваться информацией, делиться 
проблемами и опытом их решения с работниками других организаций; 

― может использоваться дорогостоящее учебное оборудование, 
ресурсы, которые могут оказаться недоступным для организации; 

― может быть более экономически выгодным, если вы имеете 
небольшое количество работников с одинаковыми потребностями в 
профессиональном развитии; 

― квалифицированный обучающий персонал, который может быть 
недоступен внутри организации; 

― в сравнительно безопасной нейтральной обстановке участники 
могут более охотно обсуждать какие-то вопросы. 
Недостатки методов обучения вне рабочего места: 

― нет точного соответствия программы обучения потребностям 
организации; 

― доступность и частота обучения установлены внешней организацией; 
― если участники были отозваны с курсов, оплата не возвращается; 
― могут возникнуть проблемы при переходе от обучения (на примере 

учебных ситуаций) к непосредственному применению на практике. 
Как положительным, так и отрицательным моментом является то, что 

участники обучения не могут быть отозваны простым уведомлением в связи 
с возникшей производственной необходимостью. 

Перечисленные группы методов не исключают друг друга, так как 
обучение в стенах организации может вестись с отрывом или без отрыва от 
работы. Кроме того, они могут дополнять друг друга, так как обучение в 
процессе работы часто совмещается с обучением в производственных  или 
образовательных организациях. 

Участие работника в программах профессионального развития, проводи-
мых вне организации, открывает перед ними новые возможности, позволяет 

 79 



Вестник университета Кайнар, №1/2016 

взглянуть на свою работу и свою организацию в более широкой перспективе. 
Часто такое обучение дает возможность установить достаточно тесные 
контакты с представителями родственных организаций, обменяться опытом. 

Обучение вне организации дает наибольший эффект, если: 
― его результаты востребованы в организации, т. е. человек имеет 

возможность на практике применить то, чему его научили; 
― работники, направленные на повышение квалификации, 

связывают его с необходимым профессиональным или карьерным ростом; 
― работники, прошедшие повышение квалификации, составляют о 

нем достаточно подробный отчет, выступают перед другими 
заинтересованными сотрудниками организации, обобщая полученные знания 
и навыки, связывают их со своей непосредственной деятельностью.  

Самостоятельное обучение персонала является одним из важнейших 
источников развития организации. Оно представляет собой процесс 
приобретения необходимых знаний, навыков и умений путем 
самостоятельных занятий на рабочем месте или вне него. Такое 
профессиональное развитие требует от человека организованности, усердия и 
прилежания, высокого уровня внутренней мотивации, осознания значимости 
личностного развития и повышения уровня профессионализма. 

Роль организации либо учреждения в самообучении персонала может 
состоять в: 

― наличии в организации действенной системы мотивации 
саообразования сотрудников; 

― оказании помощи сотрудникам в организации их 
самообразования за счет определения целей и приоритетов обучения, состав-
ления письменного плана самообразования; 

― предоставлении сотрудникам условий и средств для 
самообучения путем: 

o выделения специальных помещений; 
o обеспечения специализированной учебной, справочной и 

методической литературой, периодическими изданиями, выходом в 
Интернет; 

o частичной или полной компенсации личных затрат сотрудников 
на профессиональное развитие. 
Выбор методов профессионального развития  в значительной степени 
определяется :  

― целями и направленностью повышения квалификации (см. 
Таблица 3.); 

― средствами, которые организация может затратить на 
профессиональное развитие; 

― численностью сотрудников, повышающих квалификацию. 
 
Таблица 3. 
 
Выбор методов повышения квалификации. 
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Направленность повышения 
квалификации 

Метод повышения квалификации 

Специализированные программы 
обучения. Тренинг. 

Программы командообразования. 
Деловые игры, «верёвоные курсы», 

семинары с анализом проблем организации – 
учреждения. 

Развитие межличностных и 
внутриорганизационных 
коммуникаций, формирование 
навыков преодоления конфликтов. 

Лекции, тренинги, деловые игры,  семинары 
с анализом проблем организации. 

Управленческая подготовка. Лекции, семинары с разбором кейсов, 
деловые игры. 

Подготовка к организационным 
преобразованиям. 

Деловые игры, семинары с разработкой 
проектов и анализом проблем организации. 

 
Условием управления системой методов развития человеческих 

ресурсов организации является реализация следующих организационных 
принципов:  
 принцип стратегической перспективы организации, заключающийся в 
ориентации и самоорганизации  субъектов образования на долгосрочные  
цели развития; 
 принцип системности, предполагающий, что человеческий ресурс 
организации рассматривается как целостная взаимосвязанная динамическая 
самоорганизующаяся, самоуправляемая система, охватывающая всех членов 
организации (партнеров, специалистов и управленческих кадров, педагогов, 
учащихся и их родителей), и являющаяся коллективным субъектом 
управления ее развитием; 
 принцип горизонтального сотрудничества и кооперации, реализуемый 
на основе учета нормативной  и правовой базы в сфере образования;  
 принцип самоопределения участников совместной деятельности, 
предусматривающий определение каждым своих места, роли,  функций и 
ответственности в общей деятельности; 
 принцип комплексности в решении проблем, состоящий в 
комплементарности  всех компонентов системы управления развитием 
человеческих ресурсов и  деятельности организации; 
 принцип партнерства с заинтересованными  сторонами, проявляющими 
интерес к проблеме обеспечения устойчивого развития образования на 
основе управления развитием человеческих ресурсов; 
 принципы  активности, ответственности и инициативы[3].  

 81 



Вестник университета Кайнар, №1/2016 

 В технологическом плане  рефлексивное управление развитием 
деятельности организации  на основе  применения системы методов 
управления развитием ее человеческих ресурсов предусматривает: 
 признание человека главной ценностью и ресурсом развития; 
 разработку стратегии развития организации и ее совокупного 
человеческого ресурса на основе анализа реальной практики по критериям 
соответствия внешней ситуации, определяющей заказ на деятельность, на 
основе которого путем содержательной и технологической интерпретации 
формулируются  цели организации; 
 открытость организации, мобильность и динамичность реагирования 
на запросы внешней среды; 
 рефлексивно-деятельностный  (ситуационный) характер управления.   
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Түйін. 
Мақалада мемлекеттің экономикалық қарқынды дамуында білім беру 

жүйесін жетілдірудің маңызы зор екендігі, интеллектуалдік, мәдени және 
рухани әлеуетін көтеруде инновациялық идеялардың маңыздылығы 
қарастырылады.  

 
Summary. 

 
The importance of education system's improvement under the quickest 

development of state economy and the significance of innovative ideas on 
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ascending of intellectual, cultural and immaterial opportunities are considered in 
the article. 

 

    Жер беті суларын қорғаудың маңыздылығы  

 

Ахметова  Динара  Шакеновна  

  Қ.А.Яссауи атындағы №123  

мектеп-гимназиясының  география  пәні  мұғалімі    

   

Табиғат - адам тәрбиешісі. Адам болып туып, адам болып қалуы үшін 
табиғаттың қарар ролі зор. Табиғат бөлшектері: жан-жануарлар дүниесі, 
өсімдіктер әлемі. өзен-сай, биік таулар, сағым тербеген сары дала-бәрі 
адамдардың ойына-сана, денесіне-қуат, бойына-күш, өнеріне-шабыт, 
көңіліне-қанат береді. 

  Ерте заманнан бері адамзат өзінің тіршілігіне қажетті заттардың бәрін 
табиғат қазынасынан алып келді. Сондықтан табиғат байлығын тоздырмай, 
ортайтпай, қайта қорландырып, нәрлендіріп, молайтып отыруымыз керек. 
  Қазіргі кезде ізгілендіру мен демократияландыруға бағытталған білім 
стандарттарын, оқытудың озық технологияларын  жер беті суларын білім 
негіздерін оқыту үрдесіне енгізу білім беру жүйесін дамытудың негізіне 
айналды. 

Сабақтың мақсаты мен міндеттері: 

1.Білімділік мақсаты  1) Тіршілік үшін судың маңызы. Оқу-ды сын 
тұрғысынан ойлау арқылы, тақырып мазмұнын меңгертіп жетілдіру. 

2.Тәрбиелік  2) Табиғатты қорғау, экологиялық тәрбие негіздерін 
қалыптастыру. 

3. Дамыту мақсаты  3) Оқуды жеке, топпен жұмыс істеуге одан қорытынды 
шығ-ға, өз пікірін, ойын еркін айтуға, ойлау әрекетін дамыту. 

Сабақтың түрі  Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 

Әдіс-тәсілдері  кубизм, топтастыру, РАФТ, ұқсастық-даралық, эссе. 

Сабақтың өрнектілігі   суреттер, плакат, карта, кесте, картондар, сұрақтар. 
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Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  Амандасу, түгендеу, оқу-құралдарын тексеру.(2 мин) 

Үй тапсырмасын тексеру, қайталау   §47 Мұздықтар; (суретін салу, тау 
және жабынды мұзд-ң ұқсастығы мен айырмашылығы (10 мин)). 

Жаңа сабақ  Жер беті суларын қорғау (25 мин). 

Қорытынды: Бағалау (5 мин). 

Үйге тапсырма (3 мин). 

Қызығушылықты ояту үшін:  Оқушылар 5 топқа 6 оқушыдан бөлініп 
отырады. Әр топтың атауы жазылған. Олар: 1-Мұхит тобы, 2-Теңіз тобы, 3-
Өзен, 4- Көл,        5- Бұлақ.  Әр топ өз аттарын  1 шумақ өлең, сурет  арқылы 
немесе ребус, сөзжұмбақтар қолданып таныстырады. 

   Үй тапсырмасын сұрау кезінде кубизм әдісін қолданып, әр топқа сұрақтар 
берілді  Венн диаграммасы арқылы тау мұздығы мен жабынды мұздығын 
салыстыру. Картадан биік тауларды, олардың қар жиегінің биіктігін айтып 
беру. Оның биіктігі неге байланысты? 

   Біз осы уақытқа дейін гидросфераның бөліктері мұхиттармен, теңіз, көл, 
өзен, ауадағы су, жер асты суларымен, мұздықтармен таныстық.  

   Бүгінгі жаңа сабағымызда гидросфераның соңғы бір бөлігі жасанды 
сулармен танысамыз. 

   Адамзат табиғаттан суды таза күйінде алып, өкінішке орай ластанған 
күйінде қайтарады. Сондықтан да су қөздерін қорғауды күнделікті тіршілік 
кезінде іске асыруымыз керек.  

   Суды қалай қорғау керек, не істеу керек? (топтастыру) 

 

              Каспиий теңізінде қорық ашу                               Су көздерін ластамау 

 

 

                                                         Суды қорғау 
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 Краннан босқа су ақпауын қадағалау               Қалдық суларды сүзгілеу, 
тұндыру арқылы тазалау 

 Осы топтастыру арқылы жаңа сабаққа көшеміз. 

Жаңа сабақ.  

 2. Ой ашар. 

   Судың адамзат, тіршілік үшін маңызы өте зор. Таза, тұщы судың қазіргі 
кезде жер шарында тапшылығы, суға деген зәрулік байқалуда. Адамдар өз 
мұқтаждарына суды тиімді пайдалану үшін ерте кезден-ақ канал, бөгендер 
салған. Канал- жасанды өзен (Ертіс-Қарағанды) ұзындығы- 500 км, ені- 40 м, 
тереңдігі-  5-7 м. Бір өзен екінші өзенмен жалғасады. Бөген- жасанды су 
қоймалары (Бұқтырма, Исардара, Қапшағай). Бөгенге СЭС-ы салынып, жол 
қатынасы үшін де пайдалануда. 

   Жер бетіндегі суды ысыраппен пайдалану ауыр зардапқа әкеп соқтыруда, 
бір ғана Арал проблемасы қазіргі кезде ғалам проблемасына айналып отыр 
(себебін толығырақ түсіндіремін).  

   Адамдардың кәсіптік  әрекетінің және тұрмысқа пайдалануының әсерінен 
су құрамының және қасиеттерінің өзгеріске ұшырауын, яғни су көздерінің 
пайдалануға жарамсыз болып қалуын судың ластануы  деп аталады.  

1. Үй-жайдан, өндірістен шыққан сарқынды суларды толық тазалау 
(сүзу,тұндыру арқылы т.б.) 

2. Тыңайтқыш, пестицид, гербицид қажетіне қарай қолдану (ошақтық 
шашу, шектеулі шашу тәсілдерін қолдану) 

3. Ағаш отырғызу. 

   Әр адамға тәулігіне тамақ пен ішуге 2-3 литр су керек, ал  кір жууға, 
тұрмысқа, шаруашылыққа (мал суару, бақшаны суару  т.б.) онда 10-15 литр 
су керек. 

   Жер шарының  2/3  су. 

   100 литр су қорының 98 литрі – теңіз, мұхит суы- 2литр-і ғана тұшы су 
бермейді; көпшілігі суық аймақта тау басындағы мұз. Ақыр соңында 100 
литрден 1,5 стакан ғана су пайдаланады екен. 

   Адам  табиғаттан суды таза күйінде алып, ластанған, күйінде қайтарады. 
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  Республикалық  «Су заңында» әрбір су көзін қорғау, ол жерге шаруашылық 
қызметі қатаң тежеледі. Мал шаруашылық кешендерін салу; өнеркәсіп 
қалдықтарын сақтау, қоқыс төкпеу, тыңайтқыштар мен улы химикаттарды 
сақтайтын қойма, көлік тұрақ, жанармай құю, көлік жуу, жөндеу т.б. рұқсат 
етілмейді. 

   Ауыл шаруашылығына жұмсалған судың  ¾-і су көздеріне қайтып оралмай, 
мүлдем жоғалады. 

  Нұра, Ертіс өзендерінің су құрамында сынап, қорғасын, мырыш  секілді 
қатерлі ауыр металдарға, Іле  өзені  мен  Балқаш көлі  ауыр металдарға ал, 
Каспий теңізі мұнай    қалдықтарынан   зардап шегуде. 1999 ж. 20-30 мың 
итбалықтың қырылуы, 100 деген мың құстардың өлуі, осының белгісі. 
Жерорта теңізі дүние жүзіндегі ең лас теңіз, Адриат  теңізінің экологиялық 
жағдайы өте нашар. Италияның өндіріс қалдықтарының 65 % және құбырдан 
шыққан қалдық сулар құйылады. 

   Шектен тыс  ластанудың соңы судың да сұрауы бар екенін көрсетуде. Жыл 
өткен сайын тұщы суға деген зәрулік күшеюде. Сондықтан да, балалар, суды 
қорғау баршаларымыздың міндетіміз. 

   Жаңа сабақтан алған білімімізді қорытындылау үшін Елес жетелеу әдісі 
арқылы  көз алдымызға ластанған өзен-көлдерді, мұнай қалдықтарына 
тұншыққан итбалық, балық, құстарды, төгілген қоқыстар, улы суға айналған 
теңізді елестетейікші (2-3 мин; ақырын музыка  қойылып,бөлмені 
қүңгірттейміз, балалар басын партаға қойып, көздерін жұмып елестетеді). 

   Ал, енді РАФТ әдісі арқылы осы елесімізді (жеке, жұп; топта талқылап) 
баяндайық.  

Мысал:    Р- су (итбалық; құс: Арал теңізі) 

                А- адамзат; экологтар 

                Ф- арнау; өлең; хат; шығарма 

                Т- тақырып «су – өмір көзі» 

Әр топқа сұрақтар беру. 

Арал, Балқаш көлдерінің  проблемасына байланысты ұқсастықтары мен 
даралығын анықтау. 

Ұқсастығы Даралығы 
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Оқушыларды картаға шығарып (Қазақстанның физ.картасына) елеміздің 
өзен-көлдерін сұрау; кескін картаға белгілеп отыру. 

3. Ой толғаныс.  
          1. Үйге жер беті суларын қорғау. 

мына тақырыпқа эссе жазу «Егерде менің қолымда билік болса, мен су 
көздерін қалай қорғар едім?» 

Су көздерін қорғау жайлы менің жобам. 
Экологтарға; депутаттарға хат! 

(картаны, теле-радио ақпарат, баспа сөзден материал алу 
арқылы жазу) 

2. Жұмыс дәптерден тапсырмалар 
3. Кескін картаға өзен-көлдерді, ластанған аймақтарды 

белгілеу. 
4. Қорытындылау, бағалау. 

   Оқушылардан сұрау  «өз тобыңнан кімді бағалар еді», «кім көп жауап 
берген»; «нашар ат салысқан жолдастарыңа не айтар едіндер?» т.б. 

Сонымен, адамның шаруашылық іс-әрекеттерінің - нәтижесінде су қасиетінің 
өзгеруі. Ластаушыларды тасымалдауда мүхиттық ағыстардың рөлі. 
Материктердің ішкі суларың пайдалануда экологиядық зардаптардың 
байқалуы, оларды ескерту. Суды қорғау шараларын жүзеге асыру қажет. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ МОДЕРНИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ   

Р.К. Сакеев 
 
 
Развитие технологий и способов коммуникаций, в том числе 

образовательных; стремительный рост общего объема информации; 
превращение знаний в фактор национальной экономики; принятие меж- и 
наднациональных государственных соглашений в области образования; 
сокращение периода обновления информации, связанные со становлением 
информационного (постиндустриального) общества, принципиально 
изменяют соотношение формального, неформального и информального 
образования в структуре образования, в том числе и  дополнительного 
педагогического  образования (ДПО). 
 Современное дополнительное педагогическое образование не просто 
элемент существующей системы образования, а самостоятельный источник 
образования, способствующий приобретению компетентностей в различных 
сферах жизненного и профессионального самоопределения педагогов 
профессиональной школы. 

 Новая миссия дополнительного педагогического образования: научно-
методическая и образовательная  поддержка неформального образования. А, 
образовательные институты дополнительного педагогического образования 
(в том числе и учреждения профессионального образования) выступают как 
центры компетенций в области управления человеческими ресурсами, 
человеческим капиталом и человеческим потенциалом сферы образования в 
целом  и профессионального в том числе. 

В современном дополнительном педагогическом образовании можно 
выделить, по крайней мере, две его модели: адаптационную, направленную 
на адаптацию специалиста к изменяющимся условиям работы, и модель 
профессионального развития, ориентирующую на развитие у педагогических 
кадров активности, способности принимать решения и нести ответственность 
за сделанный выбор и осуществляемые действия. 

Анализ реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ, форм профессионального развития педагогических кадров и 
способов распространения информационно-образовательных ресурсов, 
позволяет выделить основные модели  адаптивного формального 
образования (повышения квалификации) педагогических кадров.  
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Модель 1. Повышение квалификации в форме традиционных программ 
дополнительного профессионального образования на  базе ИПК.  В данной 
форме ПК раскрываются: актуальные вопросы развития образования; 
современные технологии образовательного процесса, информатизация 
образования; инновационная деятельность в образовании; вопросы 
повышения квалификации педагогических кадров по приоритетным 
направлениям развития образования, в т.ч. по идеологии  государства, 
технике безопасности, энергосберегающим и энергоэффективным 
технологиям и др.  

Модель 2. Повышение квалификации в форме традиционных программ 
дополнительного профессионального образования на базе ведущих 
зарубежных институтов ДПО.  Тематика программ дублирует 
приоритетные направления первой модели, но отличие этих программ 
заключается в том, что они проектируются на базе ведущих образовательных 
площадок, и предполагается, что в содержании программ интегрируется 
лучший международный опыт.  

Модель 3. Индивидуальные и коллективные стажировки на 
отечественных и зарубежных инновационных образовательных площадках.  
Стажировки являются одной из официальных форм повышения 
квалификации кадров, но имеют небольшое распространение в сравнении с 
другими институциональными формами.  Особенность и ценность программ 
стажировок для педагогов заключается в 1) участии отправляющей стороны в 
проектировании и/или согласовании образовательной программы 
стажировки; 2) высокой мотивации обучающихся на освоение программы; 3) 
формировании и развитии основных компетенций обучающихся на основе 
деятельностного подхода с выходом на конкретные востребованные 
учреждениями образования  и самим педагогом  результаты, например 
освоение нового оборудования, готовность развивать инновационную 
инфраструктуру «своего» учреждения образования, применять полученный в 
процессе стажировки опыт на практике, осуществлять педагогическую  
деятельность с использованием новых методов, в новых направлениях и др. 
Модель индивидуальных и коллективных стажировок вписывается в 
современные тенденции развития академической мобильности кадров 
образования и будет иметь дальнейшее распространение.  

Модель 4. Дополнительные образовательные программы повышения 
квалификации с включением электронного обучения и институционализацией 
участия в методических и научно-методических мероприятиях.  
Методические и научно-методические мероприятия обладают серьезным 
образовательным и развивающим потенциалом при условии высокой 
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мотивации и активной вовлеченности участников. Научно-методическое 
событие встраивается в качестве стажировочного или практического модуля 
в дополнительную профессиональную образовательную программу и 
дополняется другими, как правило, теоретическими модулями, изучение 
которых происходит самостоятельно на базе электронных форм обучения 
(электронные материалы). С формальной точки зрения такие программы 
могут считаться состоявшимися при наличии итоговой аттестации в форме 
зачёта, экзамена, защиты реферата или аттестационной работы и организации 
изучения теоретических модулей с выполнением всех требований к 
электронному обучению.  Выделенная модель это наглядный пример 
институциональных процессов в системе ДПО педагогов, 
свидетельствующих о необходимости развития вариативных форм 
повышения их квалификации, выхода за рамки образовательной тематики в 
сферу научно-практической деятельности.  

Модель 5. Корпоративные программы повышения квалификации, 
образовательные модули, методические мероприятия находятся на границе 
между формальным и неформальным обучением, так как их освоение иногда 
происходит без организации итоговой аттестации и выдачи 
соответствующего документа по окончании программы или модуля.  Вместе 
с тем данная модель представляет интерес, так как является продуктивной 
формой удовлетворения коллективных и индивидуальных потребностей и 
запросов в профессиональном развитии и развитии структурных 
подразделений  и учреждения образования в целом.  Ценность данных 
программ заключается в самостоятельном формировании их тематики на базе 
учреждения образования с участием его работников, свободном, исходя из 
задач программы, отборе лекторов (тренеров, тьюторов и др.), в 
согласовании ценностей и направлений дальнейшего развития по заявленной 
тематике всеми участниками программы, возможности реализовать 
результаты на практике.  

Модель 6. Индивидуальные образовательные программы повышения 
квалификации в виде набора образовательных модулей и научно-
методических мероприятий.  Индивидуальные дополнительные 
профессиональные образовательные программы это востребованный, но пока 
мало развитый продукт системы ДПО педагогов. Решение этой 
перспективной задачи связано как с преобразованием существующей 
формализованной системы ДПО, формальных дополнительных 
профессиональных образовательных программ, так и с 
институционализацией форм профессионального развития педагогов, 
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обладающих высоким образовательным потенциалом (неформальное, 
информальное образование)[1].  

Модель 7. Смешанная модель ― интегрированные образовательные 
программы повышения квалификации педагогов в виде набора 
образовательных модулей и научно-методических мероприятий, 
организуемых в реальной (на рабочем месте, в отечественных и зарубежных 
институтах ДПО, инновационных площадках) и виртуальной (Интранет, 
Интернет) средах через различные виды образования.   

По нашему мнению модель смешанного обучения (blendedlearning) 
дополнительного  педагогического образования  ― это наиболее 
перспективная форма обучения, при которой происходит сочетание сильных 
сторон традиционного (очного), дистанционного обучения и 
самостоятельной работы слушателей. Соотношение очной и дистанционной 
доли обучения может меняться в зависимости от целей, на которые 
направлен тот или иной курс ПК, ПП или стажировка. 

Смешанное обучение как педагогическая категория новой дидактики, 
раскрывающей особенности организации процесса обучения в различных 
образовательных средах, появилось недавно, поэтому многие его аспекты 
находятся в стадии проведения научных исследований, расширяющих и 
углубляющих поле инновационной педагогической теории и практики. 
Модель смешанного обучения, как одна из форм управления знаниями, 
направлена, в частности, на развитие профессионально педагогической 
мобильности, как новой ценности, нематериального актива организации и 
важнейшего качества педагога-инноватора,  лежащего в основе 
человеческого ресурса, от уровня развития  которого во многом будет 
зависеть конкурентоспособность выпускников  учреждений среднего 
профессионального образования в условиях перехода к экономике знаний[3].  
 Исходя из анализа определений понятия «управление знаниями», 
можно вывести три группы подходов к управлению знаниями:  

― техноцентрические, в которых особое внимание уделяется 
информационным технологиям, первоначально – тем, которые 
предназначены для поиска, хранения, классификации, передачи данных и 
информации, а в современных условиях, в первую очередь, тем, которые 
обеспечивают совместную работу, обмен знаниями и лучшими практиками. 
Ключевые компоненты – технологии. 

― организационные – сосредоточены в основном на том, какими должны 
быть структура организации и существующие в ней процессы, чтобы 
наилучшим образом содействовать эффективному управлению знаниями. 
Ключевые компоненты – структуры и процессы. 

― экологические («знания как экосистема») – здесь акцент сделан на 
человеческих ресурсах, то есть, на взаимодействии сотрудников, их знаниях, 
идентичности, ценностях и установках, а также особенностях среды и 
культуры, в которой все они находятся, формирующей сложную адаптивную 
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систему организационных знаний/интеллектуального капитала. Ключевые 
компоненты – люди и культура.  

На практике современное управление знаниями обычно сочетает в себе 
идеи всех трех подходов, в том или ином соотношении, и чаще всего 
оказывается направлено на максимально интенсивный обмен знаниями и на 
создание инноваций – а для этого, действительно, важны все ключевые 
компоненты.  

Так или иначе, менеджмент, основанный на знаниях, в идеале берет 
лучшее от всех трех концепций. Для более глубокого понимания значимости 
указанных аспектов в реализации моделей смешанного дополнительного  
педагогического образования   обозначим некоторые из наиболее ярко 
проявляющихся тенденций в образовании в условиях развития 
информационного общества:  

― усиление прогностической направленности дополнительного  
педагогического образования (оказание комплексной поддержки в развитии 
способностей слушателей «предвидеть» и определенным опережающим 
образом удовлетворять потребности грядущих поколений обучающихся);  

― переход от концепции поддерживающего образования к 
концепции опережающего образования [4, с.1-11], который осуществляется 
посредством создания и реализации сред обучения нового типа; 

― непрерывность дополнительного  педагогического образования  
(необходимость и доступность образования не только в начале жизненного 
пути человека, но и на всем его протяжении, что обусловлено стремительным 
возрастанием объемов знаний, информационных потоков, 
совершенствованием технологий во всех сферах деятельности общества и 
человека; «обеспечение организационного и содержательного единства, 
преемственности и взаимосвязи всех звеньев образования» [6]; 

― перманентное расширение возможностей информационной 
образовательной среды, в основе которой лежат новые информационные, 
коммуникационные технологии, в частности дистанционное образование, 
позволяющее получать качественное дополнительное  педагогическое 
образование в любое время, в любом месте, на протяжении всей жизни 
человека; 

― открытость образования (способность к саморазвитию, 
предполагающая новый подход к определению целей и результатов 
образования, взаимодействию учителя и учащихся, к личности ученика и 
педагога, содержанию образования: во-первых, выбор человеком своей 
индивидуальной образовательной траектории на протяжении всей жизни за 
счет возникновения новых источников знания, таких, как СМИ, сети и др., и 
коренного изменения технологии получения знания на основе таких важных 
дидактических свойств компьютера, как индивидуализация и 
дифференциация учебного процесса при сохранении его целостности; во-
вторых, изменение роли педагога в информационных условиях, главной 
компетенцией которого становится роль помощника, консультанта, 
навигатора как в мире знаний, так и в становлении у ученика «целостного 
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качества быть Личностью» [7]; в-третьих, эволюция лозунга образования от 
«учить знаниям» через «учить учиться» к актуальному для информационного 
общества «учить оптимальному выбору индивидуального образовательного 
маршрута» ученика и способов его прохождения, т. Е. «навигации в 
образовании», а может быть, и еще шире — выбору образа жизни, области 
саморазвития); 

― эволюция новых информационных технологий в образовании как 
универсального, полифункционального средства познания 
(системообразующий, синтетический характер новых информационных 
технологий в образовании, обеспечивающий эффективную поддержку его 
целостности);  

― становление информатики как метапредмета 
(детерминированность информационной деятельности как 
методологической основы любой деятельности [7], в том числе и в контексте 
ПК и ПП);  

― развитие и углубление мировоззренческой функции информатики 
в дополнительном педагогическом образовании (формирование 
информационной картины мира); 

― ориентация дополнительного педагогического образования на 
социальные аспекты информатизации общества; 

― поддержка образования  на интегративной основе 
сбалансированием, комплексированием и дополнением содержательными и 
структурными изменениями в предметных областях философии, психологии, 
педагогики, культурологии, этики, экологии и др.); 

― глобализация, интернационализация и интеграция образования в 
мировое и европейское образовательное пространство; 

― стремительное появление и развитие различных образовательных 
сред (дистанционных, визуальных, виртуальных и др.) 

― переход развитых стран к инновационной экономике, в которой 
главную роль играют интеллектуальные ресурсы. Организация 
использования этих ресурсов относится к разряду наиболее сложных задач 
современного менеджмента, решение которых требует формирования 
специфических подходов к управлению, способствующих созданию, 
систематизации, распространению и продуктивному применению знаний; 

― поиск новых востребованных и экономически целесообразных 
моделей организации дополнительного педагогического образования 
взрослых на протяжении всей жизни.  

В публикациях, освещающих мировой опыт внедрения смешанного 
обучения, выделяются и описываются шесть его моделей. За видовое 
выделение моделей смешанного обучения,   взяты особенности (типы) 
процессов организации педагогической коммуникации (непосредственная, 
опосредованная или смешанная) обучающего и обучающихся, среди них [2]: 

1. Модель «FacetoFaceDriver». Значительная часть учебной программы 
изучается в аудитории при непосредственном взаимодействии с 
преподавателем. Электронное обучение используется в качестве дополнения 
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к основной программе, чаще всего работа с электронными ресурсами 
организуется за компьютерами в течение учебного занятия. 

2. Модель «Rotation». Учебное время распределено между 
индивидуальным электронным обучением и обучением в аудитории вместе с 
обучающимся. Преподаватель, работающий очно в аудитории, также 
осуществляет дистанционную поддержку при электронном обучении. 

3. Модель «Flex». Большая часть учебной программы осваивается в 
условиях электронного обучения. Преподаватель сопровождает каждого 
обучающегося дистанционно, для отработки тем, сложных в понимании, он 
организует очные консультации с малочисленными группами или 
индивидуально. 

4. Модель «OnlineLab». Учебная программа осваивается в условиях 
электронного обучения, которое организовано в аудиториях, как правило, в 
кабинетах оснащённых компьютерной техникой. Онлайн обучение 
сопровождают тьюторы. Обучающиеся, помимо онлайн-курсов, могут 
проходить обучение и в традиционной форме. 

5. Модель «Selfblend». Модель является традиционной для высших 
учебных заведений. Студенты самостоятельно выбирают дополнительные к 
основному образованию курсы. Поставщиками образовательного контента 
могут выступать разные  образовательные учреждения. 

6. Модель «OnlineDriver». Большая часть учебной программы осваивается 
с помощью электронных ресурсов информационно-образовательной среды. 
Очные встречи с преподавателем носят периодический характер. 
Обязательными являются процедуры очных консультаций, собеседований, 
экзаменов. 

В рамках модели смешанного обучения стажировка как форма 
образовательной деятельности, в том числе и дополнительного 
педагогического образования, направлена на формирование и 
совершенствование профессиональных компетентностей стажёров 
посредством включения их в практику учреждения носителя актуального 
(или инновационного) опыта. Данная форма создает условия для 
проектирования стажёрами на основе изученного инновационного опыта 
собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, 
адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения.  

При этом стажировка структурно может включать 3 модуля:  
― пропедевтический модуль (или традиционный), направленный на 

активное и интерактивное «погружение» в предлагаемую тему стажировки 
посредством традиционного обучения; 

― смешанный индивидуально стажировочный модуль (или 
самостоятельный), предполагающий участие слушателя в международных 
программах профессиональной мобильности на основе частно-
государственного  соглашения (договора) со другой структурой, 
осуществляющей международную деятельность; 
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― дистанционный модуль (электронный), направленный на 
самообразование, самореализацию и рефлексию в контексте  заявленного 
содержания стажировки [3]. 

Для встраивания информальных и неформальных форм 
профессионального развития кадров необходимо создать соответствующие 
условия, связанные с развитием «культурно-образовательной среды, 
способствующей самообразованию и непрерывному образованию» через:  
создание общедоступных национальных библиотек цифровых 
образовательных ресурсов;  модернизацию работы библиотек;  
государственную поддержку услуг дистанционного самообразования через 
формирование общедоступных сервисов самообразования через Интернет на 
основе новых технологий работы со знаниями и с сознанием;  развитие 
системы образовательного консультирования и поддержки непрерывного 
образования, которая будет включать центры консультирования по 
получению дополнительного образования при службах занятости и 
организации, предоставляющие услуги карьерного консультирования 
(профессиональной и образовательной ориентации) в школах и других 
учебных заведениях [8].также связано с  необходимостью преобразования 
существующей формализованной системы ДПО. 

 Предпосылкой такой трансформации ДПО может стать усиление роли 
неформального и информального дополнительного образования 
педагогических кадров. Именно индивидуальное профессиональное 
самообразование, предполагающее активный поиск и изучение печатных и 
цифровых источников информации; освоение программного обеспечения и 
сервисов web 2; приобретение индивидуального опыта применения знаний, 
умений, способностей; организациию личной базы знаний и  персональной 
образовательной среды, а также    коллаборативное образование  
(образование во взаимосодействии) становятся личностно и общественно 
значимым педагогическим явлением (необходимым условием интеграции 
неформального и формального образования).  

 Сегодня модель профессионального развития наиболее полно 
коррелирует с востребованными умениями и качествами современного 
педагога, призванного непрерывно технологизировать образовательный 
процесс на всех уровнях управления им. 

В качестве ключевых характеристик модели профессионального 
развития выделяют: 1) стремление человека к самореализации, что 
стимулирует его к выдвижению новых целей и ценностей и проявляется в 
поиске и освоении принципиально нового; 2) максимальную 
ответственность, что обеспечивает возможность делегирования полномочий 
управления рядовым работникам; 3) дух команды, сотрудничества, 
творческая атмосфера; 4) сочетание автономности и индивидуализма с 

 95 



Вестник университета Кайнар, №1/2016 

коллективизмом и командной работой; 5) самообучаемость; 6) ценностные 
ориентации, базирующиеся на социальных целях и этических ценностях; 7) 
стремление к нововведениям, в основе которого лежит глубокий анализ 
противоречий настоящего, что позволяет быстро реагировать на внешние 
условия и изменять их [9]. 

Модель профессионального развития реализуется на основе следующих 
принципов: а) открытости и социального партнерства, б) нелинейности 
образовательных систем, в) учета внутренних тенденций развития 
образовательной системы и согласования поставленных с ними целей, г) 
сочетания управления развитием и саморазвитием, д) неоднозначности 
полученных результатов.  

Организационно модель профессионального развития является 
распределенной моделью [10], сущность которой заключается в 
распределении функций и полномочий между 
площадками/образовательными учреждениями, участвующими в программах 
неформального профессионального образования, при консолидации целей, 
ценностей и ответственности на основе мобильного и динамичного сетевого 
профессионального взаимодействия. Распределенная модель обладает 
следующими инновационными признаками, отличающими ее от 
традиционно организованного профессионального образования, когда вся 
образовательная деятельность ведется в головном образовательном 
учреждении: 1) наличием инфраструктуры (сети) образовательных 
учреждений, являющихся опорными площадками для распределения 
образовательных услуг и ресурсов; 2) интеграцией деятельности всей 
инфраструктуры при обеспечении ее координации через определение общей 
стратегии деятельности, мониторинг работы, обмен опытом, методическое 
(разработка и распространение учебных и методических материалов), техни-
ческое и технологическое сопровождение; 3) организацией подготовки 
тьюторов опорных площадок и делегированием им ряда полномочий; 4) 
созданием возможности разноуровневой подготовки специалистов при 
обеспечении преемственности различных уровней в рамках всей программы 
на основе её блочно-модульного построения; 5) обеспечением 
непрерывности профессионального роста специалистов; 6) формированием и 
развитием информационно-образовательных ресурсов поддержки процесса 
профессионального образования специалистов на основе компетентностного 
подхода, т. е. ориентированных на развитие профессиональной 
компетентности как способности и готовности решать профессиональные 
задачи в условиях неопределенности;  7) внедрением новых образовательных 
технологий, позволяющих наиболее эффективно использовать преимущества 
ИКТ, в том числе дистанционных образовательных технологий;  8) наличием 
послекурсового сопровождения. 

Реализовать эти характеристики в программах профессионального 
образования специалистов помогает организация работы сетевых сообществ, 
значимость и ценность которых заключаются в том, что к существовавшему 
ранее вертикальному взаимодействию (преподаватель ― обучающийся) 
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добавляется существенная для модели профессионального развития 
возможность горизонтального (обучающийся ― обучающийся) и проблемно-
ситуационного сотрудничества (обучающийся, преподаватель ― эксперт-
специалист). Деятельность сообществ осуществляется по моделям 
неформального и информального образования. 

Так понимаемое образование не ограничивается рамками системы 
образования, оно приобретает открытый сферный характер. К сферам 
образования относятся формальное, неформальное и информальное 
образование, векторы которых следуют в различных направлениях, 
пересекаются, дополняют друг друга, «будят» фоновые знания,  заставляют 
эти сферы взаимодействовать, что, бесспорно, отражается и на качестве 
формального профессионального образования. 

Особенности сфер образования подчеркивает В.Я. Нечаев: «Сфера 
образования, с одной стороны, интегрирует различные по форме компоненты 
учебной деятельности в единую подсистему общества, с другой — выступает 
полем взаимодействия процесса учебной деятельности с другими видами и 
формами жизнедеятельности субъекта по поводу функции образования» 
[11,c.65-66].  

Образовательное пространство не аморфно, оно состоит из 
определенного количества компонентов, находящихся во взаимосвязи. 
Такими компонентами для выстраивания сферы образования Л.Е Курнешова 
считает два взаимодополняющих процесса: во-первых, организация 
образования как инфраструктуры, что, по мнению автора, будет 
способствовать мобильности образования, его реальной востребованности 
другими сферами, обеспечит непрерывное образование личности; во-вторых, 
«утверждение коммуникативно-деятельностной позиции образования в 
социуме», что позволит образованию вступить в такое взаимодействие с 
другими элементами социальной машины, которое сделает его необходимым 
для остальных сфер, т.е. сферное образование открывает путь к реальной 
приоритетности в обществе задач развития образования. [12, с.9]. 

Таким образом, теоретико-методологическую основу организации 
управления развитием человеческими ресурсами модернизации  
деятельности образовательной  организации составляют  адаптационная 
модель  и модель профессионального развития, реализуемые организацией  
последовательно и параллельно в соответствии с динамикой факторов, 
определяющих требования к  качеству образования и его человеческих 
ресурсов. 
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Мақалада педагогикалық кадрлардың қосымша оқу бағдарламалары 
арқылы кәсіби біліктілігін жетілдірудің және ақпараттық ресурстарды 
пайдаланудың жаңа модельдері қарастырылады. Бұл білім беруді 
модернизациялау барысында педагогикалық кадрлардың сапасын жақсартып, 
бәсекеге қабілеттілігін арттырады. 
 

Summary. 
 

The new model of professional qualification's development and information 
resources usage through the additional education program of pedagogical skilled 
workers is considered in the article. It improves the quality of pedagogical skilled 
workers, gives the ability to be in competition with and increases the education in 

the course of modernization. 
 

 

Араб-қазақ фразеологизмдердің тәрбиелік мәні 
 
 

Әмірбекова С.К. 
 
Аннотация:Мақалада араб-қазақ тілдеріндегі тәрбиелік мәні бар фразеологизмдер 
қарастырылып отыр. Бұл сөз орамдары араб фразеологиясында маңызды рөл атқарады  
және араб әдеби тілінің көркем сөз байлығы мен бірегейлігін  айқын да, толық көрсетеді. 
Фразеологиялық бірліктердің құрылымдық ерекшеліктерінің зерттелуі араб тілін терең 
және жан-жақты білуге мүмкіндік береді.   Жұмыстың басты мақсаты – араб-қазақ 
паремияларындағы мінез-құлыққа байланыстыфразеологизмдер  салыстырмалы талдау 
жүргізу арқылы олардың  ерекшеліктері мен мағыналық үйлесімділігіне классификация 
беру. 
Кілт сөздері: фразеологизмы, мақал-мәтел, тәрбие, араб-қазақ тілдері. 
 
 

 Парамиологиялық фольклор, нақтылай айтқанда ауыз әдебиеті, 
қарастырылып отырған қай ұлт, халықтың да өмір шындығына деген 
айрықша көзқарасын айқындайды. Қоршаған орта, жалпы әлемді тану тарихы 
үрдісі табиғатынан, әлеуметтік, поэтикалық дүние шындығынан ұғып біледі. 

Жалпы шығыс халықтарының (оның ішінде арабтардың) тарихи-
әлеуметтік тәжірибесі басқа әлем халықтары тәжірибесіне (нақтылай 
айтқанда қазақтардың) өмір тәжірибесіне ұқсас. Өйткені қай әлеуметтік 
еңбекшілір ортасы да әлеуметтік тарихи дамуды материалдық игіліктермен 
байыта түсуді мұрат тұтады. Қоғамның әр мүшесі – жеке адам өзіндік қабілет 
–қарымымен ерекшеленетіні белгілі. Жан-жақты талдауға алынып отырған 
қос халық өкілдері, яғни араб пен қазақтың фразеологизмдерінің өзіне ғана 
тән психологиялық таным, әртүрлі жағдайдағы көңіл-күй және сол оқиғаға 
деген нақты көзқарасы  бейнеленеді. 
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 Әдеп, адамгершілік жөніндегі қағидалар қашан да халқымыздың  өлең-
жырларынан, тапқыр, шешендік сөздерінен, ауыз әдебиеті үлгілерінен, 
бабалар өсиеттерінен тиісті орын алып отырған. 
«Адам арын ойлайды , надан дүниеге тоймайды »,«Ақыл қайрат білімді тең 
ұстаған – зор болар», «Ойсыз, жігерсіз, білімсіз өмір кешкен қор болар», 
«Ақылды ұл-білім іздер, ақылсыз ұл-шылым іздер», «Ақыл тозбайтын тон, 
білім-таусылмайтын кен», «Бос өткізу өмірді-ақымаққа көңілді», «Ойға-терең 
бол, өсекке-керең бол». Осындай адамгершілікке, имандылыққа баулитын 
нақыл сөздер халқымызда өте көп. Халық даналығы осылый тізбектеліп кете 
береді. 
       Араб әлемі мен дініміздегі аса көрнекті қайраткер, әрі ғұлама хазіреті 
Әли өзінің хикметтерінде, яғни маржан сөздерінде: «Даналықтан асқан 
байлық жоқ, тербиеден асқан мұра жоқ, кеңестен асқан қорған жоқ», - деген 
екен. 
Араб тілінде  تربىة  «тәрбие» сөзінің үш түрлі мағынасын кездестіруге 
болады.1. Көбейту, арттыру  
2. Бала өсіру, асырау, тәрбиелеу  
3. Реттеу, басқару мағыналарында келеді. 
 сөзі, тәрбиелеуші, реттеуші, нығмет беруші деген мағынадағы Аллаһ رب
Тағаланың есімдерінің бірі. Бұл сөз Құранда 965 рет айтылады. Сондай-ақ 
Құранның алғашқы түскен 5-аятында да бар. Құранда ең көп айтылатын, 
яғни Аллаһ сөзі 2799 рет айтылса, екінші орында Раб сөзі тұрады. 
Сонымен, қазақ-араб паремияларындағы тәрбиелік мәні бар 
фразеологизмдердегі қарастырып өтейік.  
Жеке тұлғалық жағымды мінез-құлыққа жатқызатынымыз:  

1.Ар-ұят. Қазақ, араб паремияларында да ар-ұят мәселесі жоғары 
адамгершілікпен, мақтанышпен өрнектеледі. Араб тілінде: إْفلَْحأْرَضك،ِوْستَْرَعْرَضك 
«Жеріңді егіп, арыңды сақта», الَمنَاِكُحالَكِریَمةَُمدَاِرُجالشََّرف «Ар-ұятты әйелге 
үйленген құрметке батады». 
Қазақ паремиялары: «Өзге елді сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол!», 
«Табы бірдің, тәңірісі бір», «Ақылың болса, арыңды сақта, Ар-ұят керек әр 
уақытта», «Жақсы адам – елдің ырысы, жақсы жер – жанның тынысы»,  
«Тәнім – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы», «Жақсы әйел - 
ырыс», «Ұят – иманның қабы», «Өлімнен ұят күшті». 

2.Жомарттық (қол ашықтық). Қазақ, араб фразеологизмдердің бір 
парасы адамның өз жақынына деген қатынасында жомарттығы, қолының 
ашықтығы айрықша бағаланатыны айтылады. Араб фразеологизмдері: 
مِألْھِلكولوَحَجر ,«Біреуге жеткен, екеуге де жетеді»  ماَكفىواِحدَكفىإثْنىن  إذاَرَجْعتِمنالسَّفَرقَدِّ
«Саяхаттан оралғанда жанұяңа тас болса да әкеп бер». 
Қазақ халқымыз: «Менде болсын, менде болмаса да елде болсын», «Көпке 
жақын – көкке жақын», «Көппен көрген – ұлы той», «Бір кісі мың кісіге олжа 
салар», «Кең болсаң, кем болмайсың»,«Жартыны жарып жеген – татулықтың 
белгісі». 

3.Жауапкершілік. Өз жақыны, туысқандары үшін жауапкершілікі 
екенін аңғарттырар нақыл сөз, мақал-мәтелдер де жеткілікті. Мұхаммед 
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(с.ғ.с) Пайғамбарымыздың бір хадисінде: 
ُجلُراٍعفىأْھِلِھوَمسُؤولٌعَْنَرِعیَّتِِھ،والَمرأةراعیَّةٌفیبَیتَِزوِجھاو لةَعنَرِعیَّتِھاَمسُؤوُكلُُّكْمراعٍ،ُكلُُّكْمَمسُؤولٌعَْنَرِعیَّتِِھ،الرَّ  

«Кімде-кім бақташы және әрқайсысы өз бағымына жауапкершілік арқалайды. 
Ер адам өз шаңырағының бақташысы, сол себепті өз қарауындағыларға 
жауапкершілікте. Әйел заты да өз ерінің шаңырағына жауапкершілікпен 
қарайтын бақташы». Бұл хадис отбасының әрбір мүшесінің шаңырағындағы 
өзіне жүктелген міндет, іс-шарасына жауапкершілікпен қарауды тапсырады. 
Немесе: بقلبك وربیھ بایدك حب طفلك  «Баланы жүрегіңмен сүйіп, қолыңмен тәрбие». 
Қазақтарда: «Туысы бірдің – уысы бір», «Ағаның үйі –ақ жайлау», «Інісі 
бардың – тынысы бар». 

4.Өнегелі тәрбие. Қазақ-араб фразеологизмдердің бір парасынан  
адамның өнегелі тәрбиесі, үлгілі өмір сүрі салтын аңғару қиын емес. Абду 
аль-Құддұс  Салихтің бір сөзінде:  َُمشىالطاؤوُسیَْوماباْعِوجاجفقَلَّدََشْكلَِمْشیَتِِھبَنُھوه 
دَُھأبوه  Баланың кішкентай кезінде алған өнегелі» ویَْنشأُناشىءالِفتْیانِِمنَّاعلىماكانعوَّ
тәрбиесі, болашағында да қатты көмектеседі. Жас өскін бұтақты түзеуге 
болады, ал қатып қалған  бұтаны ию тіпті мүмкін емес», - деген екен /26,17/. 
Қазақтар тәрбие туралы: «Балапан ұяда не көрсе, ұщқанда соны алады»,  
«Тауда туған құлынның екі көзі таста болар», «Әдептілік ар-ұят – 
адамдықтың белгісі. Тұрпайы мінез, тағы, жат – надандықтың белгісі»,  «Бір 
елі ауызға екі елі қақпақ», «Өз мінін білген, өзгеге төрелік береді», «Сіз» 
деген – әдеп,  «Біз» деген - көмек». 

5.Сабырлық, төзімділік, шыдамдылық қазақ-араб фразеологизмдердің 
қай-қайсысы да ерлі-зайыпты, ағайын-туған, көрші-қолаң, үлкен-кішілердің 
өзара сыйластығын үзіп аламау ниетінде бір-біріне  кеңдеу көңілмен, 
кешіріммен қарауға үйретеді. ك كویلمَھّمِ كیِلّمِ  ,Көкеңнің ағасы сені де» ولدعّمِ
қылығыңды да шыдар»,  َُإلمایَموتاْصبرعلىالجارالسوء،إمایَْرح  «Көршіңе сабырлық ет, 
ерте ме кеш па ол көшіп кетер, не өлер». 
Қазақтар: «Ырыс алды – ынтымақ, ұрыс ырысты қашырар, ынтымақ халықты 
асырар», «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, Төртеу түгел болса, төбедегі 
келеді», «Күшенген жеңбейді, күші көп жеңеді». «Татулық -табылмас 
бақыт»,  «Саусақ бірікпей, ине ілікпейді», «Үйіңе келгенге, үйдей өкпеңді 
айтпа». 

6.Имандылық. Құдайдың қаһарынан қорқу қарастырылып отырған қос 
тілде де Алла Тағала тыйым салған нәрселерден бойыңды алыс ұстау кеңінен 
насихатталады.  ُالیَْشُكُراللھَمنالیَْشُكُرأْھلَھ «Жанұясына шүкірлік етпеген, Алла оған 
шүкіршілік етпейді», مارضااللھإّالبِِرضاالَوِلدَْین «Әке-шешесінің разылығысыз, Алла 
разылығы болмайды». 

Қазақ халқымыз: «Бекерден бекер жатқаннан Тәңірім безінер», «Аллаға 
жағайын десең азаның болсын», «Тойсаң «тәуба!» қыл»,  «Көп қайда болса, 
құдай сонда». 

7.Жағымпаздық, жарамсақтық, қошаметшіл. Қазақ-араб нақыл сөз, 
мақал-мәтелдер де сынап-мінегеннен гөрі кең пейіл білдіргенді жөн санайды. 
Кешірім еткенді, тіпті жарамсақтанып, қошамет көрсетіп өкпе-наздың жігін 
білдірмей жібергенді дұрысырақ көретіні байқалады. آخاألكفاءوداِھنِاألْعداء 
«Ағайындылықты жақсы адамға көрсет, жағымпаздықты жауларыңа көрсет». 
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Қазақшасы: «Жаманыңды жақсы десең, көңілін өсіресің», «Адасқанның 
алды жөн-арты соқпақ», «Жақсылыққа жақсылық, әр кісінің ісі дүр, 
жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі дүр», «Жеңім жаман болса да, жағам 
жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы». Қай нақылда да  араздастырудан 
гөрі татуластыру басым. Қазақ осыны ақылдылыққа баулайды. 

8.Ықтияттылық -  адам тәрбиесіндегі жақсы қасиетеріне 
жатады. ْأْبلماتَناِسْبحاِسب «Үйленер алдында абайла»,دخول الحمام مش زي خروجھ 
«Моншаға  кірмес бұрын шыққаныңды ойла» (Ауырып қалмаудың амалы). 
Қазақ мақалдары: «Асып қарама, басып қара», «Көргенім - көріскенім», 
«Көңілдегі сырды көз білдіреді», «Әділ істің арты – арты игілікті», 
«Сәттілікке - тәттілік». 

9. Сақтық. Адамзаттық игіліктің осы бір қырына орай Ибн Мағруф:    
ة ةواْحذَْرَصدیقَكاْلفَمرَّ كَمرَّ  Дұшпаныңнан бір рет сақтансаң, ең жақын санаған» اْحذَْرَعدوَّ
досыңнан мың сан сақтан, дос деп санағаның дұшпаныңа айналуы да, ал ол 
саған зияндық жасаудың ең оңтайлы тұсын жақсы біледі» - депті. Қазақша 
мағынасында: «Жаманға сырыңды айтпа, сырыңды айтсаң да, шыныңды 
айтпа»,  «Адам туа жаман емес, жүре жаман», «Жолдасты жол айырады». 

10.Қарапайымдылық.Қарапайымдылық – адам бойындағы асыл 
қасиеттердің бірі. Бұл қасиет адамның барлық іс-әрекетінен, қимыл-
қозғалысынан, өзін ұстауынан, мінез-құлқынан, тәртібінен, сөзінен, киген 
киімінен де аңғарылып тұрады.Қарапайымдылық — менмендікке мүлдем 
қарама-қарсы қасиет. Қарапайым адам өзінің қабілеттері мен қасиеттерін 
дұрыс бағалайды, әрі мұндай адам атаққұмарлықтан аулақ.Қазақ 
фразеологизмдерінен:  «Менмендік жігіттің соры, төменшік жігіттің қоры, 
кшіпейіл, кеңжайлау – жігіттің зоры», «Бұрынғының кісісі, бүгінгінің 
кішісі». Араб фразеологизмі: لُعَصَّیِةاْ لَعَصا ِمَنناْ َّإ  «Таяқ та шыбық болған». 

11. Еңбекқорлық.  Адамды адам ететін еңбек. Еңбексіз, тер төгусіз 
ешбір жақсылық келмейді. Сол себепті де қарастырылып отырған қос ұлт  
тілінде  де еңбекқорлыққа қатысты нақыл есепсіз көп. Мысалы, «Еңбек түбі - 
береке», «Бейнет түбі - зейнет», «Еңбек етсең - емерсің», «Кәсіп түбі - нәсіп», 
«Жан қиналмай жұмыс бітпес,Талап қылмай,Мұратқа жетпес », «Кім еңбек 
етсе, сол тоқ», «Өзімдікі дегенде – өгіз қара күшім бар. Кісінікі дегенде анау-
мынау ісім бар», «Жас кезімде бейнет бер, қартайғанда дәулет бер», «Еңбек 
ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер». Арабшасы: مٌة َعَمَلھاأَ ماَمھا َتْلَقى َأَ   
«Құлдың жұмысы алдында» (әркез жұмыс табылады). 
 

Қарастырылып отырған қос тілдегі  фразеологизмдерде сынала 
айтылатын келесідей жағымсыз, келеңсіз мінез-құлық әр қырынан кеңірек 
талданып, түрлі сөздерге өзек болады. 

1.Сараңдық. Араб фразеологизмдерде ата-аналарының өз балаларына 
қол ұшын беруде, күйеу баласын мақтап-мадақтауда сараңдық жасайтыны 
басымырақ байқалады. Олар: الَمرأةالبَخیلةبِتَعَلِّموالداالَحَرام «Сараң әйел балдарын 
харамдыққа үйретеді», التَكونبَخیلَمْرضاةالَولَدَشئقَلیل «Балаңа сараң болма, ол азына да 
разы болады», Қазақша мағынасында: «Алтын тыққан адам аштан  өлер», 
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«Қас екеніңді қабағыңнан танимын, сараң екеніңді табағынан танимын», 
«Сараң да бір, сасық су да бір». 

2.Қаталдық. Бір қызығы, араб фразеологизмдерде ата-ананың 
балаларына қаттырақ талап қоюын айыптаудан гөрі оң тәлім-тәрбие беруде 
қажеттігін баса көрсетеді. Қазақ нақыл сөздер де ұрпақ тәрбиесіне қатысты 
жоғары  жауапкершілікті, қатаң талапты қалайтыны айна-қатесіз көрінеді. 
ىقَْلبو،مابیَربِّىَوْلدو  ,«Егер жүрегің қатаң болмаса, баланы тәрбие алмайсын»  الِّىمابیقَّسِ

رُمْبِكیاتِك،الأمَرُمْضِحكاتِكأمْ   «Күлдіріп айтқанды емес, жылатып айтқанды тыңда». 
Қазақ нақылдары: «Күнсіз гүл өспес, күтімсіз ұл өспес», «Бала жастан, әйел 
бастан», «Әдепсіз өскен адамнан, тәртіппен өскен тал жақсы». 

3.Бірбеткейлік. Мұхаммед (с.ғ.с) Пайғамбарымыздың әйел затына, 
табиғатына байланысты айтқан бір сөзі қазақ халқының ежелден бар 
мақалындағы «қисық қабырғаны түзеймін деп сындырады» мазмұнына 
саяды:  ٌْلعِ:إنأقَْمتَھاَكَسْرتََھا،وإنإْستَْمتَعتْبِھاإْستَْمتَعتْبِھا،وفیھاَعَوج  Әйел – қабырға» المرأةُكالّضِ
сияқты,түзетем деп сындырып аласын, қисықтығына қарамай оны жақсы 
көр». Сол себепті де ерлі-зайыбының туғалы бойына қалыптасқан мінез-
құлқын түзетемін деп, әуреленіп, одан бетер қиындатып алмауын алдын ала 
ескертетіндей. Бұл жерде «сындыру» ажырасып тынумен бірдей 
қарастрылады. Еркектің ақылдылығы сол «қабырғаны қисық қалпында 
мүддесіне сай қолдана білуінде дерек. Қазақ фразеологизмдері: «Әркімді 
өзіне, ай көрінер көзіне», «Өз жарыңды жаттай күт, жат көрсін де 
түңілсін».«Әйел жерден шыққан жоқ, О да еркектің баласы, ерлер көктен 
түскен жоқ,Әйел оның анасы». 

4.Жеккөрініштілік. Қарастырылып отырған қазақ-араб 
фразеологизмдерде бұл теріс мінез-құлықты қолдамайды. Барынша бойды 
алыстау ұстауды тіпті шаңырағыңның есігін мүлдем басқа жағынан ашып 
алуды да қалайтындай. Ежелгі тунистіктердің ауыз әдебиетінде 
ْلبابداِرك  Адамдарды соншалық зиян жасамасам да олардың маған» إذابَغََضكجاُركَحّوِ
көрсеткен зәбірі шаш-етектен  екені несі екен!» деген ой-тұжырымы көп 
жәйттен хабар беретіндей. Яғни адамзат табиғаты тек жақсылық жасаумен  
айналысатын пендесіне күншілдікпен, көре алмаушылықпен соншалық 
дәрежеде қарсылық көрсететіні де баяндалады. 
 Қазақша: «Күншілдің күні тумайды, өте жаман болмаса»,«Жаманды 
асқа тартсаң да іске тартпа», «Жаман ісінен көрмейді, кісіден 
көреді»,«Жамандықты көп қуған, бір бәлеге жолығар.Жақсылықты көп 
қуған, бақ –дәулетке молығар»,  «Жаман көлдің суы ащы, жаман адамның 
тілі ащы», «Жаманның берген асынан, жақсының айтқан сөзі артық». 

5.Опасыздық, көзге шөп салушылық. Адамзаттық бұл теріс қылық 
қазақ-араб фразеологизмдердің қай-қайсысында да ұнамсыз  қасиет ретінде 
қаралады. Арабтар: ال نالَمراللرجَّ  Еркекке сену, елеуіште суды» إْنَضْبٍطتالَمىبالِغْربال،بِتأّْمِ
сақтап қалумен тең». 

Қазақшасы: «Бетіне келер ұятын, өзі біліп жуса игі», «Бір жаман мың 
қолды ірітер, Бір құмалақ бір қарын майды шірітер», «Еркекке сенгенше, екі 
қабырғаңа сен»,«Жаманның тұзға бардым дегені, қызға бардым дегені», 
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«Нәпсіңнің тізгінін тартпасаң, адамдық кетер, ар кетер, Өмірге өрнек 
салмасаң, дүниеде болма бар бекер».  

6.Боссөзділік, мылжың, сөзуарлық.  Адами бұл теріс қылық та қазақ-
араб мақал-мәтелдерде  жеріне жеткізіле сыналады. Әсіресе, араб әйелдерінің 
сөзуарлығына қатысты төмендегі мысалды келтіреді: لَساُنَك ُعُنَقَب ِیْضِرَك َوأْن َیاَإ  
«Тілің үшін мойын кесілмесін»,یتَُحدَّث  Соғыстан қайтқан ерінің» أبییَْغزو،وأمَّ
мүлдем басқаша мағынада, көзімен көріп,  қолымен ұстағандай етіп, 
көршілеріне әңгімелеген анасына таңданған баласы: -Соғысқан әкем болса 
да, көзімен көргендей тілге тиек еткен анам қандай! – дейді». Болмағанды 
болғандай етіп, көзімен көргендей етіп айтуды қос халық нақылы да қатты 
сынға алады. 

Қазақ мақалдары: «Қылыш тәнді жаралайды, өсек жанды жаралайды», 
«Өтірік айтқан жерде көп тұрма», «Көп сөз – боқ сөз», «Бос күбі - күңгірлек», 
«Өтіріктің шиесін шын шешеді»,«Былшылдамаса, мылжыңның іші пысады, 
біреу «мылжың!» дей ме деп, зәресі ұшады». 

7.Іштарлық, көреалмаушылық. Қазақ-араб фразеологизмдердің қай-
қайсысы да бұл теріс қылықты барынша жеккөрінішті сипатта бейнелейді.  

نالبغضبینالقرائبوالَحَسدبَْینالَجْیرا  «Арауыздықтуыстардың арасында, іштарлық 
көршілер арасында», الَحَسدیَْقَطعِجْسَرالبیت «Көреалмаушылық үйлерді қосатын 
көпірді сындырады». 
 Қазақшасы: «Іші тар адам өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды», 
«Пейілі жаман кісі, өз асын өзі жасырын ішеді», «Пейілі тар пәлеге 
жолығады,бітпейтұғын жалаға жолығады», «Көреалмаушылық көрге 
сүйрейді». 

8.Мақтаншақтық. Араб нақылы: قیلِلْلبَْغلَمْنأبوَك؟قااللفََرُسخالى «-Сенің әкең 
кім?» - деген молланың сауалына оның: - Менің нағашы ағатайым  – тұлпар» 
- деп жауап беруі ол ешектің  мақтаншақтығын тайға таңба басқандай  етіп 
көрсетеді. Ақиқатына жүгінгенде әкесімен я ағатайымен  мақтанғаннан гөрі 
әркім өзінің жетістігімен жүргенді, сөз еткенді қазақша-араб нақылдар қош 
көреді.  

Қазақтар: «Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай,Батырмын деп 
баптанба, барып қайтпай», «Менмен»  жігіттің соры,төменшік – жігіттің 
қоры,кішіпейіл, кең жайлау – нар жігіттің зоры»,«Қайратым болса қолымда, 
ханға сәлем бермеймін, қайырым болса жолымда, жұрт тезегін термеймін». 

9.Қорқақтық.  َالج بانالتَْفَرُحوالتَْحَزنُ أُمُّ  «Қорқақтың анасы ештемеден 
қорқпайды», حْتُفُھ ِمْن َفْوِقِن َ لجَباَناَّإ «Қорқақтың өлімі үстінен». Қазақша: «Қорқақ өз  
көлеңкесінен де қорқады», «Өзі істеген өкінбес, жаудан қорқып бекінбес». 

10.Әуесқой. إْبنالدایةماعلیھِمْخبایة «Бала тудыратын әйелдің  баласынан 
ештеңке жасыра алмайсын». Қазақ мақалдары: «Назары аштың ақыры 
оңбас», «Әйелдің көзінен сақтан, Ақылдының сөзінен сақтан». 

11.Ұялшақтық, ұяттылық. Араб фразеологизмдерде ерлі-
зайыптылардың өзара ұялшақтығын сынға алады. Өйткені оларды дәстүр 
бойынша үлкендер қосады. Бір-біріне етене жақын, таныс болмағандықтан, 
тіпті үйлену тойларында екінші-ақ рет жүздесуі де.  ھماحبلت  منإْستَحىمنبنتعّمِ
«Кім көкесінің қызынан ұйялса, баласыз қалады».  
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Қазақша: «Ұяң адам ұялшақ келеді», «Ұялған ұрпақсыз қалады».  
12.Әдепсіздік, надандық, қарабайырлық. Араб нақылы: 

 Надандықтың отбасына өлгенінше өлім, денелеріне» وفىالَجْھِلقَْبَاللَمْوتِموتٌألْھِلھ
қабірге дейін қабір». 
 Қазақшасы: «Әдептілік, ар-ұят, адамдықтың белгісі,тұрпайы мінез, 
тағы, жат –надандықтың белгісі», «Қараң адам күншіл, мекер адам міншіл», 
«Саналы адам сағыңды сындырмас, санасыз адам жағыңды тындырмас», 
«Ақылсыз адам айғайлап, жан-жағын жайпай келеді, ақылды адам жай-жай 
келеді, жан-жағын байқай келеді». 

13.Сатқындық. Қазақ-араб фразеологизмдердің қай-қайсысы да бұл 
бір теріс қылықты әшкерелейді. Мысалы: Ал арабтың өкілі Аш-Шагир аль –
Карави:   ٌالِسالحثَالثَة  َشرُّ
 یُْخشىعلى***أصحابھاوعلىسواھمفاتَّق
 Үш қауіпті қару бар.Олар: қаруы бар» موسىبِكفّالطفالوقلمبِكّف***النّذألومالٌبكفّاألْحمق
достар, қолында пышағы бар бала, қаламы бар сатқын, ақымақ адамның 
қолындағы ақшасы»,- деген екен. Немесе عاِشراألْنذال،الَمْكَسْبوالرأسمال «Пейілі 
жаман адаммен жолықсан, пайдасы да, ақшаң да болмайды». Қазақ 
нақылдары:  «Пейілі жаман пәлеге жолығады, бітпейтұғын жалаға 
жолығады», дейді. Немесе: «Жаманға сырыңды айтсаң, жарға жығады», 
әйтпесе «Жаман ерден жайдағым жақсы», «Жаман ашса – көрмес, айтса дым 
білмес»,«Халқын алдаған би оңбас», «Жаманға сырыңды айтпа,сырыңды 
айтсаң да шыныңды айтпа», «Шығысы жаман қамысты, су ішінен өрт шалар, 
пейілі жаман адамды,түйе үстінен ит қабар». 

14.Табалаушылық. Араб   хадисінде: 
 Ағайыныңның басына туған» التْظِھرالشَّماتَةَألخیَك،فَیَْرَحَمُھاللھویَْبتَِلَك (حدیثشریف)
бақытсыздықты табалай көрме, Аллаһтың оған мейірімі түсіп, бәлекетті өз 
басыңа жіберуі бек мүмкін»,- дейді. Ал қазақта: «Жаман болса туысың, 
туыспай-ақ құрысын»,«Қайғыны көп болып бөліссе, азаяды», «Бұлттан 
шыққан күн ащы, жаман адамның тілі ащы», «Жаман адам өзі 
болмайды,болғанды көре алмайды». 

15.Әділетсіздік. Арабшада: َجْوُرالقَریبھوالبَالُءاألْعَظم «Ең ауыр жамандық – 
ағайын туғанның әділетсіздігі» деген қанатты сөз бар. Қазақ халқы да 
әділетсіздікті жөн санамайды: «Ердің сыны сырында болады,сөздің сыны 
шынында болады», «Ел болып тұрып, жау болғаннан сақта, етек астынан дау 
болғанынан сақта», «Алмастың жауы – қорғасын, әділетсіздік қор болсын». 

16.Ұмытшақтық. Адамзат атаулыға тән бұл кем-кетік қарастырылып 
отырған қос тілдегі де фразеологизмдерде ұшырасады. Мысалы: 

ونَِسیتُ یاحماماِكْنتِِكنِة؟قالت: ُكْنتُ   «Енеден сұрапты: Сен де келін болдын ғой? Ол жауап 
беріпті: -Болғам, бірақ ұмытып қалыптым». 

17.Жалқаулық. Қазақ-араб халықтары ұрпағын кішкентайынан 
еңбекқорлыққа тәрбиелеуге талап қойған. Жалқаулықты өз мақал-
мәтелдерінде мінеп-сынаған. Мысалы:Арабтар: انا امیر وانت امیر فمن یسوف الحمیر 
«Мен ханшамын,сен ханшасын, Кім ешектібағады?» 

Қазақтар: «Еріншектің ерні жібімес», «Жалқаудың ісі мандымас», 
«Жалқаулық аздырады,еңбек оздырады», «Сен салар да мен салар, атқа 
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жемді кім салар?», «Еріншекке бүгіннен ертең оңай», «Жалқау байымас, сұқ 
семірмес», «Сіз тұрыпсыз тікейіп, біз тұрыппыз тікейіп, Жерге түскен 
қамшыны кім алады еңкейіп?». 

18.Жауапкершіліксіздік. Жауапкершіліктен жұрдай деп те айтады 
қазақ. Мысалы: «Құнты жоқ кісі, Көсеумен қамшылар»,«Айран ұйытса 
іріткен,Тері илесе шіріткен»,«Орашолақтың қолы шолақ», «Жаманның 
көбінен, асылдың азы артық», «Еш нәрсемен ісі жоқ, ақылынан адасады, 
сасқанынан қырық құмалақпен бал ашады». Арабтар: ال تحط ابنك عالحیطان وتقول هللا 
 .«Балаңды дуалда қалдырып, кейін «Қап!» деп өкініп қалма» .یخزي الشیطان

19.Ысырапшылдық. Қазақ халқы ұрпағын кішкентайынан не нәрседе 
де ысырапшылдық жасаудан сақтандырған.«Жер асыңнан, жемес асың көп 
болсын», «Жазғы жуынды,қысқа қатық»,«Тарта жесең тай қалар,қоя жесең 
қой қалар,қоймай жесең не қалар?», «Ескерген, ескі асынан сақтар», «Келеді 
деп көп қойдым, келмеген соң жеп қойдым», «Үзіп жеген үнемге жатпайды». 

Араб нақылы: یِلمأْو ُلَّرِبیُع َما َیْقُتُل َحَبطًاامَّما ُیْنِبُتن َِّإ  «Көктемнің жауыны өсірген 
дән іштің керуіне әкелуі мүмкін». 

20.Қулық.  Мысалы, «Елді қу бұзады, сүтті су бұзады», «Бірін жасырып 
алған, бірін басынып алған», деп қулықтың табиғатын келесі ұнамсыз 
қылықтармен ұштастырады. لَغَضَالَّرثیَئَة َتْفَثُأناَّإ   «Тәтті айран ашудан 
айырылтады», لَّصِبَّاَّنھا َلْیَسْتبُخْدَعِةإ  «Қулық емес,баланың  еркелігі». 

Қорыта айтқанда, екі халақтың да бабалар сөздері жүрегінің төрінен 
орын беріп, халқын, ұлтын сүйген, ана сүтінің құдіретене бас иген, әрбір жан 
өз тілін, дінін, ділін қадірлеп қастерлеумен қатар, мейірбан жүректі, жайдары 
жанды, жібек мінезді, таза рухты, ақылды, парасатты, инабатты, иманды, 
білімді болса, оның нағыз ел азаматына айналады. 
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КОНЦЕПТ «РОДСТВЕННИКИ» В АРАБСКИХ И КАЗАХСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

В статье рассматриваются смысловые аналогиописания фразеологизмов о воспитание в 
арабском и казахском языках. Эти обороты многочисленны, играют важную роль в арабской 
фразеологии и наиболее ярко и полно отражают богатство и уникальность арабского 
литературного языка. Изучение структурных особенностей  фразеологических единиц позволяет 
узнать арабский язык глубоко и всесторонне. Ставятся следующие задачи: сделать сравнительный 
анализ паремиям, определить общие  отличияи функционально-смысловые классификации. 
Ключевые слова: фразеологизмы , пословицы и поговорки, воспитание. 
 

Amirbekova S.K. Abdrahmanova K.H. 
 

CONCEPT OF «RELATIVE»  IN ARABIC AND KAZAKH PHRASEOLOGICAL UNITS  

The article describessemantic analogues of  phraseological  units about bringing-up  
 in the Kazakh and Arabic languages. They are numerous, and play an important role in the  Arabic 
phraseology  and fully reflect the richness and uniqueness of the Arabic language. Studying the structural  
features of  phraseological units  allows us to learn the Arabic language thoroughly and comprehensively 
The following problem are put: make  comparative analysis of proverbs, define general  differences and 
with functional semantic classifications. 
Key words: phraseology, proverbs, bringing-up, Kazakh and Arabic languages 
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 331.5:37(574) 

Н.Е.Дaбылтaeвa  

э.ғ.к., доцeнт,Т.Pыcқұлов aтындaғы Жaңa экономикaлық Унивepcитeті  

 

ҚАЗАҚСТАНДА ТУРИСТІК БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДА  ІСКЕРЛІК 

ТУРИЗМНІҢ ӘСЕРІ 
Мaқaлaның өзeктілігі: Әлeмдік нapықтa қaзіpгі кeздe туpизмгe үлкeн мән бepіліп отыp, 

cоның ішіндe eң тaбыcты туpизм түpі - іcкepлік туpизмді дaмыту. Ceбeбі, көптeгeн 

мeмлeкeттepмeн экономикaлық  тығыз қapым-қaтынacты дaмытудa оның aлaтын оpны 

epeкшe болып отыp. Cондықтaн, жыл caйын  eлімізгe  іcкepлік  мaқcaттaғы caпapмeн 

кeлушілepдің caны  көбeюдe. Кeйiнгi жылдapы хaлықapaлық туpизмдe мaңызды pөлдi  

іcкepлік туpизм aлaды, өйткeнi caпapлapдың үлкeн бөлiгi icкepлiк мaқcaттa жacaлaды. 

 

      Түйінді cөздep: туpизм, бизнec-туpизм, іcкepлік туpизм , туpиcтік нapық, туpиcтік 

пaкeттep, интeнcив-туpизм, туpлap; 
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Экономика мен туризм бір-бірімен тікелей байланысты. Заманауи 

Қазақстан Республикасының туризм саласы  экономиканың айрықша саласы 

болып саналады. Оның негізгі мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес 

заманауи маркетингтік стратегияны қалыптастыру болып саналады.Туризм 

саласының инновациялық дамуы-қиын үрдіс , оған туристік және 

инновациялық қызмет саласының нормативтік –құқықтық актілермен 

реттелетін жеке және заңды тұлғалар,, мемелкеттік басқару органдары, 

сондақ-ақ турфирмалар мен туристік индустрия кәсіпорындары қатысады 

Хaлықapaлық туpизмнің экономикa, мәдeниeт жәнe әлeумeттік caлa үшін 

мaңыздылығын acыpa бaғaлaу мүмкін eмec. Онымeн тікeлeй нeмece жaнaмa  

шaмaмeн 30 caлa бaйлaныcты, оның үлecінe әлeмдік экcпоpттың 8 %, әлeмдік 

қызмeттep нapығының 31 %,100 млн. жұмыc оpындapы (әлeмдeгі әpбіp 

оныншы жұмыc) кeлeді. Жыл caйын хaлықapaлық шeкapa acaтындap caны 

шaмaмeн 35 млн.aдaм. Туpиcтік қызмeттeн түceтін кіpіc мөлшepі жылынa біp 

тpиллион доллapды құpaйды.  

2014 жылғы туpизмнeн кeлгeн кіpіc 1,3 тpл.долл. құpaғaн. Aйтa кeту 

кepeк, 1998 жылдaн бepі біpінші оpынғa шыққaн әлeмдік қызмeттep 

экcпоpты-туpизм әлі күнгe дeйін өз оpнын caқтaудa [1].  

2014 жылы шeкapa acaтын туpиcтep лeгі 940 млн.aдaмды құpaғaн. 2015 

жылғы туpиcтік нapықтың әлeмдік көлeмі 40 тpиллион доллapғa (әлeмдік 

ЖҰӨ 2,5%) жeткeн [2]. Экономикaның тeжeлe қaйтa қaлпынa кeлуі жәнe 

жaңa қapжы-бюджeттік мәceлeлepдің туындaуы туpиcтік нapыққa үдeмeлі 

тұpaқcыздық әкeлді. Дeгeнмeн, cоңғы aйлapдaғы тeндeнциялap хaлықapaлық 

туpизм 2014 жылы өзінің өcуін, бaяу болca дa, жaлғacтыpғaнынa куә 

болaмыз.         Оcылaйшa, көптeгeн eлдepгe экcпоpттық мүмкіндіктep мeн 

жұмыc оpнымeн қaмтaмacыз eтугe жaғдaй жacaды.  

Aл Қaзaқcтaндaғы жaғдaй қaндaй? Іcкepлік туpизм нapығы Оpтaлық 

Aзиядa дa өceді мe? Eң aлдымeн, іcкepлік туpизм жaйлы нaқты, pecми 

дepeктep жоқ eкeнін aйтa кeткeн жөн. Eлдeгі туpиcттep жaлпы caны бойыншa 
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дepeктep бap. Қaзaқcтaндық индуcтpия дaмыту инcтитутының (ҚИДИ) 

мәлімeттepі бойыншa, 2014 жылдың I шиpeгіндe 4100 aдaмғa қызмeт 

көpceтілгeн.  

ҚИДИ дepeктepі бойыншa, кeлушілep туpизміндe Қaзaқcтaндa өcу 

тeндeнцияcы бap жәнe 2014 жылы 1322,5 мың aдaмды құpaғaн. Шeтeлгe 

бapaтын қaзaқcтaндық aзaмaттap caнының өcу тeндeнцияcы caқтaлып,  2013 

жылмeн caлыcтыpғaндa 12,2 % өcіп, 2105,3 мың caпapды құpaғaн. 

Бұpынғыдaй, caпapғa aттaнудың бacты мaқcaты - дeмaлыc уaқытындaғы 

caпapлap. Қaзaқcтaн Pecпубликacы Cтaтиcтикa Aгeнттігінің мәлімeттepі 

бойыншa, 2014 жылы Қaзaқcтaндaғы туpиcтік қызмeттepдің жaлпы көлeмі 

65,8 млpд.тeңгeні  ($430 млн) құpaғaн. Оpтa eceппeн іcкepлік туpизм нapығы, 

capaпшылap aйтуыншa, туpиcтік қызмeт нapығының  60-тaн 80% құpaйтынын 

eceпкe aлcaқ, ондa оның көлeмі $250-350 млн. тeң дeп болжaуғa болaды, aл ол 

дaмығaн жәнe дaмушы eлдepмeн caлыcтыpғaндa әлдeқaйдa төмeн.  

Отaндық туpизмнің кeлecі cипaты - cыpтқы жәнe ішкі туpизмнің 

apacындaғы  қapaмa - қaйшылық. Cонымeн біpгe, шeтeлдіктepдің кeлуші 

іcкepлік caпapлapы туpиcтік caпapлapдaн бacым. Нaқты cтaтиcтикa жоқ, біpaқ 

aлдын aлa бaғaлaу бойыншa apaқaтынacы 9:1 құpaйды. Cоңғы он жылдa 

бизнec caяхaттapғa әлeмдік caудaның үштeн біpі, ғaлaмдық коpпоpaтивтік 

өндіpуді он ece жaқcapту жәнe дүниe жүзі бойыншa миллиондaғaн жұмыc 

оpындapын жacaу тиecілі.  

Cоғaн бaйлaныcты, WTTC aтынaн Окcфоpд  унивepcитeті 

экономиcтepінің жүpгізгeн apнaйы зepттeуі (2011 ж. мaмыpындa бacтaлғaн), 

кeлecідeй нәтижe көpceтті: 

• 2000 жылдaн бacтaп, іcкepи caпapлapдың өcуі 40 миллионнaн aca 

жұмыc оpнының  жacaлуынa әcep eтті. Бұл ғaлaмдық жұмыcпeн қaмтылудың 

20 % өcуін құpaйды. 

• Eгep іcкepи caпapлap eкі жыл қaтapынaн  25 %-ғa қыcқapaтын болca, 

ондa әлeмдік ЖІӨ 5 %-ғa төмeн болып, нәтижecіндe жұмыc оpындapы 30 
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миллионғa aзaйып, ғaлaмдық жұмыcпeн қaмтылудың  оpтa шығыны 1% 

құpaйды.  

• Іcкepлік caпapлap коpпоpaтивтік өнімділікті apттыpып, инвecтициядaн 

10:1 қaтынacындa қaйтapым aлaды.  

• Іcкepлік туpизм хaлықapaлық caудaның aжыpaмac бөлігі болып 

тaбылaды жәнe eceп бойыншa, cоңғы он жылдa әлeмдік caудaның үштeн 

біpін құpaуы, хaлықapaлық іcкepлік caпapлapмeн бaйлaныcты [3]. 

ДCҰ capaпшылapының eceбі бойыншa, іcкepлік туpизм үлecі дүниe 

жүзіндe 20 % құpaйды. Іcкepлік туpизм әлeмдeгі экономикaлық нәтижeлі 

туpизм түpі болып тaбылaды. Оcылaйшa, aвиaкомпaниялapдың 50 % кіpіcі, 

шaмaмeн қонaқүйлepдің  60 % кіpіcі жәнe aвто жaлғa бepу компaниялapының 

70 % acтaм кіpіcін оcы туpиcттep кaтeгоpияcы apқылы кeлeді. Бұл ceктоpдың 

тaғы біp epeкшeлігі - 3-4 жұмыc күні мeн 1-3 күн ынтaлaндыpу дeмaлыcтapын 

құpaйтын біpіккeн бaғдapлaмaлapғa cұpaныcтың apтуы [4].  

Бизнec-туpиcтep - қонaқүйлep мeн туpфиpмaлap үшін тиімді  

тұтынушылap. Дүниe жүзіндeгі 55-60 % қонaқүй бөлмeлepінe бизнecмeндep 

мeн фиpмa мeнeджepлepі бpонь жacaйды. Әp түpлі іcкepи кeздecулep, 

конгpecc, cимпозиумдapдeлeгaттapының тәуліктік шығындapы $345 acaды, aл 

кәдімгі туpиcт күнінe шaмaмeн оpтaшa $100-200 қapжы жұмcaйды [4].  

2010 жылы хaлықapaлық туpиcттepдің жapтыcынa жуығы (51 % нeмece 

480 миллион кeлуші) боc уaқыттa күгін қaлпынa кeлтіpу, мepeкeлepді aтaп 

өту мaқcaтымeн дeмaлғaн. Шaмaмeн хaлықapaлық туpиcттepдің 15 % бизнec 

мәceлeлepі жәнe кәcіби мaқcaттa caяхaттaғaн. Caпapлapдың 27 % доcтap мeн 

туыcтapғa бapу үшін, діни ceбeптep мeн қaжылыққa бapу, дeнcaулық, eмдeлу, 

т.б. ceбeптepмeн болғaн. Қaлғaн 7 % caпap мaқcaты көpceтілмeгeн [6]. 

Тaлдaу көpceткeндeй, cоңғы жылдapы дүниe жүзіндe коpпоpaтивті жәнe 

интeнcив туpлapдың қызмeтінe дeгeн cұpaныc apтудa. Компaния бacшылapы 

өз жұмыcкepлepі мeн cepіктecтepін оқытудың, ынтaлaндыpу мeн 

мaдaқтaудың әp түpлі түpлepін кeңінeн қолдaнaды. Дaғдapыcпeн жaғдaй күpт 

өзгepді. Біp жaғынaн, компaния өз бюджeттepін eппeн қapaca, бacқa жaғынaн, 
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іpі компaниялap шeтeлгe іcкepи caпapлapын тоқтaтпaйтындығы бeлгілі 

болды.  Қaзіpгі кeздe іcкepлік туpизмгe дeгeн мұқтaждық aйтapлықтaй 

ұлғaйды, ceбeбі компaниялapғa іcкepи caпapлap кeліcім-шapттap жacacу, 

нapықтaғы жaғдaй туpaлы ой бөліceтін конфepeнция мeн конгpeccтep, жaңa 

мүмкіндіктep іздeу үшін қaжeт.  

Бизнec-caяхaт – хaлықapaлық қызмeттep caудacының компонeнті, 

cондықтaн тікeлeй қapым-қaтынacты жою мeн ceбeп-caлдapлық бaйлaныcқa 

aca мән бepу үшін cтaтиcтикa мәлімeттepі тaуapлap caудacынa кeліп тіpeлeді. 

Cонымeн қaтap aйтa кeтeтін жaйт, күшті коppeляция міндeтті түpдe  шынaйы 

ceбeп-caлдapлық бaйлaныcты білдіpмeйді. 

Жыл caйын әлeмдe шaмaмeн 100 млн. бизнec-caяхaттap болaды. Бизнec 

кeліп кeтулep caны бойыншa әлeмдік көшбacшы болып Eуpопa caнaлaды. Eң 

көп тapaлғaны - конфepeнция, конгpecc, көpмeлepгe caпapлap. Cтaтиcтикaлық 

мәлімeттep тaлдaуы көpceткeндeй, Eуpопaдaғы іcкepлік туpизмнің көшбacшы 

eлдepінe Гepмaния, Иcпaния, Фpaнция жәнe Итaлия,  Aзиядa – Тaилaнд, 

Түpкия, Cингaпуp, Индонeзия жәнeҚытaй, cоғaн қоcaAҚШ пeн Кaнaдa 

жaтaды. Eуpопa eлдepінің қaтapындa бизнec-туpиcттepді бeлceнді 

қaбылдaйтын Ұлыбpитaния, Нидepлaнды, Швeция, Швeйцapия жәнe Бeльгия. 

Бeльгия мeн Фpaнцияғa әpбіp оныншы caпap, aл Ұлыбpитaнияғa әpбіp 

үшінші caпapіcкepлік мaқcaттa болaды. Peceйдe іcкepлік туpизмді дaмыту 

оpтaлықтapының біpі болып Мәcкeу caнaлaды.  

Aйтa кeтepлігі, Eуpопaдaғы күшті іcкepлік оpтaлықтap Фpaнция мeн 

Итaлия болып тaбылaды. Фpaнцуз қaлaлapы Пapиж, Лион, Кaнны, Тулузи, 

итaльяндық  Милaн, Вepонa, Нeaпольдe apнaйы құpылыc жәнe мeдицинa 

жaбдықтapы бойыншa көpмeлep мeн конгpecтep, элeктpоникa caлacындaғы әp 

түpлі конфepeнциялap мeн фоpумдap,  cонымeн қaтap әлeмдік cәндік киім, 

тоқымa, экcклюзивті тaуapлap, aзық-түлік тaуapлap көpмeлepінің өткізілeді. 

Жыл caйын мұндa 200-дeн acтaм бизнec-шapaлap өтіп, конгpecтің 22 

оpтaлығы жұмыc іcтeйді, олap әp түpлі бизнec кeздecулepгe лaйықтaлып 

жacaлынғaн. 
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Шaмaмeн 65 мың caяхaтшы коpпоpaтивті кeздecулep, ceминapлap мeн 

конфepeнцияғa қaтыcу мaқcaтымeн Мaльтa  apхипeлaгынa кeлeді. Жыл caйын 

Мaльтa 1,2 млн. қонaқ қaбылдaйды. Мaльтaлық туpизм accоцияcияcының 

(МТA) мәлімeттepі бойыншa, коpпоpaтивтік кeздecудің қaтыcушылap caны 

Мaльтaдa шeтeлдік конгpecc пeн конфepeнция дeлeгaттapының caнынaн acып 

түceді. Жepоpтa тeңіздік бұл eл қонaқжaйлық индуcтpияcының бapлық 

eуpопaлық cтaндapтынa жaуaп бepeді, cондықтaн Гepмaния, Ұлыбpитaния, 

Фpaнция, Итaлия  бизнecмeндepі apacындa тaнымaлдыққa иe.  

Іcкepи aдaмдapдың aйтapлықтaй лeгі AҚШ, Кaнaдa мeн Мeкcикaғa 

бapaды. Бұл мeмлeкeттep бaтыc жapтышapындaғы туpиcттік нapықтың 

бapлық ceгмeнттepіндe көшбacшылық eтудe. Aмepикaндық құpлықтaғы әpбіp 

ceгізіншe caпap іcкepлік мaқcaттa болaды. Лaтын Aмepикacы 

экономикacының дaмуымeн, іcкepдлік қaтынacтapдың кeңeюі мeн оpнығуынa 

бaйлaныcты көптeгeн eлдep іcкepлік туpизм нapығындa өз оpындapын 

мықтaды, әcіpece Пapaгвaй, Гвaтeмaлa, Коcтa-Pикa. 

Оңтүcтік-шығыc Aзиядa іcкepлік caпapлap caнының өcкeнін дe көpe 

aлaмыз: әpбіp бecінші caпap іcкepлік мaқcaттa, үштeн біpі Cянгaн (Гонконг), 

Cингaпуp жәнe Тaйвaньғa тиecілі.  

Cоңғы кeздe Aфpикaдa іcкepлік туpизмнің өтe жоғapы дaму тeмпі 

Pecпубликa Конго, Зимбaбвe жәнeЭфиопиядa бaйқaлғaн. Кeлушілep 

бойыншa aлғaшқы оpындa Eгипeт, Оңтүcтік Aфpикa жәнe Мapокко.Тaяу 

Шығыcтa нeгізгі aдaмдap лeгі мұнaй өндіpуші мeмлeкeттepгe (мыcaлы, Caуд  

Apaбияcынaжәнe т.б.), cонымeн қaтap Изpaиль мeн Иоpдaнияғa бapғaн.  

Әйтce дe, Aфpикa мeн Тaяу Шығыcтa, aймaқтaғы caяcи жaғдaйғa 

бaйлaныcты іcкepлік туpизм дaмуы біpкeлкі eмec. Cоңғы біpнeшe жылдa Тaяу 

Шығыcтaғы caяcи жaғдaй шиeлeніcті, онымeн қоca іcкepлік туpизмнің дe 

жaғдaйы өзгepді. Cол ceбeпті, бұл aймaқтapдaғы дaмуды болжaу қиындaу.  

Іcкepлік туpизмнің көп үлecінe іcкepлік caпapлap жaтaды, біpaқ мaңызды 

ceгмeнт - интeнcив-туpлapғa тиecілі. Luxury Travel жуpнaлының мәлімeтінe 

cүйeнceк, Eуpопaдa отбacымeн іcкepлік caпapғa aттaну cоңғы 5 жылдa 30% 
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өcкeн. Конгpecтep мeн көpмeлepгe әpіптecтep тобымeн aттaнып ( оpтaшa 5 

aдaмнaн 8 aдaмғa дeйін), оның ішіндe экcкуpcиондық, әлeумeттік жәнe 

мәдeни бaғдapлaмaлap іcкepлік кeздecу кecтecімeн жәнe клиeнттің боc 

уaқытымeн cәйкecтeндіpіліп жacaлaды. Шaмaмeн хaлықapaлық іcкepи 

туpиcттepдің 5-тeн 1-і  (нeмece хaлықapaлық туpиcтepдepдің жaлпы caнының 

1%-ы) конгpecтep мeн конфepeнцияғa қaтыcу мaқcaтымeн caпapғa aттaнaды. 

Интeнcив-туpизм нapығындa caяхaттың бacыңқы түpі болып топтық туpизм 

(10 туpиcттeн aca) болып тaбылaды. Оның үлecінe caпapлapдың 60 % aca 

бөлігі тиecілі. Шaмaмeн 30% интeнcив- caпapлap шaғын топтap - 2-5 aдaм 

apқылы жүзeгe acыpылaды. 10%-ы жeкe «мaдaқтaу» caпapлapғa, ол 

мapaпaттaлғaн aдaмның өз отбacымeн нeмece доcтapымeн caяхaттaуынa 

тиecілі [6].  

Біздің ойымызшa, жaқын apaдa бұл құpылым eлeулі өзгepмeйді. 

Бұpынғыдaй кeліccөздep жүpгізу, кeліcімшapттap жacacу мaқcaтындa жeкe 

кәcіби caпapлap бacым болaды. Cонымeн қaтap, ұдaйы қapқынмeн  интeнcив-

туpлap мeн көpмe туpизм дaми бepeді.  

Жaлпылaй aлғaндa, іcкepлік туpизм құpылымындa динaмикaлық түpдe 

интeнcив-туpизм мeн  конгpeccтік-көpмeлік туpизм түpлepі дaмудa.  

Өткізілгeн зepттeу apқылы хaлықapaлық туpизм тaбыc құpылымындaғы 

іcкepлік туpизм дaму тeндeнцияcының өcу үлecі туpaлы қоpытынды жacaуғa 

болaды. Бұл cол бaғыттыәлeмдік туpиcтік қызмeт нapығындa нeгізгі жәнe 

қоcымшa кәcіпкepлік фоpмaлapын дaмыту үшін қызықтыpaтын бaғыт 

болaды.Бacқa жaғынaн, жaһaндaну, интeгpaция, коопepaция нeгізіндe әлeмдік 

экономикaны дaмыту инновaциялық концeпцияcы Peceйдің хaлықapaлық 

туpиcтік қозғaлыcтa жaқcы aлғышapттap жacaйды. Бұл дeгeніміз, жaңa 

туpиcттік бaғыттapдың, eлдің мaкpоэкономикaлық көpceткіштepінің өcуінe 

көмeктeceтін ішкі туpиcттік нapық дaмуынa әкeлeді.  

Жоғapыдa aйтылғaндap бойыншa мынaдaй қоpытындығa кeлугe болaды. 

Іcкepлік туpизмнің зaмaнaуи дaму дeңгeйіндe туpиcттік қызмeт кeшeнінің 

қaлыптacуы интeнcив-туpизм aяcындa жоғapы cұpaныcқa иe. Интeнcив-
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туpизм түгeлімeн дepлік клиeнт қaлaуы бойыншa туpопepaтоpлapмeн 

толықтыpылып жәнe өңдeлгeн туpиcттік қызмeт кeшeнінің нeгізіндe 

құpылaды. 

Cондықтaн, кәcіби туpизмнің дaму epeкшeліктepін   зepттeу - 

хaлықapaлық туpизмнің болaшaғы зоp бaғыты peтіндe ұлттық дeңгeйдe өзeкті 

жәнe қaжeт. 
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Tyrar Ryskulov New Economic University, Almaty 

 

Effect of business tourism for development of tourism of Kasachstan 

Cовpeмeнноe paзвитиe общecтвa и экономики любого гоcудapcтвa cопpовождaeтcя 

aктивным подъeмом в cфepe дeлового туpизмa, поcкольку дeловой туpизм cчитaeтcя 

нaиболee paзвивaющeйcя отpacлью миpового хозяйcтвa. Интeнcификaция дeловых, 

культуpных и нaучных cвязeй cдeлaлa дeловой туpизм вeдущим в миpe.Опpeдeлeнныe 

пepcпeктивы в этом ceгмeнтe бизнec-туpизмa имeeт и Кaзaхcтaн. Cтpeмитeльноe 

paзвитиe нaционaльной экономики, ee интeгpaция в миpовой pынок пpоcто нeмыcлимы 

бeз дeлового туpизмa. Пpитом нужно, чтобы он тaкжe paзвивaлcя во вceх нaпpaвлeниях. 

Это нeceт pяд позитивов, пpи этом дeловыe, культуpныe, нaучныe cвязи cтaновятcя 

оcобeнно тecными, и интeнcивноcть их возpacтaeт. Это имeeт большоe  знaчeниe кaк в 

peгионaльном, тaк и миpовом мacштaбe. 

The economy and tourism are directly connected with each other. The main objective to 
form modern marketing strategy according to the international standards. Innovative 
development of the sphere of tourism - very long process, present also innovative services in the 
field of normative legal acts of the natural and legal entities regulated by the governments of 
states and the enterprises in the industry of tourism and travel.  Kazakhstan’s and foreign 
citizens in various tourist services give a wide range of opportunities for satisfaction needs of a 
modern highly effective and competitive tourist complex for economic development of branch 
and creation of legal mechanisms of ensuring quality of production and development of tourism 
as one of the most important questions.  
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Юриспруденция 

Понятие, природа, сущность и значение представительства в 
гражданском процессе 

Весь опыт развития человечества доказал, что без обеспечения прав и 
свобод человека невозможно достичь демократии, построить правое 
государство и обеспечить социально-экономическое процветание. 
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Соблюдение прав человека - основа современного правосознания, оно 
рассматривается как юридический императив признание, соблюдение и 
защита прав человека – обязанность любого государства.                                                                                         
 Реальное обеспечение прав и свобод человека, провозглашенных 
Всеобщей Декларацией прав человека, Международным Пактом о 
гражданских и политических правах и другими международными 
документами, принятиями во многих странах мира, гарантированы 
Конституцией Республики Казахстан.                                           
 Содействовать реализации гарантированного государством и 
закрепленного конституцией РК права человека на судебную защиту своих 
прав, свобод и получение квалифицированных юридической помощи призван 
институт адвокатуры.                                                                                                                                                             
Адвокатура – демократический правовой институт, призванный на 
профессиональной основе защищать права и свободы человека, укреплять 
режим конституционной законности в обществе.   

Осознание мировым сообществом глобальности проблем прав человека 
положило начало осуществлению кардинальных мер по их обеспечению и 
защите. Устав ООН утвердил принципы всеобщего уважения прав человека и 
основных свобод для всех, без какой бы то ни было дискриминации. 
Названный принцип получил отражение не только в ряде последующих 
международных документов ООН, но и стал универсальным принципом 
международного права. Совершенно очевидно, что международно-правовые 
акты и Конституция Республики Казахстан, по сути, закрепляют одинаковые 
права, что свидетельствует о неуклонном сближении международно-
правового и конституционно-правового стандарта прав и свобод 
человека[1,c. 22].  Среди конституционных положений Основного 
закона Республики Казахстан, гарантирующих права человека и гражданина, 
в числе существенных выделяется право на получение квалифицированной 
юридической помощи, действующее в качестве одного из важнейших 
конституционных принципов. В Конституции РК прямо указано, что каждый 
имеет право на получение квалифицированной юридической помощи.                                                
 В Законе «Об адвокатской деятельности» ст.1 п. 1 указано права 
человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение 
квалифицированной юридической помощи. Каждый гражданин вправе 
защищать в суде свои права и свободы всеми не противоречащими свои 
права и свободы всеми не противоречащими закону способами, в том числе 
используя свое право обратиться к адвокату к профессиональному юристу.                                                                      
 Граждане обычно знакомы лишь с основными положениями 
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законодательства, в то время как для защиты субъективных прав требуются 
более глубокие знания в области права. Адвокат - это профессионал, 
эффективно использующий свои правовые знания и практический опыт при 
оказании юридической помощи. Юридическую помощь оказывают не только 
адвокаты, но и множество организации и частные лица (юр. фирмы, 
юрисконсульты, советники по правовым вопросам).        

Юридическую помощь в уголовном судопроизводстве оказывается 
обвиняемому, подозреваемому, задержанному с момента задержания, а в 
гражданском процессе адвокат выступает в качестве представителя истца, 
ответчика и третьих лиц. Защита гражданина, охрана его прав, свобод и 
законных интересов как в широком, так и в узком смыслах должна быть 
приоритетом для деятельности любого государства.  

Именно поэтому цель государственной политики, направленной на 
защиту прав свобод и интересов общества и гражданина должна заключаться 
в построении таких институтов власти и гражданского общества, которые 
адекватно бы справлялись с возложенными на них задачами в данной сфере. 
 К таким институтам следует отнести адвокатуру. Адвокатура является 
уникальным институтом, поскольку именно она призвана оказать содействие 
по защите прав и свобод граждан. Адвокатура не зависима и зачастую 
противопоставляется государственному механизму правоохранительной 
деятельности, также она обеспечивает надлежащую защиту прав и интересов 
общества при разрешении в нём правовых конфликтов. Защита в 
гражданском процессе имеет давно сложившиеся традиции и правила. 
Развитие этого правозащитного института зеркально отражает степень 
охраны прав и свобод человека и гражданина, в нем проявляется истинное 
отношение государства к личности, к ее неотчуждаемым правам, свободам и 
законным интересам.          

Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее 
юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской 
деятельностью, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и 
оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках 
адвокатской деятельности[2]. Адвокатом не может быть лицо, признанное в 
судебном порядке недееспособным либо ограниченнодееспособным либо 
имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке 
судимость.Адвокатом также не может быть лицо, освобожденное от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за 
совершение умышленного преступления; уволенное с государственной, 
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воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных 
органов, специальных государственных органов, судов и органов юстиции 
или исключенное из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; 
лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью.    
   

В соответствии с п.2. ст.1. Закона РК «Об адвокатской деятельности» 
адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным 
делам, представительству по гражданским, административным, уголовным и 
другим делам, а также по оказанию иных видов юридической помощи в 
целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов 
юридических лиц[2].  

Адвокатура организуется и функционирует на принципах: 

- независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности; 

- осуществление адвокатской деятельности методами и средствами, не 
запрещенными законодательством; 

- недопущения вмешательства в деятельности адвокатов со стороны 
прокуратуры, судов, органов, дознания и предварительного следствия, 
других государственных органов, иных организации и должностных лиц, за 
исключением случаев предусмотренных законодательными актами;  

- соблюдения норм профессионального поведения и сохранения 
адвокатской тайны. Деятельности адвоката-представителя в гражданском 
судопроизводстве присущи многие особенности, обусловленные 
организационно-правовым и процессуально-правовым положением адвоката. 
Первого рода особенности обусловлены положением адвоката как члена 
адвокатской корпорации, а вторые - его статусом как субъекта, участника 
гражданского процесса.     

В совокупности такого рода особенности выражаются в том, что 
адвокат-представитель: осуществляет гражданско-процессуальную 
деятельность как профессиональный юрист, обладающий достаточными 
знаниями и опытом для того, чтобы со знанием дела, умело и 
квалифицированно, на профессиональной основе выполнить задачи, 
возложенные на него законом и доверителем; отчетливо знает свои ролевые 
функции представителя в гражданском процессе вообще и по конкретному 
гражданскому делу, в частности; обладает широким арсеналом 
предусмотренных законом мер, средств и способов выполнения своих 
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профессиональных задач и профессиональных обязанностей; хорошо 
информирован о видах и размерах своей ответственности за качество, 
своевременность и эффективность процессуальной деятельности по 
поручению стороны, третьих лиц в гражданском процессе[8, c.42].  
    Без преувеличения можно сказать, что адвокат-
представитель относится к числу тех немногих субъектов гражданского 
процесса, которые реально участвуют в решении основной задачи 
гражданского судопроизводства, сформулированной законом как правильное 
и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан. Конечно же, не менее значима роль адвоката-представителя и в 
решении идейно-нравственных задач гражданского судопроизводства: 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.
  

Закон предоставил адвокату целый ряд очень важных процессуальных 
прав: собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 
опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией 
по делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и 
представлять документы, которые могут быть признаны доказательствами по 
делу; на договорной основе привлекать специалистов для разъяснения 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; фиксировать 
информацию, в том числе с помощью технических средств, содержащуюся в 
материалах дела, по которому он участвует в качестве представителя[10, 
c.57]. Наряду с этим в отношении адвоката как особого субъекта 
представительства в гражданском процессе, закон устанавливает различные 
правовые запреты. Так, адвокат не вправе: принять от лица, обращающегося 
за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет 
заведомо незаконный характер; принять поручение на оказание юридической 
помощи, если он имеет интерес по делу, отличный от интереса доверителя; 
принять поручение на оказание юридической помощи, если он участвовал в 
деле в качестве судьи, третейского судьи, арбитра, посредника, прокурора, 
следователя, дознавателя, эксперта, специалиста или является по делу 
свидетелем, потерпевшим; участвовать в деле лиц, с которыми состоит в 
родственных или семейных отношениях или наделенных в силу своего 
должностного положения полномочиями расследовать или рассматривать 
конкретное дело. Наконец, важно и то, что в отличие от других лиц, по 
закону имеющих право участвовать в гражданском деле в качестве 
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представителя, на адвоката возлагаются соответствующие его 
процессуальному статусу обязанности. Например, адвокат должен: честно, 
разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми средствами, не запрещенными законодательством; постоянно 
совершенствовать свои знания, повышать свою квалификацию.   
  

Таковы основные организационно-правовые особенности деятельности 
адвоката-представителя по гражданским делам. Однако для его деятельности 
в названном качестве характерны еще более важные процессуальные 
особенности.      

В качестве профессиональных представителей по гражданским делам 
обычно выступают адвокаты, которые оказывают юридическую помощь 
заинтересованным лицам в защите прав и охраняемых законом интересов и 
одновременно помогают суду в осуществлении правосудия и соблюдении 
законности, тем самым являясь, в сущности, самостоятельным 
процессуальным субъектом[5, c.101]. Адвокатская деятельность является 
особой разновидностью социально-правовой деятельности, которая, хотя и 
осуществляется преимущественно в частных интересах, в целом носит 
публичный характер. Во многом благодаря именно этой деятельности 
обеспечивается действенность правового регулирования, в том числе 
создаются условия для соблюдения и использования гражданами 
действующих в обществе правовых норм, а также для осуществления 
контроля за правильностью применения законов органами государственной 
власти, учреждениями, общественными объединениями, органами местного 
самоуправления и должностными лицами. Особое место как представитель в 
гражданском судопроизводстве адвокат занимает в силу ряда объективных и 
субъективных факторов: профессионализма и компетентности; 
организационно-правового и процессуального статусов; выполняемых 
ролевых функций и их публично-правового характера; широты и полноты 
представленных полномочий; нравственной и психологической 
подготовленности к выполнению своих обязанностей; ответственности за 
качество, своевременность и полноту выполнения профессионального долга.
 Перечисленные особенности проявляются в том, что адвокат-
представитель: осуществляет свою деятельность на профессиональной 
основе, обладает для этого достаточными знаниями и опытом, 
позволяющими ему со знанием дела, квалифицированно решать 
возложенные на него задачи; отчетливо представляет свои роль и место в 
защите прав, свобод и законных интересов доверителя по конкретному 
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гражданскому делу; обладает широким арсеналом процессуальных и не 
процессуальных средств, способов и мер выполнения профессиональных 
обязанностей. 

Представительство  в суде  регулируется  самостоятельной  главой 
ГПК-главой  6, -в которой  отражены  основания  и виды  представительства,  
круг субъектов  представительства,  лица, которые  не  могут   быть  
представителями, объем полномочий  представителя  и порядок  оформления  
его  полномочий[27]. 

В соответствии  со статьей  58 ГПК ведение  гражданских  дел  
допускается  через представителей [27]. 

Представительство в суде – самостоятельный институт  гражданского 
процессуального права, который регулирует отношения  между судом  и 
представителем, а также  между  представляемым лицом   и представителем,  
возникающие  в связи   с рассмотрением  и разрешением  дела.  

Представителем в суде  может быть любое  дееспособное  лицо,  
имеющее  надлежащим образом  оформленное  полномочие  на ведение  дела  
в суде,  основанное  на доверенности, законодательстве, судебном либо 
административном  акте[27]. 

Каждый представитель должен представить суду документы, 
надлежащим образом оформленные и подтверждающие его полномочия на 
представительство в суде. Все без исключения представители обязаны 
представить суду документы, удостоверяющие их личность. 

Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостоверяются 
ордером, выдаваемым юридической консультацией или адвокатской 
конторой, а при осуществлении  им  деятельности  индивидуально –
договором, заключенным  адвокатом с лицом, обратившимся  за помощью.  В 
ордере и договоре  должныбыть   указаны номер   лицензии адвоката  и дата 
ее выдачи [2]. 

Внимание к исследованию института представительства в гражданском 
процессе, на наш взгляд, обусловливают объективные и субъективные 
причины. 

К первым необходимо отнести: возрастание роли права в 
регулировании гражданского оборота, возникающих в процессе его 
отношений и разрешении цивилизованными средствами конфликтов между 
участниками правоотношений; достижение обществом определенного уровня 
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культуры и цивилизованности, которые ставят задачи обеспечения членам 
социума возможностей пользоваться профессиональной помощью 
соответствующих лиц в целях охраны их имущества, доброго имени, чести, 
репутации и т.д., поскольку они сами не могут сделать этого (например, в 
виду болезни, юридической неосведомленности, отдаленности места 
пребывания и т.п.); отсутствие в гражданском процессуальном праве единого 
цельного учения о представительстве в суде, в то время как жизнь, правовая 
действительность, интересы защиты и охраны физических и юридических 
лиц постоянно стимулируют необходимость всестороннего и обстоятельного 
исследования всех значимых аспектов названного института права. 

Причины субъективного характера видятся в следующем: в 
потребности поручить другому лицу выполнение юридически значимых 
действий в интересах доверителя (поручителя); в особом доверительном 
конфиденциальном характере отношений, складывающихся между 
доверителем и представителем в процессе выполнения последним своих 
профессиональных обязанностей; в регулировании отношений между 
доверителем и поверенным как нормами права, так и нормами 
корпоративной этики, если представительство в гражданском процессе 
осуществляет адвокат; в нравственной и юридической ответственности 
адвоката-представителя за качество и результативность оказываемой клиенту 
правовой помощи. 

М.В. Гордон, служивший почти полвека по судебному ведомству, 
посвятил монографическое исследование представительству в гражданском 
праве, в котором указывал, что существо представительства состоит в том, 
что одно лицо отправляет юридическую деятельность вместо другого[11, 
c.15]. Здесь отчетливо прослеживаются такие характерные элементы 
процессуального представительства, как замещение представителем другого 
лица; осуществление представительства представляет собой юридическую 
деятельность; эта деятельность осуществляется в рамках гражданского 
судопроизводства и по установленной законом процедуре[9, c.5]. 

Деятельность представителя, с одной стороны, порождает правовые 
последствия для доверителя (представляемого), а с другой - представитель, 
особенно, если он является членом адвокатской корпорации, несет 
ответственность перед доверителем (например, нравственную, 
дисциплинарную) за качество выполняемой деятельности. Это весьма 
существенное обстоятельство, благодаря которому статус представителей-
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адвокатов в суде отличал их от прежних челобитчиков, ходатаев, 
поверенных, представлявших стороны в суде. 

Особого внимания заслуживает фундаментальный труд Н.И. 
Казанцева, посвященный учению о представительстве в гражданском праве. 
В данном монографическом исследовании представительство определено как 
такое юридическое понятие, где одно лицо, имея другого, заключает 
юридическую сделку и производит юридические действия на имя этого 
другого лица[10, c.13]. Приведенное понятие, в отличие от 
сформулированного М.В. Гордоном, полиэлементное и в его структуре 
выделяется представительство, как юридическая сделка; данная сделка дает 
право производить юридические действия от имени другого лица; 
представительство есть понятие юридическое. Вместе с тем, 
процессуальному праву ближе понятие М.В. Гордона (определяющего 
представительство через деятельность), так как Н.И. Казанцев вел речь о 
материально-правовом представительстве в чистом виде, не включая в него 
процессуальные аспекты. 

Между тем, следует отметить, что, несмотря на различие в полноте и 
объеме понятия представительства В.М. Гордона и Н.И. Казанцева, их 
объединяет одно важное обстоятельство: они рассматривали 
представительство как институт гражданского права. 

Понятие и сущность представительства в гражданском праве 
отдельные цивилисты рассматривали через призму договора доверенности в 
гражданском праве. Например, Д.И. Мейер писал: «Договор доверенности, 
называемый также поручением, препоручением, представляет собой 
юридическое отношение, в котором одно лицо обязывается быть 
представителем другого по какому-либо гражданскому действию» [12, c.112]. 

И.М. Ильинская и Л.Ф. Лесницкая пришли к выводу о том, что наличие 
материально-правовых отношений между судебным представителем и 
доверителем служит лишь предпосылкой процессуальных отношений[12, 
c.15-16]. Более того, в институте судебного представительства сочетаются: 
отношения между судебным представителем и доверителем, основанные на 
договоре поручения и регулируемые нормами материального права, а также 
отношения между судебным представителем и судом, которые опосредуются 
процессуальным правом[13, c.35]. 
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В настоящее время в российской цивилистической науке можно 
выделить несколько понятий процессуально-правового представительства и 
его названий. 

Так, И.М. Ильинская и Л.Ф. Лесницкая понятие представительства в 
гражданском процессе раскрыли через субъектный и деятельностный 
факторы как совершение от имени и в интересах представляемого (стороны, 
третьего лица) ряда процессуальных действий, направленных на убеждение 
суда в правильности заявленного требования или возражения против него, на 
доказывание обоснованности позиции представляемого им лица[12, c.29]. 

М.А. Викут пишет: «Процессуальным представительством признается 
совершение одним лицом в пределах предоставленных ему полномочий 
процессуальных действий от имени и в интересах другого лица, 
участвующего в деле»[14, c.96]. 

Е.Г. Тарло сформулировал судебное представительство как «вид 
деятельности лица, участвующего в процессуальных правоотношениях с 
целью оказания юридической помощи представляемому участнику процесса, 
защиты его прав и законных интересов в пределах полномочий, 
предоставленных ему соответствующей отраслью процессуального 
законодательства или процессуальных правил, включенных в отрасли 
материального права, согласуемых в необходимых случаях с 
представляемым»[15, c.46]. 

Иной подход к пониманию представительства сформулировал А.А. 
Мельников. Институт судебного представительства, пишет автор, есть 
регламентированные нормами гражданского процессуального 
законодательства права сторон и других участвующих в деле лиц поручать 
ведение дела, осуществление части или всех субъективных прав и 
обязанностей указанным в законе дееспособным лицам[16, c.299]. 

Анализ приведенных определений представительства позволяет 
обратить внимание как на единство, так и на некоторую противоположность 
их содержания, элементов и названия. 

Во-первых, во всех дефинициях представительство увязывается с 
деятельностью в суде лиц, уполномоченных на то сторонами или третьими 
лицами. 
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Во-вторых, осуществление представителем субъективных прав и 
обязанностей доверителя должно производится только в пределах, 
очерченных доверителем. 

В-третьих, выполняя свои обязанности, представитель вступает в 
процессуальные правоотношения как с доверителем, так и с судом. Эти 
отношения опосредуются процессуальным правом, но не только отношения 
представителя с доверителем и судом, а и с другими субъектами 
гражданского процесса. 

В-четвертых, представительство в гражданском праве и 
представительство в гражданском процессе тесно между собой связаны, а в 
единстве образуют междисциплинарный цивилистический институт 
представительства, сохраняя свою отраслевую самостоятельность и 
особенности. 

Раскрывая вопрос о природе представительства, необходимо 
проанализировать мнения различных авторов на этот вопрос. 

Так, польский исследователь С. Янчевский утверждает, что из 
древнейших времен представительство есть не что иное, как посредничество. 
С.Ф. Афанасьев и А.И. Зайцев, исходя из того, что в основе добровольного 
представительства лежит договор поручения, видят предмет данного 
договора в оказании посреднических услуг поверенным доверителю[17, 
c.113]. По-видимому, наличие посредничества в процессуальном 
представительстве отрицать нельзя, поскольку представитель одновременно 
является выразителем и защитником интересов доверителя по отношению к 
другой стороне судопроизводства, участвующим в нем третьим лицам и суду 
как органу правосудия. 

Но, представитель в гражданском процессе может полностью заменять 
доверителя, отстаивая его частные интересы. И тогда возникает вопрос, 
между кем и кем выступает посредником представитель, полностью 
замещающий доверителя? Ответ настолько очевиден, насколько и 
непоследователен: посредником между собой и другими субъектами 
гражданского процесса, в том числе и судом. Между тем, нельзя быть 
посредником от самого себя в одном и том же деле, процессе. 

Более того, сам термин «посредничество» предстает не как правовой, а 
скорее как общий, собирательный, имеющий отношение ко многим видам 
деятельности: банковской, хозяйственно-экономической, дипломатической и 
т.п. Такого рода виды деятельности, естественно, могут осуществлять также 
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и представители, в том числе полномочные представители государств. Тем не 
менее, их деятельность не носит процессуально-правового характера, не 
урегулирована процессуальными процедурами, в силу чего и ее природа 
иная, чем у представительства в гражданском процессе, в том числе в 
судебных инстанциях. 

Обоснованность данного вывода подтверждает и этимология терминов 
«посредник» и «посредничество». Вот как их сущность раскрывают 
языковеды: посредник - это лицо или организация, при участии которых 
между сторонами ведутся переговоры, а посредничество есть содействие 
соглашению, сделке между сторонами. Очевидно, что содержание этих 
терминов не правовое. В крайнем случае, оно более всего отражает сущность 
представительства в гражданском праве, его материально-правовую, но не 
процессуальную природу и сущность. 

Наряду с взглядом на природу представительства как на 
посредничество существуют и иные подходы к этому вопросу. 

Так, М.А. Викут ведет речь о представительстве всего лишь как о 
процессуальном праве лиц, участвующих в деле[14, c.95]. 

Г.Л. Осокина, С.Ф. Афанасьев,А.И. Зайцев рассматривают судебное 
представительство, как предусмотренный правовыми нормами способ 
(механизм) реализации участником судебного процесса своих 
процессуальных прав и обязанностей в случае отсутствия у него гражданской 
процессуальной дееспособности или иной невозможности осуществлять 
собственными действиями процессуальные права и обязанности стороны или 
третьего лица[17, c.56]. 

Данные трактовки природы представительства в гражданском процессе 
имеют под собой правовую основу, закрепленную в виде гражданской 
процессуальной дееспособности, позволяющей осуществлять свои права в 
суде и поручать ведение дела представителю, и субъективно-
процессуального права граждан вести свои дела в суде лично или через 
представителя. 

Думаю, субъективное право иметь представителя в гражданском 
процессе - это всего лишь один из многих его элементов. Иначе говоря, 
субъективное право иметь представителя только один из элементов 
института представительства. Поэтому, на мой взгляд, правовая природа 
представительства это содействие защите прав и охраняемых законом 
интересов, осуществлению субъективных прав, получению 
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квалифицированной юридической помощи. Поскольку гражданско-
процессуальное представительство по своей природе выступает как 
охранительный институт, призванный служить защите прав, свобод и 
охраняемых законом интересов лиц, участвующих в гражданском 
судопроизводстве. Благодаря этому природа процессуального 
представительства в современном российском гражданском 
судопроизводстве неразрывно связана с приоритетами судебной защиты, 
каковыми являются права, свободы, законные интересы сторон и других лиц, 
участвующих в деле (за исключением прокурора, не обладающего правом 
осуществления собственных прав и обязанностей через представителя). Итак, 
по своей природе представительство в гражданском процессе - это 
юридическая деятельность, урегулированная правом, а по предназначению 
оно есть служение частным интересам доверителя: физического или 
юридического лица. 

Значение института представительства трудно переоценить. 

Так, А.Ф. Клейнман, связывая представительство в суде с принципом 
судебного демократизма, одновременно подчеркивал, что представительство 
способствует осуществлению права на защиту, то есть права сторон и 
третьих лиц защищать в суде права и законные интересы. 

Говоря о большом значении представительства в гражданском 
процессе, И.М. Ильинская и Л.Ф. Лесницкая акцентируют внимание на том, 
что оно содействует оказанию помощи гражданам и юридическим лицам, 
способствует осуществлению правосудия по гражданским делам[12, c.11]. 

А.А. Мельников видит значение представительства в следующем: 
защите прав и законных интересов, осуществлении субъективных прав, 
получении квалифицированной юридической помощи, содействии суду в 
установлении истины по делу[16, c.105]. 

Конституция закрепляет равноправие граждан перед законом и судом, 
неприкосновенность частной жизни, право частной собственности, 
государственную защиту прав и свобод, право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

Такого рода квалифицированная юридическая помощь может быть 
оказана только адвокатом-представителем, который реализует субъективные 
права доверителя, принимает меры к защите его интересов. По степени же 
правовой защищенности личности в гражданском судопроизводстве можно 
судить об уровне заботы государства и общества о человеке и гражданине, 
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демократизме законодательства, его институтов, их эффективности, в том 
числе и такого из них, как представительство. 

Юридическое значение представительства наиболее полно выражается 
в возможностях использования правового потенциала представительства в 
целях реализации субъективных процессуальных прав, защиты и охраны 
интересов, имущества, иных ценностей и благ в гражданском 
судопроизводстве. Итак, имеется в виду значение представительства как 
комплексной гарантии соблюдения и реализации прав сторон, третьих лиц, 
заявителей и иных заинтересованных лиц в гражданском процессе. Это 
качество представительства охватывает различные элементы, а потому имеет 
особое юридическое значение. Прежде всего в тех случаях, когда 
представительство осуществляет специалист в области юриспруденции, 
например, адвокат. 

Именно адвокат имеет реальную возможность разъяснить человеку и 
гражданину право обратиться в суд за защитой интересов, имущества, с 
требованием о возмещении причиненного вреда и т.д. Однако этим действия 
адвоката не ограничиваются, он может составить от имени доверителя 
исковое заявление, в подтверждение требований доверителя собирать и 
представлять в суд необходимые доказательства, а также указать лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание в качестве свидетелей, 
ходатайствовать о назначении экспертизы и т.п. 

Таким путем адвокат-представитель, реализуя свои полномочия, 
участвует в стадиях возбуждения гражданского судопроизводства и 
подготовки дела к судебному разбирательству с тем, чтобы на данных 
стадиях судопроизводства успешно действовать в интересах доверителя: 
обосновать требования заявителя, истца или третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета спора, либо обосновать 
справедливость возражений ответчика, третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, иных 
заинтересованных лиц. Профессионализм адвоката-представителя играет 
важную роль в заключении мирового соглашения сторон. 

Если же суд не согласится с требованиями и доводами представителя 
или удовлетворит их частично, адвокат вправе обжаловать судебное решение 
в апелляционном или кассационном, а затем и в надзорном порядке, 
принимая тем самым меры для восстановления нарушенных прав и 
интересов стороны, представителем которой он является. Вместе с тем, 
следует учитывать то обстоятельство, что право обжалования судебных 
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постановлений - специальное, диспозитивное - принадлежит представителю 
лишь при условии специальной оговорки на это право в доверенности. 

Таким образом, институт представительства - это реальная и важная 
процессуальная гарантия личности в гражданском судопроизводстве, 
позволяющая участникам гражданского процесса, с одной стороны, поручать 
представительство лицу, избранному ими, а с другой -требовать от 
представителя совершения всех предусмотренных законом мер и 
использования указанных в нем средств в целях защиты интересов 
доверителя. Без преувеличения можно сказать, что адвокат-представитель 
есть тот субъект гражданского судопроизводства, который в состоянии 
осуществить конституционные права личности на судебную защиту и 
квалифицированную юридическую помощь. А это существенно и важно, как 
для человека и гражданина, так и для общества и государства. 
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Қорғаушының қызметі заңнаманың қолданысы мен қағидасын қолдану 

тәжірибесі кезінде терең білуі. Осыған байланысты, кәсіби адвокаттың 
қызметі азаматтың құқығы мен азаматтық үрдісті, және де соттық айғақтың 
қағидасын білуін талап етеді. Демократиялық және құқықтық мемлекет 
құруда, Қорғаушының рөлін ескере отырып, Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2030» Жолдауында Құқық қорғау 
тетігінде Қорғаушының рөлін күшейту бойынша шараларды қабылдау 
қажеттілігін Қазақстан халқына ерекше атап өтті. 

 

Деятельность  адвоката  основана  на глубоком   знании  теории  и 
практики  применения  действующего  законодательства.  В связи с этим  
профессиональная адвокатская  деятельность  требует  безупречного  знания  
гражданского  права и гражданского  процесса, специальных знаний  по 
теории судебных доказательств и др. Учитывая  роль  адвокатуры   в 
построении  демократического  и правового  государства,  Президент  РК Н. 
Назарбаев  в своем   Послании  «Казахстан-2030» народу  Казахстана особо  
указал  на необходимость  принятия  мер  по усилению  роли  адвокатуры  в 
правозащитном  механизме. 

 
           Activity of the lawyer is based on profound knowledge of the theory and 
practice of application of the current legislation. In this regard professional lawyer 
activity demands faultless knowledge of civil law and civil process, special 
knowledge of the theory of judicial proofs, etc. Considering a legal profession role 
in creation of the democratic and constitutional state, the President of Kazakhstan 
N. Nazarbayev in the Message "Kazakhstan-2030" to the people of Kazakhstan 
especially indicated the need of taking measures to strengthening of a role of legal 
profession in the human rights mechanism. 
 

«Қайнар» Академиясының 2 курс 
магистранты 
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  Султанова Айым Маултаевна 
 

XV-XVIIІ ғ. Қазақ құқығы 
 Осы мақалада автор қазақтардың әдет-ғұрып құқығында құқық 
салаларын нақты түрлерге бөлінбегенмен одан жекелеген, қылмыстық құқық, 
отбасылық құқық және т.б. құқық салаларының белгілерін көруге 
болатындығы туралы қарастырады. 

В данной статье автором рассматриваются проблемы развития 
 обычного права казахов, обеспечивавшего социальное благополучие и 
функционирование хозяйства кочевников, выражая волю и интересы не 
только и не столько привилегированных групп, но и большей части рядовых 
членов казахского общества, чем объясняется и консерватизм, устойчивость 
норм обычного права, просуществовавших до конца XIX - начала XX веков.  

 
In  this article an author is examine the problems of development  of ordinary 

right for Kazakhs, providing social prosperity and functioning of economy of 
nomads, expressing will and interests not only and the not so much privileged 
groups but also to greater part of ordinary members of Kazakh.  

 
 

Қазақтардың әдет-ғұрып құқығында құқық салалары нақты түрлерге 
бөлінбегенмен одан жекелеген, қылмыстық құқық, отбасылық құқық және 
т.б. құқық салаларының белгілерін көруге болады. Мұндағы ерекше атап 
өтетін жағдай олардың нормаларында ізгіліктік сипат басым болды және 
кейбір нормалары прогрессивті, қазіргі өміріміздегі нормаларға ұқсас болды. 
Сондықтан ол нормалар біздің өмірімізге дейін жетіп, кейбіреулері әлі де 
болса қазақ халқының арасында қолданылып келеді. ХҮ-ХҮІІІ ғ.ғ. қазақтарда 
кішкентай жеке отбасылар басым болды, ол, әдетте, ерлі-зайыптылардан, 
кәрі әке-шешеден және некеге тұрмаған балалардан тұрды. Үлкен 
патриархалдық отбасының болуы шаруашылықтарды бөлек орналастыруды, 
әсіресе қыс кездерінде, талап ететін көшпенді мал шаруашылығының 
ерекшеліктеріне қарсы келді.  

Отбасының басшысы болып ер саналды, ол басқа отбасы мүшелерінің 
мүдделеріне қарсы келмейтіндей қылып барлық меншіктегі затқа билеу 
құқығын иеленді. Әйел ерімен қатар меншікке билік құқығын жүзеге асырды. 
Жесір әйел егер күйеуінің туыстары арасында өмір сүретін болса онда ол 
балалары кәмелетке толғанға дейін отбасы басшысының құқығын алды. 

ХҮ-ХҮІІІ ғ.ғ. қазақтарда кішкентай жеке отбасылар басым болды, ол, 
әдетте, ерлі-зайыптылардан, кәрі әке-шешеден және некеге тұрмаған 
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балалардан тұрды. Үлкен патриархалдық отбасының болуы 
шаруашылықтарды бөлек орналастыруды, әсіресе қыс кездерінде, талап 
ететін көшпенді мал шаруашылығының ерекшеліктеріне қарсы келді.  

Отбасының басшысы болып ер саналды, ол басқа отбасы мүшелерінің 
мүдделеріне қарсы келмейтіндей қылып барлық меншіктегі затқа билеу 
құқығын иеленді. Әйел ерімен қатар меншікке билік құқығын жүзеге асырды. 
Жесір әйел егер күйеуінің туыстары арасында өмір сүретін болса онда ол 
балалары кәмелетке толғанға дейін отбасы басшысының құқығын алды. 

Балалардың құқықтық жағдайы. Әдет-ғұрып құқығы балалардың 
құқықтық жағдайын қатаң регламенттеді. Кәмелетке толған және үйленген 
ұлдар әкесінен енші – мал мен мүліктің бір бөлігін алып, жаңа отбасы құруға 
құқықты болды.  

Бөліктің мөлшері әкенің мүліктік жағдайына байланысты болды. Кіші ұл 
кенже негізгі мұрагер болып саналды және бөлінген жоқ. Әкесі қайтыс 
болғаннан соң бөлінген ұлдар мұраның бір бөлігіне құқығы болған жоқ. Әке 
енші құқығынан айыра алған жоқ, бөлінуге құқығы бар балалар осы талаппен 
сотқа жолдана алатын. 

Қыздардың құқықтары бұдан көрі аз болды. Әкесі қызды күйеуге 
жасаумен беруге міндетті болды, осыдан соң қыздардың мұраға құқығы 
болған жоқ. Күйеуге тимеген қыздардың ұлдың еншісінің жартысындай 
көлеміне құқығы болды.  

Қазақтарда өсиет бойынша мұрагерлік болған жоқ, бірінші кезектегі 
мұрагерлер ұлдар, әйелі, бауырлары және әкесі жағынан жақын туыстары 
болды. Тек мүліктің үштен бір бөлігін ғана өзінің қарауы бойынша өсиет 
етуге болатын. 

Әйелдердің құқықтық жағдайы. Өндірістік қызмет процесіне әйелдердің 
белсенді қатысуын талап ететін көшпенді өмір салты отбасы мен қоғамдық 
өмірде қазақ әйелдерінің ерікті болуына үлкен себеп болды. Сонымен қатар 
қазақтың әдет-ғұрып құқығында полигамия көзделді. Әдет ислам сияқты 
әйелдер санын шектеген жоқ, көптеген отбасылар бір әйелден тұрды, және 
тек күйлі қазақтар көп әйел ала алатын. Көп әйелі бар отбасылар сирек 
кездесті. Үлкен әйел – бәйбіше кіші әйел – тоқалға қарағанда кең құқықтарды 
иеленді, бірақ әр әйел міндетті түрде жеке шаруашылыққа бөлінді.  

Әдет-ғұрып құқығында әйел мүлкінің оқшаулығын көздеді. Ол өз 
жасауының және жеке шаруашылыққа бөліну кезінде күйеуінен алған малға 
қатысты меншік иесі болды. Ері әйелдің жасауына билік ете алмайтын, 
ажырасу кезінде жасау әйелдің өзінде қалды.  

Әдет-ғұрып құқығы бойынша алып қашу некесінің бірнеше варианттары 
болды, мұнда әдеттің олардың әрқайсысына қатынасы әр қалай болды. Құда 
түсіп қойған қалыңдықты күйеудің алып қашуы, қалыңдықтың әкесі құдалық 
шарттарын бұзған кезде, ауыр қылмыс деп саналған жоқ, әсіресе қалыңмалы 
төленіп қойылған болса. Бұл жағдайда күйеу жақ аз мөлшердегі айыппұл 
төлеумен және қалыңдық жағымен татуласумен шектелді.  

Басқаның құда түсіп қойған қалыңдығын алып қашу ауыр қылмыс деп 
саналды. Егер қыз алып қашушыда қалатын болса, алып қашқан жақ екі есе 
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мөлшерінде қалыңмал төлеуге міндетті болды, ал егер қызды қайтарған 
жағдайда қалыңмал мөлшерінде алдыңғы құда түскен жаққа төлеуге міндетті 
болды. Егер қалыңдықтың туысқандарының алып қашуға қатысы бар болса 
онда олар күйеу жаққа қалыңмалды толықтай қайтарды және айып төледі.  

Құда түспеген қызды оның келісімімен алып қашқанда оның ата-
анасынан кешірім сұрап, жолданумен және айып төлеумен жалғасты. Бұл 
жағдайда құдалық пен үйленудің кәдімгі процедурасы басталды, бірақ 
қалыңдықтың ата-анасы жасау бөлуден бас тарта алды. Қыздың келісімінсіз 
алып қашу ауыр қылмыс деп саналды, кінәлілер үлкен айып төлеуге 
жазаланды. 

ХҮ-ХҮІІІ ғ.ғ. қазақтарда некенің негізгі нысандарынан басқа соғыста 
қолға түскен әйелмен некеге отыру көп кездесті. Бұл жағдайдағы неке 
процедурасы жеңіл болды, қалың мен жасау болған жоқ. 

Қалың мен жасау. Қалыңның – қалыңдық үшін төлемнің мөлшері мен 
құрамы аймақтар мен некелесуші тараптардың күйлілігіне байланысты әр 
түрлі болды. Батыс Қазақстанда қалыңмалға жиырма, яғни жиырма бие 
берілді. Ең жоғарғы қалыңмал алты жиырмаға теңелді, олардың әрқайсысын 
60 қойға немесе 4 түйеге ауыстыруға болатын еді. Орта және Ұлы Жүздерде 
қалыңмалдың мөлшері 7, 17, 27, 37 немесе 47 бас малмен теңестірілді. 
Қалыңмалдың ең көп тараған түрі қырық жеті – болды, ол екі бөліктен тұрды 
– бас жақсы және аяқ жақсы, барлығы 9 түйені құрады. Әр түйе бес жылқыға 
теңестірілді, сондықтан қалыңмал саны 77 жылқыға дейін жетті. Орташа 
отбасылар 27-37 жылқыдан тұратын қалыңмал төледі, ал кедейлер – дімалақ 
қалың – символдық сыйлық жасады. Қалыңмал құрамына сонымен қатар 
құлдар мен күңдер, қару-жарақ, бағалы заттар,  малдың басқа түрлері де кіруі 
мүмкін еді. Мәселен, бір жылқы орынына 4-5 қой, ал бір түйенің орынына 20 
қой беруге болатын еді. Мұнан басқа қалыңды ақшалай немесе құнды 
заттармен де төлеуге болатын еді. Жасаудың құрамына қалыңдықты күйеуге 
берген кезде жас отбасыларға қалыңдықтың әкесімен берілетін барлық 
қозғалатын және қозғалмайтын мүліктер кірді. Жасаудың құрамы 
қалыңмалдың құрамы тәрізді қатаң түрде белгіленген жоқ, бірақ оның 
құрамына отау – киіз үй, киімдер комплектісі, төсек-орын, қазан-табақ, мал, 
қымбат тастармен безендірілген, сондықтан өте қымбат тұратын 
қалыңдықтың бас киімі сәукеле кірді. Көбіне жасаудың мөлшері 
қалыңмалдың мөлшеріне сәйкес келді.  

Осылайша, қазақтардың отбасы-неке әдет-ғұрып құқығы толықтай 
көшпенді мал шаруашылығына сәйкестендірілді және қоғамда үстемдік 
етуші әлеуеуметтік-экономикалық қатынастарға сәйкес келді.    

Қазақтың әдет-ғұрып құқығында жайылымдарға жеке меншік болған 
жоқ. Жер тек көшпенді ұжымдардың меншігінде болды, мұнда минималды 
қауымдардың меншігінде болған қысқы жайылымдар қатаң түрде шектелді. 
Кеңейтілген қауымның меншігінде су көздері мен оларға жақын 
жайылымдар болды. Шаруашылық мақсаттарға пайдаланылмайтын жерлер 
қауым ассоциацияларының меншігінде болды. 
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Қазақтың әдет –ғұрып құқығында табиғи су көздеріне тарайтын бірінші 
басып алу құқығы маңызды роль атқарды. Мұның мәні мынада болды, су 
көздері мен оның қасындағы жайылымдар қыстаудан бірінші болып көшіп, 
бірінші алған қауымдарға тиісті болды. Бірінші басып алу құқығы жасанды 
су көздеріне – құдықтарға тараған жоқ, олар оны жасаған қауымның 
меншігінде болды. 

Әдет-ғұрып құқығында жерге жеке меншік құқығы, жекелеген 
шаруашылықтардың жайылымдарды пайдалану құқығы және жайылымдарға 
билік ету құқықтары ажыратылды. Соңғы құқық қауымның басшыларына – 
старшындарға, билерге, батырларға тиісті болды. Мұнда олар қауымның 
меншігіне басқа қауымдастардың мүдделеріне қарсы келетіндей билік жасай 
алмады.  

Барлық жер даулары билер сотымен шешілді, мұнда тең құқықтық 
жағдай орын алғанда басымдық жоғары әлеуметтік мәртебесі бар топтарға – 
сұлтандарға, қожаларға, билерге, батырларға, генеалогиялық иерархияда 
жоғарырақ орында тұрған патрономиялық ұжымдарға берілді. 

Жеке меншікте мал мен мүлік қана болды. Малдың құлақтарына ен 
салынды. 

Оңтүстік Қазақстанның бірқатар аудандарында Орта Азия мемлекеттері 
үшін тән жерпайдалану жүйесі әрекет етті. Мұнда діни ұйымдардың меншігі 
-–вакуф және жеке меншіктегі жерлер ажыратылды. Сонымен бірге икта да 
тәжірибеленді, бірақ бұлар кеңінен тараған жоқ.  

Шарттар және міндеттемелер. 
Қазақтың әдет-ғұрып құқығында шарттар тек ауызша жасалды, олардың 

объектілері негізінен мал болды. Кең тараған шарттар айырбас, қарыз және 
ссуда шарттары болды. 

Айырбас шарты ақша жүйесі нашар дамыған жағдайларда қолөнер 
өндірісінің өнімдерін алудың негізігі көзі қызметін атқарды және тікелей 
малшы мен қолөнерші арасында, не көпестер арқылы жасалды. Айырбас 
кезіндегі негізгі бірлік мал болды. 

Қарыз шарты бір жыл және одан аз мерзімдерге жасалатын ссуда 
түрінде болды. Мұнда несиеберуші әдетте қарыз алушыдан кепіл ұсынуды 
талап етті. Кепілдік беруші борышкер төлемге қабілетсіз болған жағдайда 
оның қарызын төлеу міндетін алды. Мал төлдеген жағдайда ол малды 
төлімен қарыз берушіге қайтарды. 

Қонағасы – қазақ ауылына келген жолаушыны күтіп алу міндеттемесі. 
Жолаушыға тамақ пен жатын орын тегін берілді. Тамақтың сапасы 
қожайынның жағдайына байланысты болды, бірақ олар бұл міндеттемеден 
бас тартуға құқықсыз болды. Жолаушы – құдайы қонақ өзін жақсы қарсы 
алмаған жағдайда сотқа жолданып, ат-шапан айып талап ете алатын. 
Қонағасыдан керуен жолдарнда өмір сүретін шаруашылықтар, қала 
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маңындағы жатақтар және съезд өткізу үшін белгіленген жерге жақын 
орналасқан ауылдар босатылды.  

Тұтастай алғанда қазақтардың әдет-ғұрып құқығы қазақ қоғамындағы 
қатардағы мүшелердің еркін білдіретін, көшпенділердегі әлеуметтік игіліктер 
мен шаруашылықтардың қызмет етуін қамтамасыз етті. ХІХ ғ. аяғынан – ХХ 

ғ. бас кезіне дейін өмір сүрген әдет-ғұрып құқықтары нормаларының 
консерватизмі мен тұрақтылығы осымен түсіндіріледі. Отбасы-неке және 

міндеттемелік құқықтары нормаларының көбі қандай да бір нысанда дәстүрлі 
экономикалық қалыптың толық бұзылуына қарамастан біздің күнімізге дейін 

жетті.      Қазақ құқығында қылмыс түсінігін белгілеу үшін арнайы термин 
болған жоқ. Ол түсініктің орынына жаман іс, жаман қылық, күнә немесе 

жазық терминдері пайдаланылды. Қылмыс деп кез келген моралдық және 
материалдық зиян саналды. Осыған сәйкес кез келген қылық, егер 

жәбірленуші тарап ол туралы сотқа өтініш бермесе немесе талап арызын кері 
қайтып алса қылмыс деп саналған жоқ. 

Жаза.  ХҮ-ХҮІІІ ғ.ғ. әдет-ғұрып құқығында жазалардың келесідей түрлері 
ажыратылды: 

• өлім жазасы; 
• дене және масқаралау жазалары; 
• құн; 
• айып; 
• кінәліні жәбірленуші тарапқа беру; 
• қауымнан аластау. 

Көріп отырғанымыздай, қазақтардың қылмыстық әдет-ғұрып құқығы ізгілігімен 
ерекшеленді және жазаның негізгі түрі мүліктік өтемақы болды: адамға қарсы  

қылмысқа да, мүлікке қарсы қылмысқа да осы жаза қолданылды. 
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тарихы (оқу-әдiстемелiк құрал). – Алматы: Заң әдебиетi, 2004. – 228 бет.  
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2007.  
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Умышленное незаконное пересечение охраняемой Государственной границы Республики 

Казахстан без надлежащих документов, вне пунктов пропуска 
 
 
Аннотация:   Лояльность казахстанского законодательства, по делам о нарушении 
Государственной границы Республики Казахстан 
 
 

Государственная граница Республики Казахстан есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) Республики Казахстан. 

Наличие границы - один из важнейших признаков государства, свидетельствующий 
о том, что оно обладает территорией и осуществляет над ней суверенитет, а 
неприкосновенность границы - одно из условий территориальной целостности и внешней 
безопасности страны. Кроме того, нарушение неприкосновенности границы часто связано 
с совершением других опасных преступлений, таких как шпионаж, терроризм, 
контрабанда оружия и наркотиков и т.д. Поэтому законодательство предусматривает 
уголовную ответственность за посягательства на неприкосновенность границы, которая 
выступает объектом этих преступлений. 

Условиями нормального функционирования границы являются ее точное 
обозначение и соблюдение правил пересечения. Нарушения указанных условий и 
представляют объективную сторону соответствующих составов. Для уяснения их 
конкретных признаков необходимо обратиться к Закону РК от 12 декабря 2013 г. "О 
Государственной границе Республики Казахстан". 

Общая протяжённость границ РК составляет около 27 тыс. км и состоит из 12 
административно-территориальной единицы (областей). Казахстан граничит: на севере - 
Россией, на востоке - с Китаем, на юге - с Кыргызстаном и Узбекистаном, на западе - с 
Туркменистаном и по Каспийскому морю с Азербайджаном и Ираном. 

Более десяти лет назад Казахстан стал граничить со всеми государствами 
расположенными по периметру. За это время Республика стала транзитным коридором 
для трудовых мигрантов, которых за год  прибывает около 300 тыс. человек. Большинство 
мигрантов проживают в странах Средней Азии. Миграция объективно выгодна 
государству  в плане социально-демографических и профессионально-квалификационных 
характеристик. Но миграция не всегда легальна и контролируема. Это относится главным 
образом к членам криминальных групп, осуществляющих перевозки наркотиков и 
оружия, к незаконным мигрантам из Южной и Юго-Восточной Азии, направляющимся в 
страны Евросоюза, и к незаконным трудовым мигрантам из Таджикистана и Узбекистана. 

Взаимная заинтересованность в решении проблем миграции нашел воплощение в 
эксперименте по регулированию миграционных потоков, проводимом границе между РК 
и РФ. Реализация трехстороннего проекта предусматривает создание современной 
системы, облегчающей пересечение границы на законных основаниях и обеспечивающей 
надежное противодействие незаконной миграции. 

Важной частью проекта является оборудование пунктов пропуска, органов МВД и 
миграционного контроля современными средствами связи и компьютерной техники.  

В последние годы в связи с участившимися фактами незаконного пересечения 
Государственной границы РК гражданами сопредельных государств правоохранительные 
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органы испытывают некоторые затруднения при квалификации таких деяний и 
установлении отдельных их признаков. 
 
 § 1. Понятие, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, 
связанных с незаконным пересечением государственной границы 
В ст. 27 Конституции РК провозглашено право каждого свободно выезжать за пределы РК 
и право гражданина РК беспрепятственно возвращаться в Республику Казахстан. Однако 
реализация этого права должна осуществляться с соблюдением порядка пересечения 
Государственной границы РК, установленного Законом РК от 12 декабря 2013 г. Ее можно 
пересекать в специально отведенных пунктах пропуска, где осуществляется пограничный 
контроль, включающий проверку документов на право въезда или выезда и досмотр 
транспортных средств, а при необходимости - и другие виды контроля (таможенный, 
санитарно-карантинный и т.д.). 

Целый ряд юридических наук рассматривают преступление как один из 
материальных процессов действительности, являющийся объектом исследования, 
которому присущи объективные закономерности, составляющие предмет их изучения. 

Уголовный Кодекс РК преступления, связанные с незаконным пересечением 
государственной границы относит к преступлениям, посягающих на авторитет 
государственной власти и неприкосновенность государственной границы. Преступления 
против порядка управления содержатся в разделе «Преступления против государственной 
власти», и тем самым подчеркивается их особая опасность для человека, общества, 
государства. Порядок управления – это нормальная, отвечающая интересам личности, 
общества, государства, основанная на законах и подзаконных актах управленческая 
деятельность государственного аппарата и органов местного самоуправления, 
направленная на его стабильное и эффективное функционирование. Если преступление 
против порядка управления связано с посягательством на личность сотрудников 
госаппарата или их близких, то непосредственным дополнительным объектом такого 
преступления является также личность. 

Объективная сторона преступления заключается в незаконном, с нарушением 
установленных правил, пересечении охраняемой границы, т.е. въезде в Республику 
Казахстан или выезде из нее любым способом (пешком, на транспортных средствах) вне 
пунктов пропуска либо в этих пунктах, но без действительных документов (паспорта, 
визы). 

Преступление считается оконченным с момента пересечения линии 
государственной границы или проезда (прохода) через пропускной пункт. Неудавшаяся 
попытка преодолеть границу расценивается как покушение. 

Квалифицирующими обстоятельствами по ч. 2 ст. 330 УК РК являются совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
либо с применением насилия или с угрозой его применения. 

Насилие или угроза применяются к лицам, охраняющим границу, либо иным 
лицам, которые могут воспрепятствовать ее незаконному преодолению. Следует отметить, 
что ст. 330 охватывает насилие в виде нанесения вреда здоровью средней тяжести или 
легкого, при причинении же тяжкого вреда требуется дополнительная квалификация по 
ст. 111 УК РК. 

С субъективной стороны преступление совершается только умышленно: лицо 
осознает, что незаконно пересекает границу, и желает это совершить. Мотивы могут быть 
разнообразными (стремление скрыться от уголовного преследования, переехать на 
жительство в другую страну, попутешествовать и др.). При неосторожной вине (когда 
нарушитель заблудился и т.д.) уголовная ответственность наступать не может. 

Субъектом может быть любое лицо: гражданин РК, иностранец, апатрид, 
достигший возраста уголовной ответственности и обладающий вменяемостью. Не влечет 
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уголовную ответственность пересечение границы для использования права политического 
убежища или в состоянии крайней необходимости. 

Для успешного раскрытия преступлений могут использоваться данные, 
относящиеся к уголовно-правовой, криминалистической, психологической и другим 
видам характеристик преступлений. Однако не всегда целесообразно включать их в 
качестве элементов криминалистической характеристики. Дать исчерпывающий перечень 
элементов криминалистической характеристики не представляется возможным, ибо он так 
же изменчив, как изменчива сама криминальная практика. Для каждого конкретного вида 
преступления элементы криминалистической характеристики находятся в различных 
соотношениях, где те или иные элементы имеют преобладающее значение над другими. 

По определению С.И. Ожегова: «…характеристика представляет собой «описание 
отличительных качеств, свойств, черт кого-чего-нибудь». Уголовно-правовая и 
криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 
пересечением государственной границы в этом отношении не является исключением. 

Учитывая специфические объект и предмет нашего исследования, относящиеся к 
преступным действиям, связанным с незаконным пересечением государственной границы, 
в данной работе нас интересуют положения типичные для совокупности всех преступных 
действий, а не система положений, типичных для определенной категории преступлений. 
Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений помогает раскрыть: 
1.типичные криминальные ситуации; 
2.сведения о предмете преступного посягательства; 
3.совокупность данных, характеризующих способы современных преступлений 
(распространенность данного способа, конкретные приемы его применения, методы при 
подготовке и исполнении); 
4.совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и 
локализации; 
5.совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы (вида) 
преступления; 
6.обобщенные данные о типичных связях преступлений между собой; 
7.сведения о типичных способах сокрытия преступлений, способах и средствах 
нелегальной связи с соучастниками; 
8.обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении 
(структура преступных групп, ролевые функции, формы и способы, линия поведения, 
психология соучастия и психологическое отношение к нему); 
9.сведения о типичных особенностях личности преступника; 
10.данные о мотивах и целях совершения преступления; 
11.совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению 
преступления; 
12.данные о поведении потерпевшего от преступления (виктимологический аспект). 
 
§ 2. Производство предварительного расследования органами национальной безопасности 
 

Видовая криминалистическая характеристика преступлений тем содержательней и 
ценнее, чем больше и детальней представлены в ней элементы, имеющие 
криминалистическое значение. Что касается преступлений, связанных с незаконным 
пересечением государственной границы, то представляется возможным попытаться 
охарактеризовать их с криминалистической точки зрения с учетом особенностей состава 
преступления, дополняя присущими только этой категории преступлений особенностями. 

Незаконное пересечение границы нередко сочетается с контрабандой, особенно 
когда Государственная и таможенная границы РК практически совпадают и через них 
одновременно перемещаются люди и товары. В таком случае содеянное квалифицируется 
по совокупности ст. 249 и 330 УК РК. Совокупность преступлений имеется и тогда, когда 
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незаконное пересечение границы связано с угоном судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РК).Деяние, 
описанное в ч. 1, - преступление небольшой тяжести, а в ч. 2 - преступление средней 
тяжести. 

Под пересечением Государственной границы РК следует понимать как въезд, так и 
выезд за пределы территории Республики Казахстан, которые заключаются в физическом 
перемещении через границу гражданина РК, иностранца или лица без гражданства. 

Состав преступления отсутствует, если лицо не знало и по обстоятельствам дела не 
могло знать, что оно пересекает Государственную границу РК (например, охотник 
заблудился в лесу и оказался на территории сопредельного государства). 

В том случае, когда умысел виновного был направлен на незаконное пересечение 
границы с проникновением в сопредельное государство для сбора дикорастущих ягод, 
грибов, охоты и т.п. с последующим возвращением, такие действия следует рассматривать 
как единое продолжаемое преступление. 

Если лицо несколько раз пересекает Государственную границу РК и каждое 
последующее пересечение сопровождается возникновением самостоятельного умысла, то 
все факты пересечения образуют самостоятельные деяния, которые квалифицируются по 
совокупности преступлений. 

Как уже было сказано, пересечение Государственной границы РК признается 
незаконным и содержит состав преступления, предусмотренный ст. 330 УК, в том случае, 
если оно совершается с прямым умыслом без действительных документов на право въезда 
или выезда из Республики Казахстан либо без надлежащего разрешения. Состав 
преступления альтернативный. Преступным считается любое из указанных в диспозиции 
ст. 330 деяний. 

Под действительными документами для граждан РК, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в соответствии со ст. 6 Закона РК от 12 декабря 2013 г. "О 
Государственной границе Республики Казахстан " (с последующими изменениями), а 
также п. 46 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РК от 9 июня 
2003 г. "Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее 
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а 
также порядка аннулирования визы" (далее - Положение), понимаются документы, 
удостоверяющие личность и признаваемые Республикой Казахстан в качестве таковых. К 
ним относятся действительный заграничный паспорт (дипломатический, служебный, 
обыкновенный, паспорт моряка (удостоверение личности моряка) либо иной документ, 
удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве в Республики Казахстан). 

Для пересечения Государственной границы иностранными гражданами и лицами 
без гражданства необходимо получение визы, разрешения на въезд, пребывание или 
транзитный проезд через территорию Республики Казахстан. 
Виза выдается соответствующим дипломатическим представительством или консульским 
учреждением Республики Казахстан за пределами ее территории либо органом 
внутренних дел или Министерством иностранных дел Республики Казахстан, если иное не 
предусмотрено международным договором. Виза оформляется на бланке с соблюдением 
определенных требований, изложенных в приложении N 1 к Положению. В соответствии 
с п. 5 этого Положения виза, оформленная с нарушением предъявляемых к ней 
требований, считается недействительной. Таким образом, можно прийти к выводу, что 
"под надлежащим разрешением" подразумевается именно виза. 

Существует несколько категорий виз в зависимости от субъекта, цели въезда и 
пребывания в Республики Казахстан (п. 18 положения): дипломатическая, служебная, 
обыкновенная, транзитная, виза временно проживающего лица. Каждая из них имеет свой 
правовой режим, присущий только ей срок действия. Между государствами может быть 
заключено соглашение о безвизовом пересечении государственной границы. В этом 
случае для ее пересечения требуется лишь действительный документ, который 
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удостоверяет личность гражданина. Как правило, в качестве таковых в соглашениях 
между государствами о взаимных безвизовых поездках граждан перечисляются 
следующие действительные документы, дающие право на въезд (любой из них): паспорт 
гражданина соответствующей республики; заграничный паспорт. 

Целый ряд юридических наук рассматривают преступление как один из 
материальных процессов действительности, являющийся объектом исследования, 
которому присущи объективные закономерности, составляющие предмет их изучения. 

Режим государственной границы в отношении физических лиц включает правила, 
как пересечения государственной границы лицами и транспортными средствами, пропуск 
через государственную границу, лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. 
Пересечение государственной границы на суше лицами и транспортными средствами 
осуществляется на путях международного железнодорожного, автомобильного 
сообщения, либо в иных местах, определяемых международными договорами Республики 
Казахстан или решениями Правительства Республики Казахстан. Этими актами может 
определяться время пересечения государственной границы до пунктов пропуска через 
государственную границу и в обратном направлении, при этом не допускается высадка 
людей, выгрузка грузов, товаров, животных и приём их на транспортные средства. 

Пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, товаров и 
животных производится в установленных и открытых пунктах пропуска через 
государственную границу и заключается в признании законности пересечения 
государственной границы лицами, транспортными средствами, прибывшими на 
территорию Республики Казахстан, перемещение через государственную границу грузов, 
товаров, животных на территории Республики Казахстан либо в разрешении на 
пересечение Государственной границы Республики Казахстан лицами, транспортными 
средствами, убывающими из пределов РК, перемещение через Государственную границу 
грузов, товаров, животных за пределы РК. 

Анализ этих правил позволяет сделать вывод, что иные действия, совершенные 
лицами с нарушением этих правил, будут считаться незаконными и признаются 
правонарушениями, влекущими наступление юридической ответственности. Лицо может 
быть привлечено к административной ответственности, если в его действиях содержатся 
все признаки конкретного состава правонарушения и отсутствуют основания, 
предусмотренные ст.393,394,395 и 585 КоАП РК, исключающие ответственность. 

Понятие административного правонарушения закреплено ч.1 ст.2.1 КоАП РК. Им 
признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РК установлена административная ответственность. 

Применительно к охраняемой законом совокупности правоотношений в области 
защиты Государственной границы Республики Казахстан, КоАП РК предусматривает ряд 
статей, предусматривающих санкции за посягательство на законные интересы личности, 
общества и государства в сфере защиты Государственной границы Республики Казахстан 
Это статьи: 

1. 393 Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан; 

2. 394 Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации; 

3. 395 Нарушение правил пребывания в Республики Казахстан; 
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4. 585 Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в 
связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Республики 
Казахстан. Необходимо дать краткую характеристику данным статьям. 

Правонарушениями, предусмотренными рассматриваемыми статьями выступают 
общественно вредные действия, посягающие на совокупность общественных отношений в 
области защиты Государственной границы Республики Казахстан, и выражающиеся в 
нарушении установленных законодательством правил. Объективная сторона данных 
правонарушений заключается в действиях виновного лица, направленные на 
соответствующую совокупность правоотношений и выраженные: 

для статьи 393 – в нарушении правил пересечения Государственной границы Республики 
Казахстан. При этом не соблюдаются требования статьи 9 закона Республики Казахстан 
"О Государственной границе Республики Казахстан ", регламентирующей правила 
пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами.  
Для статьи 394 – Объективная сторона данного правонарушения охватывает и нарушение 
установленного порядка следования от Государственной границы Республики Казахстан 
до пункта пропуска через нее (т.е. специально оборудованного места, где осуществляется 
пограничный (а иногда таможенный, санитарный и т.п.) контроль и пропуск через 
Государственную границу РК (граждан, транспортных средств, грузов, товаров, 
животных) или в обратном направлении. Однако нарушение правил, относящихся к 
мирному проходу через территориальное море Республики Казахстан или транзитному 
полету через воздушное пространство Республики Казахстан, не охватывается 
объективной стороной данного правонарушения; 
Для статьи 395 – временного пребывания (например, в период отпуска) в пограничной 
зоне, а равно передвижения граждан (пешком, на велосипеде, верхом и т.п.) и (или) 
транспортного средства (в т. ч. легковых, грузовых автомобилей, моторных лодок, 
вертолетов и т.п.).Оконченным данное деяние считается с момента совершения. Оно 
совершается только в форме действий. 
Для ст.585 - в неповиновении законному распоряжению или требованию (устному или 
письменному) военнослужащего (в т. ч. и рядового) в связи с исполнением последним 
обязанностей по охране Государственной границы Республики Казахстан (например, в 
составе пограничного наряда). 

§ 3. Таким образом, административная ответственность - вид юридической 
ответственности, который выражается в применении уполномоченными 
государственными органами или должностными лицами наказаний к лицам, 
совершившим административное правонарушение. Административное правонарушение - 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность Разграничение административной и уголовной 
ответственности осуществляется, прежде всего, по критерию общественной опасности, 
при этом административные правонарушения обладаю гораздо меньшей, по сравнению с 
преступлениями, степенью общественной опасности.  
 

Уголовная ответственность - один из видов юридической ответственности; 
правовое последствие совершённого преступления - государственное принуждение в 
форме наказания. Привлечение к уголовной ответственности означает возбуждение 
уголовного дела, предварительное расследование и судебное разбирательство 
В настоящее время Уголовный кодекс Республики Казахстан устанавливает уголовную 
ответственность за следующие посягательства на общественные отношения, 
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регламентирующие порядок пересечения Государственной границы Республики 
Казахстан - это статья 330 УК РК "Незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Казахстан " и статья 331 "Противоправное изменение Государственной 
границы Республики Казахстан ". 

В последние годы в связи с участившимися фактами незаконного пересечения 
Государственной границы РК гражданами сопредельных государств, правоохранительные 
органы испытывают некоторые затруднения при квалификации таких деяний и 
установлении отдельных их признаков. В первую очередь это относится к определению 
содержания таких понятий, как "недействительные документы" и "надлежащее 
разрешение", при отсутствии которых и наступает уголовная ответственность по ст.330 
УК РК. 

Надлежащим разрешением на въезд в Республики Казахстан или выезд из неё 
является установленное законодательством Республики Казахстан разрешение 
государственных органов на пересечение Государственной границы Казахстан в 
упрощенном порядке. 

Пересечением Государственной границы признается перемещение через нее 
любым способом, в том числе с использованием транспортных средств, независимо от 
того, является ли участок перемещения охраняемым. Пересечение является оконченным в 
момент фактического перемещения границы  

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.2, ст.330 УК НК 
выражается в незаконном пересечении Государственной границы: группой лиц по 
предварительному сговору; организованной группой; с применением насилия или с 
угрозой его применения. Деяния, предусмотренные ч.1, относятся к категории 
преступлений небольшой тяжести, ч.2 - средней тяжести. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.331, выражается 
в альтернативных действиях - изъятии, перемещении или уничтожении пограничных 
знаков. 

Квалифицирующим признаком, предусмотренным в ч.2 статьи 330, является 
наступление тяжких последствий. К тяжким последствиям могут быть отнесены: 
возникновение международного конфликта, массовых беспорядков и т.п. 

Субъективная сторона составов преступлений предусмотренных статьями 330 и 
331, характеризуются виной в виде прямого умысла. Для статьи 330 мотивы не имеют 
значения для квалификации (личные, корыстные, националистические, политические и 
т.д.). Специальная цель преступления, предусмотренного статьёй 331 - противоправное 
изменение Государственной границы Республики Казахстан (независимо от 
направленности действий виновного на ее расширение либо ограничение). Мотивы не 
имеют значения  

Все иные действия, совершаемые до момента непосредственного пересечения 
границы или предъявления подложных документов, при установлении на это умысла 
виновного, должны рассматриваться как приготовление к совершению преступления. Но, 
в соответствии с действующим законодательством, приготовление наказуемо только к 
совершению тяжкого или особо тяжкого преступления. Преступления, предусмотренные 
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ст.330 УК РК, относятся к категории преступлений небольшой (ч.1) и средней (ч.2), 
поэтому приготовительные действия к ним ненаказуемы. 

В тех случаях, когда пересечение границы осуществляется вне пунктов пропуска, 
но при наличии действительных документов (общегражданских паспортов или иных 
документов), такие действия следует квалифицировать по ст.393 КоАП РК. "Нарушение 
режима Государственной границы Республики Казахстан ". В этой норме КоАП 
предусмотрена ответственность за нарушение правил пересечения Государственной 
границы, согласно которым её пересекают в специально отведённых местах. По данной 
статье КоАП следует также квалифицировать, например, перемещение через 
Государственную границу транспортных средств, грузов, товаров и животных без 
соответствующих документов. 

Заключение:  

Анализ мер административной ответственности показывает, что: 

1) по статьям КоАП виновному назначается только административный штраф.  
По ч.2 ст.394 может быть назначен не только штраф, но и выдворение за пределы 
Республики Казахстан. При этом административный штраф назначается и судьей, и 
пограничными органами, а выдворение и конфискация - только судьей. 

2) по ст.395 виновному назначается или предупреждение, или административный штраф. 
Данные меры назначаются пограничными органами. 

3) по ст.585 административная ответственность назначается в виде предупреждения или 
административный штраф по ч.1, и предупреждения или административного штрафа по 
ч.2. Кроме того, может быть назначено дополнительное административное наказание в 
виде конфискации орудий совершения и предметов административного правонарушения. 
Предупреждение или административный штраф назначаются пограничными органами, а 
по ч.2 ст.585 - и судьей; конфискация может быть назначена только судьей. 

Проведенный анализ заключенных международных договоров и действующего 
уголовного и административного законодательства показывает, что в Республике 
Казахстан создана серьезная нормативная база для урегулирования деликатных 
отношений в районе границы и привлечения нарушителей к ответственности. Однако 
активизация миграции населения как на территорию Казахстана, так и транзитом через 
его территорию и участившиеся случаи незаконного пребывания на территории страны, 
требуют ужесточения ответственности за нарушение правил въезда на территорию РК и 
заключения с сопредельными государствами специальных договоров об упорядочении 
миграционных процессов. Это особенно важно в условиях «прозрачности» большей части 
государственной границы Республики Казахстан. 

 Для более действенного регулирования ситуации направленной на упорядочение 
мер по наведению законности на Государственной границе, следует пересмотреть 
принцип наказания по делам о нарушении государственной границы, прежде всего в 
рамках определения тяжести совершаемого проступка. 

Во-первых, нарушение границы, является покушением на территориальную целостность 
самой Республики. 
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Во-вторых, нарушение Государственной границы, не иначе как посягательство на 
собственность самого государства – его территорию, есть определение самой тяжести 
преступления, и соответственно, наказание за данное преступление, должно быть как за 
преступление средней степени тяжести. Аналогичным образом, следует рассматривать, 
перечень остальных преступлений, происходящих в сфере обеспечения правопорядка на 
Государственной границе. 
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Түйіндеме:       Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасын бұзу жөніндегі 
қылмыстық істердегі заңнаманың адалдығы 
 
 
Resume: The loyalty of the Kazakhstan Legislation on matters of the State border of the 
Republic Kazakhstan violation 
 

 

«Қайнар» Академиясының 2 курс 
магистранты 

  Султанова Айым Маултаевна 
Қазіргі заманғы негізгі құқықтық жүйелер. 

 
Осы мақалада автор дүниежүзілік қауымдастықтың құрамына кіретін 

мемлекеттердің өздеріне тән ұлттық дамуы және қалыптасқан мемлекеттік  
формаларымен қатар құқықтық жүйелері де дамып, материализацияланған 
құбылысқа ұласатыны туралы қарастырады..  

 
В данной статье автором рассматриваются вопросы развития правовых 

систем современности, виды и особенности правовой реализации норм права. 
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In this article an author is examine the questions of development of the legal 
systems of contemporaneity, kinds and features of legal realization of norms of 
right. 

 
Дүниежүзілік қауымдастықтың құрамына кіретін мемлекеттердің 

өздеріне тән ұлттық дамуы және қалыптасқан мемлекеттік  формаларымен 
қатар құқықтық жүйелері де дамып, материализацияланған құбылысқа 
ұласады. Құқықтық жүйелердің реттеу функциялары әдістемелері әр 
халықтың тарихи дамуына, этникалық ерекшеліктеріне, шаруашылық 
ұйымдастыру жағдайына байланысты болады. Негізінде дүние жүзінде 
қалыптасқан құқықтық жүйелер жалпы ұғым ретінде қабылданған болса, 
оның ішкі реттеу тетіктері, қалыптасқан ұлттық ерекшеліктерді діни, әдет- 
ғұрып сияқты құндылықтарды ескеруді талап етеді. Әр түрлі құқықтық 
жүйелердің жалпы белгілерімен шекетерінің болуы, оларды өз арасында 
жіктеуге не болмаса, жеке топтарға не құқықтық отбасына бөлуге мұмкіндік 
береді. Ғылыми әдебиеттерде және заң әдебиеттерінде, құқықтық отбасын 
ұлттық құқықтық жүйенің әр түрлі белгілері мен шектерінің жалпылығына 
қарай бөлінген жиынтығы ретінде түсінеді. 
 Қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйе дегеніміз әр мемлекеттерде 
қалыптасқан құқық реттеу және құқықты қолдануда өзіндік сипат пен 
ерекшеліктерге ие болған нормалардың, құндылықтардың, көзқарастардың, 
ерекшеліктердің жиынтығы. 

Құқықтың дүниежүзілік сипаты, қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі 
ұлттық – құқықтық жүйеден құралады. Олардың барлығы әртүрлі деңгейдегі 
қарым – қатынаста болады және бір – біріне көмектеседі. 
 Ұлттық құқықтық жүйелердің әр түрлі деңгейдегі қарым - қатынастары 
көп жағдайда, басқаларға қарағанда  жалпылама шарттастық белгілеріне 
және шектеріне тиісті. Ондай ұқсастық әдеттегідей, бір – біріне өте жақын 
қоғамдардың кейпіне (типіне), жалпылама ие болмаса, өте ұқсас тарихи, діни 
шарттастықтарына байланысты. 
 Әр түрлі құқықтық жүйелердің жалпы белгілерімен шекетерінің болуы, 
оларды өз арасында жіктеуге не болмаса, жеке топтарға не құқықтық 
отбасына бөлуге мұмкіндік береді. Ғылыми әдебиеттерде және заң 
әдебиеттерінде, құқықтық отбасын ұлттық құқықтық жүйенің әр түрлі 
белгілері мен шектерінің жалпылығына қарай бөлінген жиынтығы ретінде 
түсінеді. 
  Көңіл бөлетін жай, бір-біріне ұқсайтын екі түсінікті ажырата білу 
қажет, олар - «құқықтық жүйе» және «құқық жүйесі». Біріншісі - бұл осы 
мемлекеттің құқықтық құбылыстарының бірге алынуы, яғни жеке құқық  
және құқықтық идеология, және соттық (заңгерлік) тәжірибе. Құқық жүйесі - 
қолданыстағы құқықтық, нормалардың тұтастығы мен үйлестігі түрінде және 
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олардың салашалар, салалар мен   институттарға логикаға сәйкес 
орналасқандығынан көрінетін құқықтың ішкі құрылымы.                                                                      

Қоғамның құқықтық жүйесі - нақтылы тарихи құқықтың, заңды істің 
және жеке мемлекеттің үстемдік ететін идеологиясының жиынтығы. 
 Құқықтық жүйенің құрамы мынандай негізгі бөліктерден тұрады: 

1. Құқық (заңдар); 
2. Іс жүзіндегі заң; 
3. Үстемдік құқықтық идеология 

 Нақтылы – географиялық, ұлттық – тарихи, діни, арнайы – құқықтық 
және басқа белгілеріне байланысты құқықты мынандай түрге бөледі: 

1) Ұлттық-құқықтық жүйе – нақты – тарихи құқықтың, заңды істің 
және жеке мемлекеттің үстемдік идеологиясының жиынтығы: 

2) құқықтық отбасы – оның шығу көздерінің, бірлігінің негізіне 
байланысты бөлініп алынған, құқық жүйесінің жиынтығы, 
құқықтың құрамы және оның тарихи құрылу жолы. Мынандай 
құқықтық отбасыларын атап айтуға болады: роман-германдық, 
славияндық, мұсылмандық, ағңылшын-саксондық құқықтық отбасы, 
дәстүрлі отбасы,индустық т.б 

 Қазіргі кезде дүние жүзінде шамамен 200-дей ұлттық құқықтық 
жүйелер бар. Ұлттық, яғни әрбір мемлекеттің жекелеген құқықтық жүйелері 
бар, олар құқықтық жанұяға бірігеді – жалпы құқық, роман-германдық, 
күнделікті – дәстүрлі, мұсылмандық, үндістік. Кейде славяндық құқықтық 
жанұя бөлініп шығады. Сол, не басқа құқықтық жанұяның қалпында 
құқықтық жүйе тобы бөлініп шығуы мүмкін. 
 Жалпы құқықтық жанұяда құқықтың қайнар көзі ретінде сот 
прецеденттері көбірек пайдаланылады және кодификацияға түспеген салалар 
тән болады. Бұл құқықтың негізгі принциптері Англияда XIII ғасырда 
құрылып, осы уақытқа дейін сақталған. 

Қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйе дегеніміз әр мемлекеттерде 
қалыптасқан құқық реттеу және құқықты қолдануда өзіндік сипат пен 
ерекшеліктерге ие болған нормалардың, құндылықтардың, көзқарастардың, 
ерекшеліктердің жиынтығы. 
 Дүниежүзілік құқықтық жүйе негізінде бес түрге бөлінеді: 
1.Мұсылмандық құқықтық жүйе (діни ); 
2.Роман - германдық құқықтық жүйе; 
3.Англо - саксондық құқықтық жүйе: 
4.Дәстүрлік құқықтық жүйе: 
5.Көшпелі өркениеттің құқықтық  жүйесі  
  Мұсылмандық құқықтық жүйе.  
 Дүниежүзі мемлекеттерінде ислам діні кең тараған елдерде 
қалыптасқан жүйе ретінде Сауд Арабиясында кең көлемде және барлық 
талаптарға сай орныққан. Мұсылман құқықығының пайда болуы ислам 
дінінің негізін салушы, Мұсылмандық сенімімен Құранның уағызы бойынша, 
Алланың жердегі елшісі, ұлы пайғамбар Мұхаммедтің (570-632) есімімен 
тікелей байланысты.Алланың сөзі өлмес,өсиет ретінде Қасиетті құран 
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пайғамбарымызға аят беру арқылы түсірілген.Онда мұсылмандардың барлық 
мінез –құлықтары реттелген. 
Мұсылман құқығына тән мынандай ерекшеліктер бар: 
            1. Құқықты жасаушы жаратушы болып табылатын, оны қабылдау, 
орындау міндетті. Құқық бұзушылыққа бару Алла қойған талаптарға қарсы 
шығу болып табылады.  Құдай алдында кешірілмейтін күнә. 
            2. Мұсылман құқының  қайнар көздері ретінде құран, хадис, иджма, 
тәфсир, қыяс танылады. 
  А) Құран адамдарға Мұхаммед пайғамбар арқылы еүсірілген Алла сөзі 
«Жәннәттән бәріңде түсәңдер, - деді сендерге мен тура жол (кітап,расул  ) 
келеді. Кімде –кім сол жолмен жүрсе, оған қауіп –қатер жоқ және олар 
ешқашан өкінбейді (38).Ал, аяттарымызға күпірлік келтірушілердің және оны 
өтірікке шығарушылардың орны тозақ.Олар тұмақта мәңгі қалады.»(39). 
Құран Алла сөзі ретінде адамдарға жазылған заңдар. 
 Б) Хадистер (сунна)  - жаңалық, хабар.Мұхаммед Пайғамбарымыздың 
өз аузымен айтқан ұлағатты сөздері мен істерін баяндайтын, суниттер аса 
құрмет тұтатын, ереже, қағидалардың жиынтығы. 
 В) Иджма (келісім, бір ауыздан пікір білдіру) – қаралған, талқыланған 
іс  бойынша беделді мұсылман құқығының белгілері шығарған қабылданған, 
қорытынды пікірлері. 
 Г) тәфсир – құранды оқу барысында оның мазмұнына, аяттарына 
берілген доктриналдық түсініктемелер жиынтығы 
 Д) Қыяс (ұқсастық ) – қаралатын, шешілетін мәселелерді бұрын 
шешімін тапқан ісремен    салыстыру арқылы құран, хадистер негізінде 
шешім қабылдау прецедент жасау 
    3. Мұсылман құқықтық шариғат заңдары құқықты жариялық  және жеке 
деп бөліп қарамайды, реттеу жүйесі біртұтастық мағына ретінде танылады. 
   4. Адам құқықтарында Алла алдында міндеттіліктің басымдылық танытуы, 
тыйым салынған әрекеттерді бұлжытпай орындау. 
  5. Мұсылман құқы дін, өмір, сана, ар - ождан және тұқым жалғастыру, 
меншік сияқты бес құндылықтарды қорғауға бағытталған. 

Роман-германдық құқықтық жүйе. 
       Роман-германдық құқықтық жүйе дегеніміз тарихи даму барысында 
рим құқығы және оның рецепциясын жасау негізінде нормативтік 
құқықтық кесімдердің қабылдануы. Роман – германдық құқықтық жүйенің 
өзіне тән  мынандай ерекшеліктері бар: 

   1.   Мемлекетте міндетті түрде ең жоғарғы күші бар Конституцияның 
болуы. 
   2.   Құқықтық жүйенің жариялылық (мемлекеттік, әкімшілік, қаржы, 
қылмыстық және қылмыстық – процессуалдық) және жеке болып 
бөлінуі (азаматтық, неке, сауда). 
   3.   Мемлекетте парламент қабылдаған заңдарды іс жүзіне асыру үшін 
заңға сәйкес  нормативтік кесімдердің қабылдануы (жарлық, қаулы, 
ереже, шешім және т.б.), заңнаманың делегациялануы. 
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   4.   Қоғамдық қатынастардың құқықпен реттелінетін негізгі салаларды 
кодекспен реттеледі. 
  5.   Құқықтың қайнар көздері ретінде нормативтік құқықтық кесім 
болып саналады, құқықтық әдет-ғұрыпты пайдалану жоққа тән немесе 
мүлдем қолданылмайды. 
  6. Судьялар мемлекет қабылдаған нормативтік құқықтық кесім 
негізінде ғана шешім, үкім шығарады. 
 7.  Сот прецеденті құқықтық қайнар көзі бола алмайды және сот 
тәжірибесінде қолданылмайды. 
      Англо-саксондық құқықтық жүйе. 
Англо – саксондық  құқықтық жүйенің ең негізгі ерекшелігі сот 

билігінің шешімдері мен үкімдерінің сот прецедентіне айналып, болашақта 
ұқсас іс болғанда бұрын қабылдаған шешімдерді үлгі, норма ретінде 
пайдалануы. Негізінде англо – саксондық құқықтық жүйе Ұлыбританияда 
пайда болды. 

Англо – саксондық құқықтық жүйесінің өзіне тән мынандай 
ерекшеліктері бар: 

   1. Жариялық және жеке құқық арасында үлкен айырмашылықтардың 
болмауы. 
   2. Сот прецедентінің кең қолданылуы және оның құқықтың  қайнар 
көзі ретінде  танылуы. 
   3. Судьялар құқық жасайтын субьект ретінде танылады. 
   4. Құқықтық жүйенің жалпы құқық және әділет құқы болып бөлінуі. 
   5. Заңнаманың кодификацияға ұшырамауы. 
Дәстүрлік құқықтық жүйе. 
Дәстүрлік құқықтық жүйе қалыптасқан мемлекеттерде құқықтың 

мазмүнына және қалыптасуына халықтың  ғасырлар бойы қалыптасқан 
дәстүрі мен әдет ғұрыптары әсер етеді, құқықтың негізгі қайнар көзіне әдет – 
ғұрып жатқызылады. Дәстүрлік құқықтық жүйенің мәні мынандай 
ерекшелітермен сипатталады: 

1. Құқықтық қатынастардың субьектілерінің дау – дамайлары мен 
шиеленістерді шешуші өзара келісім арқылы болады. Істің сотта қаралуын 
қоғамдық сана, ұлттың психологиясы мүлдем қабылдамайды. Мысалы, 
жапондықтардың «санасындағы құқық идеясы осы күнге дейін жаза мен 
түрмемен байланысты; құқық жеккөрінішті ұғым, адал адамдар құқықтан 
аулақ жүрулері тиіс». Жапондықтардың экономикалық қатынастардың 
реттелуі де тәжірибиеге тікелей байланысты болып қалыптасқан, 
патерналистік көріністер  өзінің тиімді нәтижелерін беруде. 

2. Құқықтың қайнар көздерінің негізгі қағидаларын әдет ғұрып құрайды, 
жергілікті халықтардың тарихының қойнауынан қалыптасқан діни – 
мифологиялық, философиялық көзқарастар әдет – ғұрыптың мазмұнын 
айқындаған. 

3. Көптеген мемлекеттерде осы күнге дейін ұжымдық жауапкершілік 
үлкен рөл атқарады, рулық қатынастар мызғымайтын көрініс мағынасында. 
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4. Мемлекетте қабылданған нормативтік – құқықтық кесімдер әдет-
ғұрып, жергілікті ерекшеліктері міндетті түрде ескереді.Дәстүр заңның 
қабылдануына, реттеуіне тікелей ықпал етеді. Дәстүр мен әдет – ғұрыптарды 
ескермей қабылданған кесімдердің реттеу функциялары тиімді нәтиже 
бермейді 

5. Құқықтық сана құқық бұзушылық жасамауды әдет – ғұрыпты  қатаң 
сақтаумен байланыстырып баға береді Бқл дәстүр аталмыш мемлекеттерде 
өзінің тиімді нәтижесін беруде.  

Көшпелі қазақ өркениетіндегі құқық.  
Біздің ойымызша, көшпелі қазақ қоғамында ғасырлар бойы қалыптасқан 

құнтылықтарда адамзат өркениетінің дамуына үлес қосып, өзінің орнын 
алғаны даусыз. Атап айтқанда көшпенділер адамзатқа құспен аң аулау, 
шалбар кию , арба, ертоқым жасау, ту көтеру, темір қорыту, кресті пайдалану 
сияқты құндылықтарды пайдалану сияқты ойлап тауып, дүние жүзі 
халақтарына таратқанын естен шығармаумыз қажет. Немістің ірі ғалымы Г.Э. 
фон Грюнебаум түркі мәденетінің рөлі туралы мынадай тұжырым жасады: 
«Тек арабтар мен парсылар ғана еме, түркілер де өз халқыны,  мұсылман 
жұртының, жалпы әлемдік мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосқан».  

Қазіргі кезеңде  қалаптасқан құқықтық жүйеге  қарағанда мынадай 
ерекшеліктермен айшықталады:  

1. Көшпелі қоғамда, құқықтық реттеу функциясының негізгі аланатын 
мәселесі жеке адамның мінез - құлқының моральдық талаптарын асқақтату 
ғасырлар бойы қалыптасқан моральдық құндылықтарға қол сұғып, көшпелі 
қазақ өркениетінің мызғымас негіздері мен құндылық бағыттарын 
шайқалтуға бағыттылған теріс қылықтар мен қылмыстар қоғамға өте қауіпті 
деп танылады. 

2. Қазақтың көшпелі құқығы арнайы тәртібімен жұртшылық 
ағайыншылық, ат майы, қызыл көтеру, қонақжайлылық және т.б. 
институттармен молшылықты байлықты әділетті бөліп беруді бекітеді. Бұл 
қоғамның табиғаттың ауыр жағдайларынан қорғанатын тетіктері ретінде 
танылады. 

3. Көшпенділер құқықтың санасының міндетті белгісі - ру мүшесі 
жасаған қылмысқа бүкіл ру болып жауап беру қағидасын жариялау. Ру - бір 
организім ретінде қабылданып,оның мүшелері тірі клеткалар болып 
табылады. Жалпы қабылданған нормалар мен тәртіптерден ру мүшелерінің 
мінез -  құлықтарының ауытқуы бүкіл рудың атына кір келдіреді. Сондықтан 
қандайда болмасын құқық бүзушылық үшін моральдық, материялдық 
жағынан ру жауапты болып табылды. 

4. Қазақтардың көшпелі құқығы  халықты қорқытып - үркітуге 
бағытталған жазаларды бекітпейді.Жаза қолдану жұйесінде бастапқы назарға 
мүліктік композицияны жатқызады. Яғни, шығын келтірген жағына кінәлі 
адамдардың, немесе ру мүшелерінің төлемақы беруі. Көшпенділердің 
құқықтық жүйесі адамды өртеп жіберу, айналып тұрған дөңгелекке салып, 
талқандап өлтіру, ішкі құрылыстарын ақтарып, дене мүшелерін шабу, тірідей 
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көму, үшкір қазыққа отырғызу сияқты қинайтын қылмыстық  жазаларды 
қолданбаған, ал қанды кек пен талион қағидалары дамыған жоқ. 

5. Құқықтың ең маңызды қағидаларына экзогамиялық табудың бекітілуі 
жатады. Бұл қағида этностың өзін-өзі қан араласуынан сақтап қана қоймай, 
сонымен қатар қазақ мемілекетінің қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын 
сақтап қамтамасыз ететін күшті және ақылды ұрпақты қалыптастырады. 

Бүгінгі тақырыбты қорытындылай келе айтатынымыз, құқықтық жүйе 
түсінігі заңда өте кең, мынандай түсініктер қатарына жатады: құқықтың 
үстіндегі қондырма (правовая надстройка), құқықтық шындық (шындық), 
және т.б. Жүйелі құқық түсінігі обьективті құқықтың ішкі жағын, оның 
құрамын (элементтерін) сипаттауға және құрылысын (элементтердің 
арсындағы тиімді байланысты) ашуға  арналған. Біз құқықтық жүйе туралы 
айтқанда, обьективтік құқық, ерекшелігі болса да оның элементі ретінде 
кіреді. 

Сонымен, қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйе дегеніміз әр мемлекеттерде 
қалыптасқан құқық реттеу және құқықты қолдануда өзіндік сипат пен 
ерекшеліктерге ие болған нормалардың, құндылықтардың, көзқарастардың, 
ерекшеліктердің жиынтығы.  

Ұлттық құқықтық жүйелердің әр түрлі деңгейдегі қарым - қатынастары 
көп жағдайда, басқаларға қарағанда  жалпылама шарттастық белгілеріне 
және шектеріне тиісті. Ондай ұқсастық әдеттегідей, бір – біріне өте жақын 
қоғамдардың кейпіне (типіне), жалпылама ие болмаса, өте ұқсас тарихи, діни 
шарттастықтарына байланысты. 
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ПРИЗНАКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА  

Мусагалиев Алишер Хамзаевич 

Академия Кайнар, магистрант 

Аннотация. Психолого-криминологические исследования 
свидетельствуют о том, что значительная часть преступников находится 
на определенной социально-психологической дистанции от общества и его 
нравственно-правовых ценностей. Они отчуждены и от общества в целом, 
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и от малых групп (семья, трудовой коллектив, друзья и т. д.) или 
существенно ослабили связи с ними. В психологическом плане отчуждение 
представляет собой как бы уход человека из межличностного 
взаимодействия, который имеет существенные психологические и 
социальные последствия, в том числе и криминогенного характера.  

Ключевые слова: предпосылки, преступник, поведение, личность, 
причины. 

 

Понятие «личность преступника» является многогранным, с ярко 
выраженным междисциплинарным характером, оно изучается психологами и 
юристами, занятыми разработкой вопросов, относящихся к уголовному праву 
и уголовному процессу, криминологии и криминалистике. 

Понятие личности преступника включает в себя комплекс социально-
демографических, социально-ролевых (функциональных), социально-
психологических признаков, которые в той или иной мере связаны с 
преступным деянием, характеризуют его общественную опасность, 
объясняют причины его совершения [1]. 

В настоящее время в научной литературе наиболее широкое 
распространение получил подход к изучению личности преступника, 
предполагающий наличие в ней следующих двух крупных подсистем, 
объединяющих различные более мелкие признаки, отдельные 
характеристики личности, а именно: социально-демографической и 
социально-психологической подсистем личности преступника. 

Социально-демографическая подсистема личности 
преступника включает: пол, возраст, семейное положение, образование, 
профессиональную принадлежность, род занятий, социальное, материальное 
положение, наличие судимости (иных связей с криминальной средой). Сюда 
же относятся признаки, характеризующие личность преступника с точки 
зрения выполнения им определенных функционально-ролевых обязанностей 
[2]. 

Например, среди преступников значительно больше мужчин, чем 
женщин. Наибольшей криминогенной активностью отличаются 
представители возрастных групп от 25 до 29 лет, затем следуют 18—24-
летние, 14—17-летние и, наконец, 30—45-летние. Основная масса таких 
преступлений, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, разбои, грабежи, кражи, хулиганства, изнасилования, совершаются 
лицами до 30 лет. Многие из тех, кто совершал хулиганство, разбойное 
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нападение, грабежи, кражи, часто меняли места работы, периодически имели 
длительные перерывы в трудовой деятельности, т. е. не занимались 
общественно полезным трудом. Самый низкий уровень образования 
зарегистрирован у лиц, виновных в совершении насильственных, 
насильственно-корыстных преступлений, хулиганства; наиболее высокий – у 
совершивших должностные преступления и хищения путем присвоения, 
растраты или злоупотребления доверием и т. д. [].  

Личность преступника характеризуется совокупностью следующих 
признаков: 

1) видом совершенного преступления: объектом преступного 
посягательства, тяжестью и характером преступных последствий, 
совершением преступления впервые, случайно, повторно, систематически; 

2) формой вины, мотивом и целью преступления; 
3) способом совершения преступления как показателем интенсивности 

антисоциальной направленности преступника; 
4) ситуацией и поводом совершения преступления; 
5) отношением преступника к совершенному деянию — поведением 

после совершения преступления (явка с повинной, уклонение от следствия и 
суда, оговор невиновных, помощь или противодействие следствию, 
поведение во время отбывания наказания). 

Совокупность указанных признаков характеризует тип личности 
преступника. 

Из этого понятия необходимо исходить для понимания механизмов 
поведения преступника. 

Исследователи выделяют следующие аспекты отчуждения личности, 
значимые для понимания социально-психологических  причин преступного 
поведения [3].  

1) Отчуждение затрудняет усвоение человеком социальных норм, 
регулирующих поведение. Поскольку эти нормы не усвоены личностью, не 
стали составной частью ее внутреннего мира, они являются для нее 
«чужими», не обязательными для исполнения. Не случайно многие 
преступники не понимают, за что, собственно, их наказали, хотя знают, какой 
закон нарушили. Отсюда их несогласие с наказанием, что резко снижает его 
воспитательное воздействие.  

2) Отчуждение личности в раннем детском возрасте вследствие 
невыполнения семьей своей основной функции - включения ребенка в 
структуру общества посредством интернализации им нравственно-правовых 
норм по механизму подражания родителям - может заложить основы 
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асоциальной личности, изолированной от социально-позитивной микросреды 
- семьи, учебных и трудовых коллективов, других малых групп. При 
отсутствии компенсирующего воспитания это может привести к 
дезадаптивному противоправному поведению, во многом провоцируя 
рецидив преступлений.  

3) Отчуждение личности может приводить к формированию у нее 
устойчивой антисоциальной установки, проявляемой в негативном или даже 
враждебном отношении к среде, что по механизму проекции способно 
провоцировать у таких лиц агрессивное поведение.  

4) Отчуждение человека, изоляция от социально-позитивной 
микросреды побуждает его к поиску микросреды, где он мог бы найти 
признание и поддержку. Такой микросредой являются группы 
антиобщественной направленности, состоящие из таких же отчужденных и 
дезадаптированных личностей. Длительное нахождение в таких группах 
приводит к криминализации личности с последующей ее деградацией.  

5) Разрыв связей человека с нормальной микросредой приводит к 
нарушению социального контроля, несоблюдению установленных норм 
поведения. Застревание в антисоциальной группе, являющейся для человека 
референтной, формирует чрезмерную привязанность его к данной группе, 
идентификацию с ней, готовность совершить любое групповое преступление.  

6) Изоляция, обособление от других, уход в себя оборачивается 
нравственным оскудением, отсутствием эмпатии, т. е. способности 
чувствовать, переживать эмоциональные состояния другого человека, 
сопереживать ему, что содействует совершению особенно тяжких 
насильственных преступлений.  

Как показывают исследования, наиболее отчужденными являются 
бродяги, а среди них - алкоголики. Другая категория отчужденных - 
осужденные к длительным срокам лишения свободы. Многие из них раньше 
были достаточно хорошо адаптированы к обществу, но за время пребывания 
в местах лишения свободы способность к адаптации значительно 
утрачивается. Практические работники исправительных коллективов давно 
обратили внимание на такое парадоксальное, на первый взгляд, явление: 
отдельные неоднократно судимые рецидивисты, не имеющие устойчивых 
семейных и иных эмоциональных связей, после освобождения вновь 
стремятся вернуться в «зону» [4].  
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По мнению ученых, «... в целом психологическое отчуждение личности 
можно определить как развившуюся чаще всего в результате эмоционального 
отвергания родителями (психической депривации), из безразличия, 
социально-психологической дистанции между индивидом и средой 
изолированность от ценностей общества, невключенность в эмоциональные 
контакты. Психическая депривация и порождаемое ею отчуждение могут 
рассматриваться в качестве причины преступного поведения. Сами по себе 
эти факторы фатально не ведут к совершению преступлений. Однако они 
формируют общую нежелательную направленность личности, ее 
бессознательные установки, предопределяющие уголовно наказуемые формы 
реагирования на конкретные конфликты».  

В заключении хотелось бы сделать вывод. Во-первых, вопрос о 
личности преступника имеет большое значение, как для криминологов, так и 
для психологов. А разработка этой проблемы играет большую роль в 
профилактической деятельности по предупреждению преступлений, где учет 
личностного фактора имеет решающее значение. 

Во-вторых, причины и условия совершения конкретного преступления 
неразрывно связаны с личностью обвиняемого. Поэтому необходимо 
тщательное изучение социальной микросреды формирования личности, 
конкретной ситуации совершения преступления. 

В последние годы в деятельности правоохранительных органов стал 
применяться метод формирования психологического портрета, составление 
которого, несомненно, напрямую зависит от исследований в области 
личности преступника. 

Этот метод основан на положении о том, что в преступлениях, как 
правило, особо тяжких, проявляется психология и психопатия преступника. 
Состоит этот метод в том, что на основе обработки оперативных и 
следственных материалов составляется портрет предполагаемого 
преступника, в котором указывают его предполагаемые психологические, 
физические и социальные характеристики, как то психологический тип, 
наличие психических отклонений, физический данные, уровень образования, 
культуры и т.д. [5]. 

Подводя итог вышеизложенному можно подчеркнуть, что 
психологическая характеристика преступника имеет важное значение при 
решении правовых, розыскных и профилактических задач. Поэтому ее 
необходимо шире использовать на практике. Оценивая личность человека, 
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совершившего преступление необходимо выявить доминирующие 
побуждения и обобщенные способы его жизнедеятельности, образующие 
общую схему его поведения, стратегию его жизнедеятельности. 
Человеческое поведение организуется определенными исходными 
ценностными позициями личности. Человеческий выбор целей и средств их 
достижения определяется самосознанием субъекта, самосанкционированием 
избираемых целей и способов поведения. 
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Түйін сөздер: адвокаттың құқықтық мәртебесі, адвокаттың құқықтары 
мен міндеттері, адвокаттық қызметке лицензия, адвокаттар алқасы, 
адвокаттың көмекшісі және тағылымдамадан өтушілері  

 

Адвокаттардың барлық жағдайда құқықтары мен бостандықтарын заң 
тұрғысынан көмек беріп, қорғайтын бірден бір жеке тұлға адвокат болып 
табылады. Адвокат әркімге белгілі – жалпы азаматтарға заңдық көмек беруші 
тұлға болғандықтан өз өкілеттілігін жүзеге асыруда басты міндеті азаматтың 
құқығы мен бостандығын қорғау арқылы жүргізіледі. 

 Адвокат Қазақстан Республикасының азаматы, міндетті түрде 
адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және заң көмегін көрсететін 
адам. Жоғарғы заң білімі бар, заңгер мамандығы бойынша жұмыс стажы екі 
жылдан кем емес және адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына 
лицензия алған адам бола алады. Бұрын басқа салада істеген болса, бұл 
мерзім алты ай болып есептелінеді.  

 Адвокат болғысы келген заң мамандары әділет министрлігі бекіткен 
біліктілік комиссиясына  өтініш жазып адвокаттық қызмет пен айналысу 
лицензиясын ала алады. Ол үшін біліктілік сынағынан өту қажет [1, 11 б]. 

 Қазақстан Республикасының әділет министрлігі берген адвокат 
лицензиясы лицензияда көрсетілген адамның адвокаттық қызметпен 
айналысуына рұқсатнама болып табылады. Лицензия адвокаттар алқасында 
үш айдан бір жылға дейінгі мерзімде тағылымдамадан  өткен адамдарға олар 
атестациядан өткен жағдайда беріледі. Атестациядан өту ережесін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді [2, 20 б]. 

 Ал атестациядан өтпестен адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия 
алуға тұрақты судьялардың және прокуратура, тергеу және анықтау 
органдарында кемінде он жыл жұмыс істеген прокурор, тергеушілер мен 
анықтаушылар адвокаттар алқасына тағылымдамадан өткенен кейін емтихан 
тапсырудан босатылады. Бірақ бұған өз міндеттерін орындау кезінде атына 
кір келтіретін теріс қылықтары және заңды бұзғаны үшін қызметінен 
босатылған құқық қорғау органдарының қызметкерлері кірмейді. 
Адвокаттық қызметпен айналысу құқығын беретін лицензияны беру 
мәселесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі шешеді. 
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Адвокаттық лицензия негізінен әділет министрлігінде тіркеліп нөмерлік 
сандары реестрде көрсетіледі.  

 Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын 
тоқтата тұру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының лицензиялау 
туралы заңнамада көзделген негіздерден басқа, адвокаттық қызметпен 
айналысуға арналған лицензиясының қолданысы: 

1) адам мемлекеттік қызметте болған; 
2) Қазақстан Республикасы парламент депутатының, өз қызметін 

тұрақты не босатылған негізінде мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 
төленетін мәлихат депутаттарының өкілеттіктерін орындаған; 

3) Мерзімді әскери қызметте өткерген; 
4) мүшелік жарнаны ұдайы төлемеген және адвокаттар алқасының 

мүшелігінен шығарылуы кезінде тоқтатыла тұрады. 
Аталған жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның 

қолданысы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрығымен 
тоқтатыла тұрады. Қабылданған шешім туралы лицензияның қолданысы 
тоқтатыла тұрған адам, соттар, құқық қорғау органдары және адвокаттар 
алқасы хабардар етіледі. 

    «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген 
жалпы негіздерден басқа, адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтату Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінің талап-арызы бойынша: 

1) адвокат өз кәсіби міндеттерін орындау кезінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасын, адвокатураны ұйымдастыру және оның 
қызметі принціптерін өрескел не бірнеше рет бұзған; 

2) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіби 
міндеттерін орындауы мүмкін болмаған жағдайларда сот тәртібімен жүзеге 
асырылады. 

Адвокаттар алқасы төралқасының өтініші аталған жағдайларда 
адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын 
тоқтату туралы талап-арыз дайндау үшін негіз болып табылады. Аумақтық 
әділет органдардың ұсынымы жоғарыда бірінші аталған жағдайда 
адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын 
тоқтату туралы талап-арыз дайындау үшін негіз болады.  

Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексімен көзделген сот тәртібімен жүзеге 
асырылады. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі сот шешімі 
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негізінде адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның 
қолданысының тоқтатылғаны туралы соттар, құқық қорғау органдары және 
адвокаттар алқасы хабардар етіледі.  

 Жоғарыда аталған негіздерден басқа адвокаттық қызметпен 

айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтатуды Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігі төмендегідей жағдайларда жүзеге 
асырады: 

1) заңды күшіне енген сот шешімі бойынша адвокат әрекет қабілеті 
жоқ немесе әрекет қабілеті шектеулі, қайтыс болды не хабар ошарсыз кетті 
деп танылған; 

2)  адвокат Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатқан; 
3) адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін ақтамайтын негіздер 

бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған; 
4) қасақана қылмыс жасағаны үшін адвокатқа қатысты соттың айыптау 

үкімі заңды күшіне енген; 
5) адвокатқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 

туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда. 
 Адвокат көмекшісі. Адвокаттың көмекшісі бұл заң консултациясында, 
адвокат кеңселерінде немесе заңды тұлғаны тіркемей адвокаттық қызметпен 
жеке дара айналысатын, адвокатта еңбек шарты (келісім шарт) негізінде 
жұмыс істейтін, адвокаттың нұсқауы бойынша және оның жауапкершілігімен 
белгілі бір тапсырманы орындайтын адам. 

 Кез-келген адам біліміне қарамастан адвокат көмекшісі бола алады. 
Олар заң консультацияларында, адвокат кеңселерінде  немесе заңды тұлғаны 
тіркемей адвокаттық қызметпен жеке дара айналысатын адвокатта еңбек 
шарты (келісім шарт) негізінде жұмыс істейді. 

 Адвокат көмекшілері адвокаттың нұсқауы бойынша және оның 
жауапкершілігімен белгілі бір тапсырманы орындауға құқылы. Олар 
азаматтарды адвокаттың қабылдауына жазу, іс қағаздарын жүргізу, 
нормативтік құқықтық актілер мен құқықтық сипаттағы құжаттар тігу, 
олардың көшірмесін алу, компьютер мен ұйымдық техникада жұмыс істеу 
сияқты қосымша және техникалық іс-әрекеттер және т.б. көмекші адвокатқа 
есеп береді, оның жұмысының саны мен сапасы адвокаттың ай сайынғы 
есебіне кіруге тиіс. 

 Адвокат көмекшісінің еңбегі адвокат есебінен төленеді. Көмекші 
жалақының еңбек шартымен анықталады және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген ең төменгі айлық жалақыдан кем болмауы тиіс 
(2013 жылға арналған ең төменгі айлық жалақы 18 660 теңгені құрайды) 
[3,1б]. 
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 Адвокаттар тағылымдамадан өтушілерді ұстай алады. Жоғарғы заң 
білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары адвокаттың 
тағылымдамадан өтушілері бола алады. 

 Тағылымдамадан өтушілер адвокаттар алқасы төралқасы Қаулысының 
негізінде кемінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттарда үш 
айдан бір жылға дейінгі мерзімде тағылымдамадан өтеді. Тағылымдаманың 
тәртібін, мерзімі мен шарттарын адвокаттар алқасы белгілейді.  

 Тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өту үшін жағдай жасауды 
талап етуге құқылы. Тағылымдамадан өтушілердің қылмыстық сот ісіне 
қатысуға құқығы жоқ, ал анықтау мен тергеу органдарына керсінше тергеу 
ісі жас және тәжіребесіз мамандарға тапсырылады.  

 Адвокаттық тағылымдамадан өтушісі: 

• қолданыстағы заңнаманы оқып үйренуге;  
• өз кәсіби деңгейін көтеруге; 
• заң консультациясында немесе адвокат кеңсесінде белгіленген ішкі 

тәртіп қағидаларын сақтауға; 
• адвокаттық әдеп тәртіптерін сақтауға; 
• өз міндеттерін атқару кезінде белгілі болған мәліметтерді 

жарияламауға; 
• тағылымдамадан өту барысында істеген жұмысы туралы алқа 

төралқасы алдында есеп беруге міндетті.  
Адвокаттардың құқықтары мен  міндеттері  

 Адвокат өзіне өтініш жасаған адаммен заң көмегін көрсету туралы өз 
атынан келісім жасалады. Адвокаттың нақты бір іс жүргізуге өкілеттілігі 
ордермен куәландырылады. Лицензия – белгілі бір қызмет жасауға рұқсат 
беретін құжат болса, ордер белгілі бір іс жүргізуге қатысуға рұқсат беретін 
құжат болып саналады. Ордер мен лицензияның нысанасын Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігі бекітеді. Ал ордердің берілуін бақылау 
мен есепке алуды адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады.  

 Ал егер халықаралық шарт негізінде Қазақстанда адвокаттық 
қызметпен айналысуға келген шетел адвокатының өкілеттілігі оның жеке 
басын, адвокаттар мәртебесін және заң көмегін көрсету өкілеттілігін 
белгілейтін құжатпен расталады [4, 25]. 

 Адвокат қорғаушы немесе өкіл ретінде әрекет жасай отырып, іс жүргізу 
заңына сәйкес. 

- Барлық соттарда, құзыретіне тиісті мәселелерді шешу кіретін 
мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдарда заң көмегін сұрап өтініш 
жасаған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға және 
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білдіруге. 
- Барлық мемлекеттік органдардан және мемлекеттік емес ұйымдардан 

адвокаттық қызметті жүзеге асыруға қажетті мәліметтер сұратуға. 
- Заң көмегін көрсету үшін қажет нақты мәліметтерді дербес жинауға 

және дәлелдемелер табыс етуге. 
- Көмек сұрап өтініш жасаған адамға қатысты материалдармен, соның 

ішінде іс жүргізу құжаттарымен, тергеу және сот істерімен танысуға 
және олардағы ақпаратты заң актілерінде тыйым салынбаған кез-келген 
тәсілмен белгілеп алуға. 

- Іске қатысуға жіберілген сәттен бастап, жолығулар саның, олардың 
ұзақтығын шектемей және мұндай жолығулардың құпиялылығын 
қамтамасыз ететін жағдайларда өзі қорғайтын адаммен жолығып 
тұруға. 

- Заң көмегін көрсетуге байланысты туындайтын және ғылым, техника, 
өнер мен басқа да салаларды арнайы білімді қажет ететін мәселелерді 
түсіндіру үшін шарттық негізде мамандардың қортындыларын 
сұратуға. 

- Өтініштер мәлімдеуге, прокуратура, анықтау, алдын ала тергеу 
органдарымен соттың лауазымды адамдарының, сондай-ақ көмек сұрап 
өтініш жасаған адамдардың құқықтарына және заңдармен қорғалатын 
мүдделеріне қысым жасайтын өзге де лауазымды адамдардың әрекетіне 
белгіленген тәртіппен шағым жасауға. 

- Мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпаратпен, сондай-ақ әскери, 
комерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
қамтитын ақпаратпен , егер бұл анықтау, алдын-ала тергеу кезінде 
және сотта қорғау немесе өкілдік ету үшін қажет болса, заң актілерінде 
көзделген тәртіппен танысуға. 

- Заң көмегін сұрап өтініш адамдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғаудың заңдарда тыйым салынбаған барлық құралдары 
мен тәсілдерін пайдалануға. 

- Заңдарға қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.  
 Мемлекеттік орган немесе лауазымды адам адвокаттық заң көмегін 
сұрап өтініш жасаған адамның мүддесін білдіру құқығын танудан бас 
тартудан бас тарта алмайды.  

 Адвокаттық мемлекеттік органдардың , соттардың, прокуратураның, 
анықтау және алдын-ала тергеу органдарының әкімшілік үйлеріне кіруі осы 
органдар мен соттар белгіленген тәртіппен өзінің адвокаттық куәлігін 
көрсетуі бойынша жүзеге асырылады. Адвокаттың міндеті сақтандыру 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын мемлекет кепілдік берген әлеуметтік 
қорғалуға құқылы.    
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Түйіндеме 

 

 Мақалада адвокаттың құқықтық мәртебесі, оның құқықтары мен 
міндеттері, адвокаттық қызметке лицензия алу тәртібі, адвокаттар алқасына 
мүше болуы, адвокаттың көмекшісі және тағылымдамадан өтушілері 
ұғымдарына  анықтама берілген 

 

Резюме 

 

 В статье рассматриваются вопросы правового  статуса адвокатов, их 
права и обязанности, правила получение лицензии на занятие адвокатской 
деятельностью, членство в коллегиях адвокатов, деятельность помощников и 
стажеров адвоката. 

Summary 

 The article deals with the legal status of the terms a lawyer, rights and 
obligations of a lawyer, obtaining a license to practice law, membership in the Bar 
Association, lawyer assistants and interns. 
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МӘМІЛЕ ИНСТИТУТЫНА ҚАТЫСТЫ ӨЗЕКТІ СИПАТҚА ИЕ 
КЕЙБІР ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕР 
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  Бүгінгі таңда мәміле институты жеке құқықтық ең маңызды 
институттарының бірі ретінде қарастырылуда. Себебі азаматтық айналым 
барысында мәмілелердің нәтижесінде азаматтық құқықтар мен міндеттер 
пайда болады, өзгереді немесе тоқтатылады. Мәміленің тараптары болып 
азаматтық құқықтың барлық субъектілері танылады, мәселен, жеке тұлғалар 
мен заңды тұлғалар, мемлекет не болмаса  әкімшілік – аймақтық бөліністер 
т.б. 

 Мәселе жасау үшін мемлекеттің келісімін алу міндетті болып 
табылмайды, бірақ мәміленің мазмұны заң талаптарын бұзбауға тиіс, яғни 
құқыққа қайшы болмауы шарт. 

 Ертеректе рим құқығында мәміле туралы, қандайда бір жалпы ұғым 
қарастырылмаған болатын [1, 80 б.]. Бірақ мәмілелерді құқықтық реттеу 
мәселесін алғашқылардың бірі болып Рим заңгері көтерген тарихтан          
белгілі [2, 280 б.]. 

 Сол сияқты мәміле жасауға байланысты қолданылатын кейбір 
қолданыстағы ережелер мазмұнын қайта қарастыру қажет. Мәселен, үндемей 
қалу мәміле жасауға екінші тараптың қарсы емес екендігі ретінде қабылдау, 
барлық кезде құқықтық тұрғыдан оң шешім деп айтуға келмейді. Себебі 
мәмілелердің өзіндік ішкі мазмұнына байланысты акцептің бұл түрін қолдану 
кез – келген жағдайда дұрыс деп бағалауға негіз бермейді. Бұл осы мәміле 
институтының өзіндік өзекті проблемаларының бірі ретінде қарастырып 
кетуге              болады [3, 301 б.].  

 Қазақстан Республикасының азаматтық құқық саласында мәміле 
институтының маңызы мен мәнi өте жоғары деп айтуға болады. Бүгiнде  
елiмiз нарықтық экономикалық қатынастарға белсендi түрде  көшкелi берi 
азаматтық-құқықтық  мәмiлелердiң тәжiрибелiк тұрғыдан алғанда  маңызы 
мен  мәнi арта түстi деп  айтуға  толық негiз бар.  

 Қазақстан Республикасында негiзiнен мәмiле институты құқықтық 
теориялық тұрғыдан жан-жақты терең зерттелген біржақты тұжырым деп 
айтуға болмайды. Алайда, заман ағымына сәйкес экономикалық, қаржылық 
қатынастардың қарқынды даму барысы мәмiле институна жаңа тың 
серпiлiстер берiп мәмiле институтының кейбiр аспектiлерiне жаңаша қарау 
қажеттiлiгi тудырып отыр.  

Мәміленің әр қатысушысы оны жасау кезінде белгілі құқықтық нәтижеге жетуді ниет 
етеді. Мәміле субъектілерінің жасаған әрекеттеріне қарай, осы ниетті тануға болады. Мәміле 
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қатысушыларының ішкі ерік – жігерлерін білдіреді; ал оның мазмұны туралы түсінікке келуді 
еркін білдіру деп танылады [4, 4 б.]. 

Азаматтық құқықтық мәмiлелер қоғамдық қарым – қатынастарды 
реттеуде және олардың тұрақты сипатта болуына орасан зор ықпал етедi. 
Азаматтық – құқықтық мәмiлелер арқылы мәмiле жасаушы тараптар өз 
мүдделерiне сай қандай да бiр белгiлi құқықтық маңызы бар нәтижеге қол 
жеткiзуге ұмтылыс жасайды. Мәмiле арқылы азаматтық – құқықтық 
қатынастарға түсушi тараптарға көздеген мақсатын айқын аңғаруға болады.  

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодесiнiң 147 –бабына сәйкес, азаматтар мен заңды 
тұлғалардың азаматтық құқықтары мен    мiндеттерiн белгiлеуге, өзгертуге немесе 
тоқтатуға бағытталған   әрекеттерi мәмiлелердеп  танылады. 

Мәміле дегеніміз — бұл қашан да ерікті білдіруболатындықтан, оны 
заң еркіне зандық маңыз беретін тұлғалар ғана жасай алады. Әрекетке 
қабілетсіз азаматтар мәмілелер жасай алмайды, ал әрекет қабілеттілігі 
шектеулі адамдар оларға заң рүқсат еткен мәмілелерді ғана жасауға 
құқылы[5, 302-303 бб.]. 

 Өзінің ішкі мәні бойынша азаматтық құқықтық мәмілелер ерік пен 
білдіру  сияқты құрамдас элементтерден тұрады. Мәселен, ерік мәміле 
жасаушы тұлғаның ішкі қолдауы мен мақсат мүддесін білдіреді. Яғни, ерік 
мәміле жасаушының субъектінің психикалық қалауының көрінісі болып  
табылады [6, 24 б.]. 

 Қазақстандық авторлар заң ғылымдарының докторы профессор               
Ю. Г.  Басин мен М. К. Сулейменовтің пікірінше мәміле болып құқыққа 
қайшы емес, әрі заңмен реттеуге мүмкін болатын азаматтар мен заңды 
тұлғалардың жүріс тұрысы  танылады [7, 267-268 бб.].      

Мәміле дегеніміз - бұл қашан да ерікті білдіруболатындықтан, оны заң 
еркіне зандық маңыз беретін тұлғалар ғана жасай алады. Әрекетке қабілетсіз 
азаматтар мәмілелер жасай алмайды, ал әрекет қабілеттілігі шектеулі адамдар 
оларға заң рұқсат еткен мәмілелерді ғана жасауға құқылы[5, 302-303 бб.]. 

Тек заң актілеріне сәйкес және оның үстіне, АК-да көзделген ерекше 
жағдайларда ғана азаматтардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін 
шектеу мүмкіндігі Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-бабының 1-
тармағының нормаларына сәйкес келеді. Конституция бойынша адамның 
және азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституциялық құрылысты 
қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, 
халықтың денсаулығы мен имандылықты  сақтау мақсатына  қажетті шамада 
ғана және тек заңмен шектелуі мүмкін. 
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М.М. Агарков былайша жорамалдады: осы сәттегі әрбір тұлға үшін 
азаматтық құқық қабілеттілігі оның басқа тұлғалармен өзара әрекеттесуіне 
қарай нақты құқықтар мен міндеттерді иелену мүмкіндігін білдіреді [8, 123 
б.]. 

И.У.Жанайдаровтің пікірінше, осы заманға шындыққа сәйкес түзетулер 
енгізілген серпінді құқық қабілеттілік теориясы заңды тұлғаларға лайықты 
болар. Бірақ, жеке тұлғаларға қатысты алғанда, ол АК нормаларына ғана 
емес, сондай-ақ адам мен азамат құқықтары теңдігінің конституциялық 
принципіне де қайшы келеді. Шынында да, заңдарда көзделген бірқатар мән-
жайлар азаматтардың құқық қабілеттілігін жүзеге асыруға ықпал ете алады. 
Бірақ, мұндай мән-жайлар заңды тұлғалармен болғандығыдай, жеке 
тұлғалардың құқық қабілеттілігін өзгертпейді, оны жүзеге асырудың 
шарттары болады. Сондықтан жеке тұлғаларға қатысты алғанда, құқық 
қабілеттілікті әрбір тұлға үшін бірдей деп айыра білу керек [8, 107 б.]. 

Сонымен  қатар, кәмелетке  толғандардың  әрекет  қабілеттілігін  
шектеу  де мемлекеттерде бірдей бола бермейді. Францияда кәмелетке  
толмағандардың  құқықтық жағдайын  көптеген  азаматтық  заңнамалар  
реттейді. 

Германияда азаматтық заңға сәйкес жеті жасқа толмаған бала толық  
түрдегі әрекетке қабілетсіз болып есептеледі. Жеті  жастан он сегіз жасқа 
дейін  әрекет қабілеттілігі шектеулі. Жалпы ереже бойынша бұл жаста бала 
заңды  өкілінің рұқсатымен  мәмілелер жасай алады. Ал кейбір мәмілелерді 
өзі  жасауға құқылы.  

Англияда адам 18 жасқа толғанға дейін кәмелетке толмаған болып  
саналады, ал  әрекет  қабілеттігін шектеу оның жасына байланыссыз  
танылды.  

Жеке тұлғаның әрекет қабілеттігін Италияда итальян статутариясы 
кезінде жеке заң бойынша анықталған (lex personalis). Континенталдық 
Еуропа мемлекеттерінің көпшілігінде азаматтық заң  қағидасы  және  
ағылшын «жалпы  құқық» мемлекеттерінде домилиция  заңы   (common law) 
қолданылады. Мұның  маңызы мынада, егер тұлға өз жеке заңы  бойынша  
әрекетке қабілетті  болса, онда ол кез келген жерде де әрекетке  қабілетті 
болып танылуы  тиіс. Сондай – ақ, егер жеке заңы бойынша әрекетке 
қабілетсіз болса, онда басқа жерлерде де солай саналады.  
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Заңнамалар мен сот тәжірибелерінде  келтірілген ережелердің  
біріншісі  ғана қолданылады: жеке заң бойынша тұлға әрекетке қабілетті деп 
танылса онда  кез келген елде ол солай танылуы тиіс.  

Бірақ жеке заңы бойынша әрекетке қабілетсіз деп танылған тұлға басқа  
мемлекеттерде дәл осындай формада таныла бермейді. Егер жеке заңының  
мазмұны мәміле жасалған мемлекеттің заңнамасына сәйкес келмесе сауда 
айналым мүддесі шетел азаматының мәмілеге отырған кезінде өз жеке 
заңына  сілтеме жасап дауласуына келіспейді. 

1804 жылғы Франция Азаматтық кодексінің 3 – бабына сәйкес шетелде  
жүрген француздардың азаматтық жағдайы мен қабілеттілігіне байланысты  
мәселе тұлғаның өз ұлттық заңына сәйкес шешілуі тиіс. Осы біржақты  
коллизиялық нормадан француз тәжірибесі екі жақты коллизиялық норма  
шығарды: «жеке  тұлғаның азаматтық жағдайы мен қабілеттілігі оның ұлттық  
заңы арқылы анықталуы тиіс». Бірақ, кейіннен бұл коллизиялық қағида 
шектелуге тиіс болды. Өйткені 1861 жылы француз кассациялық сотының 
жеке заңы бойынша кәмелетке толмаған 22 жастағы мексикандық, бірақ 
француз  заңы бойынша кәмелеттік жасқа толған баланың француз жерінде 
сатып алу – сату мәмілесін жасасу құқығы туралы дауды шешу кезінде 
қайшылық тудырды.  

Қалған еуропалық мемлекеттерде жеке тұлғаның әрекет 
қабілеттілігінің мәселесі азаматтық заң қағидасын басшылыққа ала отырып 
шешеді. 

Құқықтық көмек көрсету туралы келісімшарттарда жеке тұлғаның 
әрекет қабілеттілігі ол азаматы болып табылатын мемлекеттің заңнамасымен  
анықталады. Олай болса, мысалы, Болгария немесе Францияда қазақстандық 
азаматтың әрекет қабілеттілігі қазақстандық заңнама бойынша анықталады. 
Әдетте, тәжірибеде қолайлы болу үшін кейбір келісімшарттар ұсақ мәмілелер 
жасалуына байланысты тұлғаның әрекет қабілеттілігін анықтау мәміле 
жасалған мемлекет заңы бойынша анықталды. Шындығында да, дүкеннен  
күнделікті ұсақ затты сатып алу үшін сатып алушы шетелдік азаматтың  ол  
азаматы болып табылатын мемлекеттің заңына сәйкес оның әрекет 
қабілеттілігін әркім тексере беру мүмкін емес.  

1993 жылғы 22 қаңтардағы ТМД елдерінің құқықтық көмек көрсету 
және  азаматтық, отбасы және қылмыстық істер бойынша құқықтық 
қатынастар туралы конвенциясында жеке тұлғаның әрекет қабілеттілігі тұлға 
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азаматы  болып табылатын осы  шартқа мүше – мемлекеттің заңнамасымен      
анықталады [10, 29 – 32 бб.]. 

 Демек, мәміле болып мәміле жасаушы тұлғаның ерік білдіруі 
табылады. 

 Алайда, азаматтық заңнама мәміле жасаушы тұлғаға арнайы құқықтық 
мүмкіндік қарастырады. Яғни, мәмілені кез – келген тұлға жасай алсайды, 
тек қана арнайы құқық қабілеттілігімен әрекет қабілеттігі танылған тұлғалар 
жасау мүмкіндігіне ие болады [7, 268 б.].   

 Мәміле жасау барысында мәміле жасаушы тараптардың мүддесі мен 
мақсатын бір – біріне ажырата білу шарт [11, 337 б.].     

 Мәселен, қандайда бір мүлікке меншік құқығын алу сол мүлікті 
жалға беру мүмкіндігін тудырады. Бұл қарастырылған жағдай меншік иесінің 
аталған мүлікке қатысты құқықтары мен көздеген мақсаты бұл арада мәміле 
негізі мен сәйкес келмеуі мүмкін [2, 282 б.].   

Мәміле - бұл тектікүғым, ал шарт - түрлік ұғым. Кез келген шарт - 
бұл мәміле, ал кез келген мәміле - шарт емес. Күнделікті тұрмыстағы және 
тіпті ресми тәжірибеде шарт басқа терминдермен де белгіленеді: келісім-
шарт, тараптардың келісімі. Бірақ мұның бәрі - шарттар. Шарттар 
мәмілелердің басым бөлігін құрайды. 

АК-ның 150-бабы шартпен жасалған мәмілелерге, яғни шартты 
мәмілелергеарналған[12, 154 б.]. 

Мәмілелер біржақты және екі немесе көпжақты болуы мүмкін, соңғы екеуі шарттар болып 
табылады (АК 154 б). 

Бір жақтың ерік білдіруі негізінде жасалған мәміле біржақты мәміле болып табылады. Бір 
тараптың ерік білдіруіне қарай пайда болған біржақты мәмілелер екі жақтан кем емес қатысатын 
азаматтық құқықтық қатынас құрады. Мысалы, материалды құндылықтарды алуға берілген 
сенімхат біржақты мәміле болып табылады. Бірақ, осы мәміленің ықпалына қарай сенімхат 
берушінің және сенімдінің белгілі азаматтық құқық пен міндеттер пайда болады. 

Екі жақтық және көпжақтық мәмілелер екі немесе бірнеше тараптардың келісілген ерік 
білдіруін көрсетеді. Сонымен, әр шарт екіжақтық немесе көпжақтық мәміле болып табылады, 
бірақ барлық мәміле шарт бола алмайды.  

Көпжақтық мәмілелер де шарт болып табылады. Бірақ екіжақтық мәміле айырмасында  
олар екі тараптың көп емес ерік білдіруі негізінде пайда болады. Ортақ көкөніс сақтайтын 
қойманың құрылысы туралы үш коммерциялық фирмалардың шарты көпжақтық мәміленің 
үлгісі бола алады. 

Сондай – ақ мәмілелер себепті және абстракты болып бөлінеді. Себепті 
мәміледе оның негізгі мазмұнынан дерексіздендірілді (вексель беру). 
Келешекте белгілі оқиғаның басталу, басталмауымен құқықтық салдарының 
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пайда болуы немесе тоқтатылуы шартталығына байланысты мәмілелер 
шартты және шартсызболып бөлінеді.Шартты мәмілелер кейінге 
қалдырылатын шартпен жасалған (тараптар құқықтар мен міндеттердің 
туындауын басталу – басталмауы белгісіз мән – жайға байланысты етіп 
қойды) және кейін күші жойылатын шартпен жасалған (тараптар құқықтар 
мен міндеттердің тоқтатылуын басталу – басталмауы белгісіз мән – жайға 
байланысты етіп қойды) болып бөлінеді.  

 Мәміле жасаушылардың мақсаты болып мәмілеге қатысушы 
тараптардың көздеген құқықтық нәтижесі танылады. 

 Мәміле жасаушының мүддесі мәмілені жасаудың басты себебі ретінде 
қарастырылады. Мәміле жасаушының мүддесінің жалған болуы мәміленің 
жарамсыз деп танылуына негіз бола алмайды. Егерде мәміле жасаушы 
тараптардың мүдделерін негіз ретінде қарастырар болсақ бұл ретте 
мәмілелердің азаматтық  айналымның тұрақтылығына кері жағымсыз ықпал 
жасау еді [13, 236 б.].      

         Қазақстан заңнамасы мәмілені жарамсыз деп тануға негіз болатын 
кейбір мән - жайларға тәжірибе тұрғысында біртекті ұстанымда 
қолданбайды. Нәтижесінде, мәміленің жарамсыздығына негіз болатын 
алдану, жаңылысу, немесе мәміле жасауға мәжбүрлеу сияқты негіздерді 
субъективті тұрғыдан  дәл айқындауға мүмкіндік беретін кейбір өлшемдерді 
сот тәжірибесінде дұрыс қолданбау, яғни нақты ұстанымдардың болмауынан 
судьяның жаңылысу  жағдайлары жиі орын алып  жатады. Бүгінше бұл 
келеңсіщдіктерді құқықтық  жолға қою үшін Азаматтық кодекстің тиісті 
нормаларына қажетті өзгерістер  мен толықтырулар ендіру арқылы осы мән - 
жайларды айқын ажыратуға   мүмкіндік  беретін өлшемдерр  шкаласын 
тікелей заңда  қарастырып кеті  қажет  деп  білеміз [14, 21 б.].      

Басқа негіздер бойынша мәмілелер өзге де түрлерге бөлінеді. 
Каузальдык және абстрактілікмәмілелердің арасындағы айыр-машылықтың 
өте зор практикалық маңызы бар. 

Каузальдық (саиsа -себеп, негіз) немесе себепті мәміленің тағдыры 
тұтасымен оның өзі жасалған негізге тәуелді болады. Негізінің бұзылуы 
жасалған бір жақты мәміленің заңдық күшін жояды. Мысалы, сатып алушы 
сатып алған тауарының бағасын алдын ала төлеп қойған, бірақ сатушы 
тауарды жеткізіп бермеген. Сатушының сатып алушыдан алынған ақшаға 
құқығы жойылады[4, 6 б.]. 
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Негізгі мәміле және қосымша (акцессорлық)мәміле мәмілелер 
(шарттар) арасындағы айырмашылықтың практикалық маңызы бар. 

Акцессорлық мәміле негізгі мәмілені толықтырады, қамтамасыз 
етеді және нақтылайды. Егер заңнан, мәміленің мәнінен не тараптардың 
келісуінен өзгеше жағдай туындамаса, акцессорлық мәміленің тағдыры 
негізгі мәміленің тағдырына тәуелді болады. 

Күші жойылатын шартпен жасалатын мәміледе тараптардың 
құқықтары мен міндеттері мәміле жасалған күннен бастап күшіне енеді, 
бірақ жағдай туған кезде тоқтатылады. Мысалы, үйдің меншік иесі үйінің бір 
бөлмесін ұлын оқуын аяқтаған соң үйге оралатын болса, босату керек деген 
шартпен жалға береді. Жағдай туғанға дейін өткен уақыт үшін барлық есеп 
айырысу аяқталуға тиіс. Күші жойылатын шарт тумаған жағдайда мәміле 
сөзсіз мәмілеге айналады. 

Мәмілеге қатысушылар өздерінің мүдделеріне сәйкес әрекет етуге 
құқылы, өздері үшін тиімді немесе тиімсіз шарттардың басталуына не 
басталмауына жәрдемдесуге немесе керiсiнше, кедергі жасауға құқылы. Олар 
шартқа жәрдемдесетін не кедергі жасайтын заңсыз немесе әдепсіз 
құралдарды қолданбауы, жосықсыз әрекет етпеуі тиіс. Азамат егер көршісін 
филармонияға музыкалық сүйемелдеуші ретінде жұмысқа алатын болса, оған 
пианиносын сатуға келісті. Кейін бүдан гөрі пайдалы сатып алушыны тапқан 
ол алғашқы сатып алушыдан құтылу үшін филармония директорымен 
туыстық байланыстарын пайдаланып, оның филармонияға жұмысқа 
орналасуына кедергі жасайды. Сатушы өзінің жосықсыз әрекеттерімен 
тиімсіз болып шыққан шарттың тууына кедергі жасағандықтан, шарт туған 
деп есептеледі.  

АК-ның 156-бабында көзделген биржалықмәмілелер мәмілелердің 
ерекше түріне жатады. Биржада жасалатын мәмілелерді биржалық мәмілелер 
деп түсінеді. Олар қатысушылар арасында негізінен жалпы тәртіппен 
жасалған тиісті мәміле туғызатындай құқықтар мен міндеттерді өмірге 
келтіреді және мәмілелердің жарамдылығы және жарамсыздығы жөніндегі 
жалпы заң ережелеріне бағынады[3, 303-305 бб.]. Сонымен қатар, олардың 
бірқатар айтарлықтай ерекшеліктері бар, бұл ерекшеліктер биржалық 
мәмілелерге қатысушылардың құқықтық жағдайына, мәміленің нысанасына, 
оларды жасасу және ресімдеу тәртібіне, олардың орындалуын және 
биржалық даулардың шешілуін қамтамасыз етуге қатысты болады. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының  мәміле  институтына 
қатысты өзекті сипатқа ие  кейбір құқықтық-теориялық мәселелелер 
сараланған.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье расмотрены актуальные некоторые теоретико-правовые 
проблемы института сделки  по законодательству Республики Казахстан. 

 

 

ANNOTATION 
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 The article examined some relevant theoretical and legal problems of the 
Institute transactions under the law of the Republic of Kazakhstan . 
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