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рецензию на статью. 
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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 
 

 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТІЛЕК СӨЗДЕРДІҢ ПРАГМАТИКАСЫ 

 
Саметова Ф.Т., 

ф.ғ.к., тілдер және журналистика кафедрасының профессоры 
Қайнар академиясы 

 
Мақалада қазақ бата-тілектерінің мәні айқындалады,   қазақ баласының алғыс алса 

жанын жай таптыратын, қарғыс алса өне бойын тітіркендіріп, жан-дүниесін 
психологиялық өзгеріске ұшырататын  қазақ сөз өнерінің құдыреті ашылады. 

Түйін сөздер: прагматика, қазақ тілі, бата-тілектер. 
 

ПРАГМАТИКА СЛОВ ПОЖЕЛАНИЙ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Саметова Ф.Т., 
к.ф.н, профессор кафедры языков и журналистики академии Кайнар 

 
В статье речь идет о роли положительных и отрицательных пожеланий в 

казахском языке, о том насколько большое значение придавалось этим словам и 
выражениям в жизни казахского народа. 

Ключевые слова: прагматика, казахский язык, слова пожелания. 
  

PRAGMATIC SLEEVE WRITING IN KAZAKH LANGUAGE 
 

Sametova F.T., 
Candidate of Philology, professor 

Kainar Academy 
 
In the article speech will play the role of positive and negative attitude in the Kazakh 

language, how much the value of this word has been added to the life of the Kazakh people. 
Key words: pragmatics, kazakh language, commendation. 
 
Қазақ этносының көңіл-күй психологиясында көрініс табатын, қуаныш, реніш 

сияқты түрлі жағдайлар тілінде бейнеленіп, сөздік қорында көрініс тапқан.  Оның дәлелі 
тілек сөздері болып табылады. Адамдардың қарым-қатынасқа түсіп, өзара түсінісетін 
құралы сөз болса, мерейін өсіріп, үмітін өшіретін сөздің ең күштісі, бата-тілектер. Адамға 
айтылатын алғыс пен қарғыс тілекті салыстыра қарағанда алдыңғысыынан гөрі соңғысы 
адам сезіміне басым ықпал етеді. Халық арасында белгілі бір ортада «тілек тілеңіз» деп 
ұсыныс білдіргенде кез келген адам алғысты меңзейді. Тіпті «қарғыс тілек» деген тіркес 
те жоқ. «Қарғыс» деген атаудың өзі-ақ бұл сөздің берер семантикасын да, «болмыс-бітімін 
де», эмоциялық әсерін де ашады. «Кез келген мәтіннің негізгі міндеті – прагматикалық 
талап мүддені қанағаттандыру, пікір алмасуды іске асыру арқылы коммуниканттардың 
жан-дүниесіне әсер етіп, оны «ояту», реакция туғызу [1, 131] болса «қарғыс» деген жалғыз 
сөз бүтіндей мәтіннің үддесіне жауап беріп тұрған сияқты.  

 Осы орайда тек қарғыс ұғымына байланысты қолданылатын «зілді» атауы тек 
жағымсыз мағынаны үстейді. Тілімізде айтылатын  «сөзі зілді екен», «зілдене сөйледі» 
деген тіркестер ұшырасады. Бұл ұғымдар адам санасына ауыр әсер ететін, көңілін түсіріп, 
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қайғы әкелетін, астарында жасырын сыры бар жағымсыз мағынаны береді. Оң бата беріп, 
алғыс тілек білдіргенде зілді сөзі қолданылмайды.  

«Зіл» сөзі жағымсыз сипатқа ие болғандықтан «қарғыстың  да қарғысы бар, 
өңменіңнен өтетін» деп атайтын қарғыстарға қатысты айтылады. «Зілді қарғыс» деп 
айтылмаса да «қарғысы зілді екен»  деген ұғым қолданыста бар. Әрине қарғыс сөздері 
жалпылай алғанда «қара энергияға» ие болғанмен, мағынасы терең, күйзеліске ұшыратып, 
өлім тілейтін қарғыстар тілімізде, күнделікті өмірде бірнеше рет қайталана беретін 
қарғыстар да бар.  

Олардың адамға деген әсері де әртүрлі сипат алады. Алғашқысы нақты жағдайларда 
айтылып, өкініш, үрей, қорқу сезімдерін туғызады. Мағыналық реңкі әлсіз қарғыстар 
арнайы бағытталмай, күнделікті өмірдің келеңсіз тұстарына, ойлаған ісінің іске аспауына 
байланысты риза болмаған жағдайларда айтылады. Кейде бір адамның аузынан айтылса 
немесе күнде қайталанып естіле берсе әсер күші де әлсірейді. Өткені тыңдаушы жиі 
естігендіктен оған бейімделіп, құлағына сіңісті жағдайға айналады. Бағытталушыға аса 
қорқынышты үрей сезімін де туғыза қоймайды. Мұндай қарғыстар адамнан басқа 
құбылыстарға, нәрселерге де қаратылып айтыла береді.  

Сөйлеу барысында адамға өте күшті әсер ететін де, өзімсінуден, асқан реніш емес, 
істеген ісіне  теріс көзқарасын білдіретін тілектер де қазақтың қарғыс тілектерінде 
ұшырасады. Мысалы, ауызекі тілде кездесетін «ойның осылғыр», «ойында басың қалғыр» 
деген тілектердің мағынасында сондай бір күйіну немесе солай болып қалсын деген 
қарғану жоқ. Бұл әр отбасында шешесінің қолқабыс тигізбей ойынға айналып кеткен 
баласына «Ойында басың қалғыр, ертеңнен қара кешке дейін ойының басылмайды екен» 
деген жаттанды сөз үлгісіне айналып кеткен қарғысы. Аталған қарғыс күн сайын бірнеше 
рет қайталана да беруі мүмкін. Бірақ бұл ойнап жүрген балаға аса қорқынышты сезім 
туғыза қоймайды, тіпті тыңдай-тыңдай баланың құлағы үйреніп те кетеді.  

Қазақ тілінде «адыра қалсын, адыра қалғыр» деген формаларда келетін қарғыс 
тілектер бар. Бұл тілектердің әсер ету сипаты сөйлемде қолданылу орнына  қарай 
ашылады.  « – Сенің маңдайыңа сыймаған бақыт адыра қалсын да!» (Ғ. Мүсірепов 
«Ұлпан») деген сөйлемде адыра қалғыр сөзі келмеске кетсін, құрып кетсін деген 
мағынаны беріп, тұр. Аса жағымсыз эмоциялық күші де байқалмайды. Тек екі адамның 
арасында сыр шертіскенде, оның сырына ортақтасу, бақытты болуын құптау 
мағынасындағы тілеке айналып тұр. Тіпті бұл жерде «адыра қалғыр» тіркесін қарғыс деп 
атауға да келмейтін сияқты.  – Менің шашым, адыра қалғыр, айғырдың ту құйрығындай 
қалың, жуғанда болмаса, құрғақ күйінде тарай алмаймын, - деді Ұлпан (Ғ.Мүсірепов 
«Ұлпан»). Бұл сөйлемде  адыра қалғыр тіркесі әр ойды білдіргенде айтушының міндетті 
түрде қосып айтатын қыстырма сөзіне айналған  Айтушы, сөйлеген сайын «адыра 
қалғыр», «адыра қалғыр» деп қайталау жасап отырады. Сондықтан ол қарғыс мәнінен 
айрылып, айтушының сөздік қорына еніп кеткен. Келесі бір сөйлемде бұл тіпті басқа 
мағынаға ие болған. «Адыра қалғыр қу дүние, көрдім ғой сенен көресемді».  Мұнда өмірге 
деген күйінішін, шегіне жеткен ызасын білдіру үшін адыра қалғыр тіркесі пайдаланылған. 
Сонымен бір тілектің өзі сөйлемдегі қолданысына қарай бірнеше мәнге ие болып, 
тыңдаушы санасына түрлі жағдаймен әсер етіп тұр. 

Сондай-ақ тек жағымсыз мағынаны ғана үстейтін тілектер бар. Мысалы, 
қыршыныңнан қиылғыр деген қарғыс сөзі жиі қолданысқа түспейді. Күдер үзіп  жасаған 
іс-әрекеттерінен безінгенде, шын көңілден шығатын тілек болып табылады. Және ол жас 
ерекшелігіне қарай үлкен, кәрі кісілерге арналмайды, Тілімізде «қылшылдаған жас бала» 
немесе жастар қайтыс болғанда «қыршынынынан қиылғаны - ай, өрімдей жас еді ғой» 
дүниеден жастай кеткендігі турал жоқтаулар айтылса, қыршыныңнан қиылғыр «жастай 
өлгір» деген мағынаны білдіреді («қыршын» -  жас шыбық, өрім тал мағынасындағы сөз). 
– Қыршыныңнан қиылғыр, Төстік! Менің жалғыз балама әлің жеткенше, айдалада 
тентіреп өлген сегіз ағаңның қуарған сүйегін тауып алсаң болмай ма? – дейді кемпір (Ер 
Төстік ертегісі).   
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Ауызекі тілде көп қолданыс тапқан тіркестердің бірі «басың қалғыр» қарғыс сөзі. 
Әнде басы қалғыр сен сүмелекке ән де керек пе? Көзіңді ағызайын! – деп ұзыншыбық 
қамшысын Майбасар иіре көтеріп келеді. (М.Әуезов «Абай жолы») – деген сөйлемде 
қарғыстың  жағымсыз мағынасын ашып тұрған «сүмелек» сөзі. Осы арқылы жақтырмау, 
менсінбеу мағынасы көрініс тапқан. Бірақ тыңдаушы психикасына  дағдарыс тудыратын 
мән үстеп тұрған жоқ.  

Сонымен қатар қарғыс сөздердің эмоциялық әсері өте күшті. Ол  адамның көңіл-
күйіне, психологиялық ахуалына байланысты еріксіз сыртқа шығады. Мысалы, адамға 
өлім тілеу мағынасында айтылатын «жер жұтқыр», «жазаңды қара жер тапқыр», 
«жетпей желкең қиылғыр», «өлігің шыққыр», «өлігіңді ит жегір», «мойның үзілгір» деген 
қарғыс тілектер тек риза болмаудан ғана емес, әбден шегіне жеткен назаланудан, ауыр 
күйзелістен туып, шын көңілмен айтылған қарғыстар. Мұнда тек қарғыс білдірушінің ғана 
психикасы ауыр жағдайға тап болып тұрған жоқ, қабылдағысы келмесе де еріксіз әсер 
етіп, белгілі бір өзгерістер пайда болып, қарсы реакция тудыратын тыңдаушының көңіл-
күйі тіпті қиын жағдайда. Олардың арасында  қарым-қатынастың жағымсыз түрі  орын 
алып, психикалық дағдарыс пайда болады. 

Соңғы кезде тіл білімінде сөйлеу, тыңдау, қабылдау, әсер ету сияқты коммуникация 
мәселелері әр қырынан қаралып жүргендігі белгілі. Сөйлеу әрекеттері қарым-қатынас 
кезінде жүзеге асырылатындықтан онің тіліміздегі ықпалы өте күшті екендігі зерттеу 
тәжірибелері көрсетті. Сөйлеудің өзі екі түрлі жағдайда жүзеге асады. Алғашқысы 
жазбаша мәтін,, екіншісі – ауызша мәтін. Жазбаша мәтін алдын-ала дайындалған, 
нақтыланланған, жүйеленген, белгілі бір ойды жеткізу мүмкіндігі дәл көрсетілген түрі 
болса, ауызша сөйлеу дайындықсыз, еркін түрде жасалып, адам табиғатиын ашуға 
қатысады.  

Күнделікті қарым-қатынаста сөйлеудің алуан үлгілері қалыптасқан. Сөйлеу процесі 
туралы Е.В. Клюев: «Сөйлеу – ең алдымен коммуникативті актіні бастау. Мақсатындағы 
қажеттіліктен туындайды», - дейді [2; 27].  

Қазақ тіл білімінің негізін қалаған ғалым А.Байтұрсынов «Сөйлеу деген – біреудің 
екінші біреуге хабар беруі. Сөйлегенде, жазғанда кім болмса да, ойын айтады. Ауыздан 
шыққан сөздің бәрі сөйлем бола бермейді., айтушының ойын твңдаушы ұғарлық дәрежеде 
түсінікті болып, айтылған сөздер ғана сөйлем болады» деп сөйлеудің мақсатын 
прагматикалық тұрғыдан айтып кеткен [3; 141]. Сөйлеу алдымен коммуникативтік актіні 
бастау мақсатындағы қажеттіліктен туындайды. Сөйлеу арқылы қарым-қатынас орнап, 
тыңдаушыға әсер етіп, сөйлеу коммуникациясы жүзеге асады. Алғыс-қарғыс баталарының 
паргматикасы сөзді айтылған сәттегі бағытта емес, оның психикасына қабылданып, 
болашақта  жүзеге асуын қарастырады. 

«Баяғыда шешем мен тұрмысқа шыққанда алысқа кетті деді ме, құда-құдағилары 
көңілінен шықпады ма, кім біледі, төсін көкке сауып, қолының сыртын жайып қарғап еді. 
Миымның қатпарына сол суреттің жазылып қалғандығы сондай, өмірдегі сәл 
кедергілердің өзінен секемденіп, сезіктеніп жүретін болдым. Осы бір санамыздағы қара 
тұманнан шыға алмай қалғанымнан болар, өзімнің емес балаларымның болашағын бір 
қатер шектеп тұрғандай болады да тұрады. Мен қорқамын», -деді кемсеңдеп. [4;60] 
Мұнда «ананың ақ сүтін көкке саууы» қарғыстың ең ауыр түрі болса, анасының теріс 
батасын беріп, назалануы қарғауы оның болашағын кескендей қабылданған. Тіпті бүкіл 
өміріне азық болып, өмірлік құбылыстарға үрей, қорқыныш қалыптастырған. Алғысты да, 
қарғысты да ант ретін қабылдайтын қазақ ұлтының өкілі болғандықтан да болар, халық 
санасында қалыптасқан қарғыс деген ұғым жақсылыққа апрамайды деген түсінікті өз 
бойына терең сіңіргендіктен, бойын қарғыстың уыты жайлап алғандай жүйке жүйесі де 
қабылдаған. Әрі өз басында ғана қалып қоймай балаларына да жеткен сияқты. Осы орайда 
айта айтатын жайт қазақ арасында қалыптасқан мынадай ұғым бар: Ата-бабалары 
ұрлықпен немесе ғұмыр бойы жаман іс-әрекеттермен айналысып, өмірлерін қатермен 
өткізсе, халықтан қарғыс алады. «Қарғыс ұрпағына кеткен ғой», «жұрттың көз-жасы 
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жібереді дейсің бе»   деп айтылатын сөздер  теріс іс-әрекетпен айналысқан адам 
ұрпағының істеген ісі оңға баспағанда немесе отбасында үнемі қайғылы жағдайлар орын 
алғанда ата-бабасын білетін ел-жұрт айтып жатады.   

Этнограф ғалым С.Кенжеахметұлы қазақ қарғыстарына мынадай түсінік береді: 
«Қарғыс (Ғұрып). Қарғыстан қорқушы елді улап ішім, өлмесе қанды қанмен жумақ үшін 
(А.Абайұлы). Зорлық-зомбылық жасаса оны қарғау әдеті бар. Ол адамға да, малға да 
дүние-мүлікке де айтыла береді. «Жер жастанғыр», «өлім келгір», «қарасан келгір», 
«өртенгір» деген сияқты қарғыс түрлері көп. «Ашынған» тәңірісін қарғайды дегендей, 
қарғыс ашу, ыза, кек үстінде айтылады. (5;80 б.). 

Прагматика сөйлеуші мен тыңдаушының бір-бірін түсіне алуы, аялық білімін бір 
деңгейде болуы. Яғни, прагматика тіл мен сөйлеудің қыры мен сырын тануға жол ашады. 
Ал прагматикалық аспектісі жағынан сөйлеу әрекеті пайда болып, жарыққа шығуы, оны 
екінші бір адам қабылдауымен тығыз байланысты.  

Т.А. ван Дейк «Чтобы понять текст, мы должны представить, о чем он» [6; 177)] деп 
айтылатын ұғым туралы  алдын-ала түсінік болу керек екендігін айтады. Қазақ баталары 
халық дүниетанымына сай негізделген рухани байытушы мәтін болғандықтан, бата деп 
аталғаннан-ақ, не айтылатыны және қалай айтылатын нақты болмаса да әр қазақтың 
ұғымында бата сөзінің прагматикалық формасы бар. Бата деген атаудан-ақ жақсылықтың 
нышаны елес беріп, жүрекке жылылық ұялатады.  

Тілек-бата сөздердің прагматикасы қарым-қатынасқа құрылғанмен актив қызмет 
атқаратын адресант та, іштей қабылдап, ситуацияны өзінше дамытатын қабылдаушы. 
Яғни айтушы мен қабылдаушының арасында деректі, көзге көрінетін байланыс сөз 
арқылы жүреді. Адресат тек тыңдаушы, адресантқа бас июші, мақұлдаушы ғана. Бұл 
алғыс баталарда байқалады. Ал қарғыс баталарда адресант пен адресат арасында 
қарсылықты ситуация пайда болады. Адресант саналы тұрғыдан іштей қабылдағысы 
келмесе де табиғи күш еріксіз мойындатады. Мысалы, «жұлының үзілгір» деген қарғыс 
тілекті алайық. Мұндағы жұлын адамның өмір сүру қабілетін көрсететін негізгі 
мүшелерінің бірі. Жұлыны үзілу - өлу деген мағынаны береді. Сонымен қатар қолың 
сынғыр, аяғың сынғыр, бүйрегің түскір деген қарғыс тілектер де бар. Бұл жағдайларда 
адам мүгедек болып қалуы мүмкін. Бірақ өмір сүру мүмкіндігінен айрылмайды. 
Сондықтан соңғы тілектен гөрі алдыңғы тілек адам психикасына бірден өзгеріс әкеліп, 
жайсыз күйге түсіреді. Саналы түрде қабылдамаса да, ақыл түйсіктері тітіркенеді. 
Айтылған сөзбен сананың әрекеттесу процесі жүреді.  

Тілек – бата сөздері болмысына ғана тән ауызша әдеби үлгісі болғандықтан 
прагматикалық факторға жататын адресант пен адресаттың екеуі де сол ұлт өкілінен 
болмаса прагматикалық байланыс аса күшті болмауы мүмкін. Өйткені бата немесе тілек 
кейде өзге тілге тура аударуға болатын, кей кезде аударылмайтын, жалпы терең 
мағынасын қазақтар ғана түсіне алатын тұрақты қалыптасқан тілдік сөз оралымы. Ал 
прагматикада негізінен сөйлеуші  мен қабылдаушының арасындағы қаралады.  Тілек-
баталарда ойдың тереңдігі, айтушы мен тыңдаушынын бейресмилігі,  сөйлеудің 
автоматтығы мен жылдамдығы, айтылған бата жолдарындағы мағынаның астарлығы, 
айтушының өз тілегінің орындалатындығына сенімділігі күшті прагматикалық әсер 
тудырады.  

Тілек-баталар тікелей адам көзқарасының жағымды, жағымсыз эмоциясы мен көңіл 
күйіне тікелей байланысты. Мысалы, көптеген өнер адамдары өз өнерлерін шәкірттеріне 
бата беру арқылы мирас етіп қалдырған. Бұл ел арасында бір жақсы домбырашының 
немесе батырдың кез келген адамға бере салған батасы емес. Адресанттың бойындағы 
өнерді танығандықтан, болашағы бар екендігіне көз жеткізгендіктен жолы ашылуына 
берілген ақ тілек. Тарихтан білетін Құрманғазының Динаға, Балғожа бидің баласы 
Ыбырайға берген баталары өздеріне сенгендіктен жағымды эмоциядан туған баталар. 

Қорыта келе, қазақ бата-тілектері сөздің мәнін ұғар, тереңіне бойлар кез келген қазақ 
баласының алғыс алса жанын жай таптыратын, қарғыс алса өне бойын тітіркендіріп, жан-
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дүниесін психологиялық өзгеріске ұшырататын  қазақ сөз өнерінің түрі, қазақ болмысын 
бейнелейтін  киелі сөз ұғымы.   
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА  
ҚАЗАҚ ӘНДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Шаханова Ж.Б., 

педагогикалық ғылымдарының магистрі 
 

Бұл мақалада музыканың адамға әсері туралы айтылған. Әйгілі педагог мен 
психолог ғалымдардың еңбектеріненмысалдар келтіріледі. Жалпы білім беретін 
мектептерде қазақ тілін оқытуда қазақ әндерін қолданудың маңыздылығы туралы 
айтылады.   

Түйін сөздер: музыка, педагогика, психология, ғалым, адамға әсері, сабақ, 
пайдалану, ерекше дыбыстар 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХСКИХ ПЕСЕН НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Шаханова Ж.Б., 
магистр педагогичсеких наук 

 
В этой статье описано влияние музыки на человека. Приводятся примеры из работ 

известных пегогов и психологов, которые использовали данную методику в своей 
практике. Приводятся примерные песни, которые используются на уроках казахского 
языка в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: музыка, педагогика, психология, ученый, влияние на человека, урок, 
использование, особые звуки. 

 
THE USE OF KAZAKH SONGS IN AT KAZAKH LESSONS AND KAZAKH 

LITERATURE LESSONS 
 

Shakhanova Zh., 
master of pedagogical sciences 

 
This article describes the influence of music on a person.Examples are givenin the works 

of famous teachers and psychologists who used this technique in their practice.Exemplary songs 
are given,they are used at the lessons of the Kazakh language in the secondary school. 

Keywords: music, pedagogy, psychology, scientist, influence on a person, a lesson, use, 
special sounds. 
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«Әннің де естісі бар, есері бар, 
Тыңдаушының құлағын кесері бар. 
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді 
Тыңдағанда көңілдің өсері бар…» деп Абай атамыз жырлағандай, әуеннің иіріміне 

түскен толқын құлақтан кіріп бойыңызға тараған кезде түрлі әсерде боласыз. Дегенмен әр 
музыканың адамға әртүрлі әсер ететінін ескеру керек. Себебі музыканың бәрі бір жанрға 
негізделмейді. Ол классикалық музыка, халық әуендері, хип-хоп, джаз, блюж, рок, рок-н-
ролл болып түрленеді. Әр жанрдың толқыны түрлі болады.  Адам қандай жанрда музыка 
тыңдаса да, ең бастысы әуенге деген махаббаты магнитше ұстап тұрады. Бұл – барлық 
адам баласына тән қасиет. Музыка – адам жанының кілті. Адам музыка тыңдау арқылы 
ішкі жан дүниесін сыртқа шығарады. Мұңайған сәтте қуану үшін ең жақсы көретін 
музыкаңызды тыңдау жеткілікті болуы да мүмкін. Тіпті сөзбен жеткізе алмай тұрған 
сезіміңізді сіз тыңдап отырған әуен жеткізе алады. Жан дүниенің нәзік қылдары әуенмен 
бірге толқиды. Бұл – жанның тыныштығы. Ішкі әлемнің сырын ақтаруға әсіресе 
классикалық жанрдағы сазды әуендер әсер етеді. Музыка – дәрігер. Музыка жаныңыздың 
тыныштығын сақтап қана қоймайды. Сіздің ішкі эмоцияңызбен күресуге көмектеседі. 
Желпініп тұрған, сабырсыз мінезіңізге әуен әсер еткен болса, сіз сабырлыққа үйренесіз. 
[1] 

«Шығыстың Аристотелі» атанған қазақтың ұлы ғалымы Әбу Насыр әл-Фараби 
халқымыздың музыка өнері және оның адам сезіміне әсері мен қуат-күші жайында 
айтылған тұжырымды ойларымен тартымды пікірлерінің бастауында тұрады. Оның 
музыка жайында жазған трактаттарында саз өнерінің адамды тәрбиелеу мен түзетуге 
деген мүмкіндіктері айтылған. Әл-Фараби бабамыздың бұл мұрасы педагогикалық 
жағынан да, психологиялық жағынан да көптеген зерттеулерге негіз болатыны айқын. 
Жасынан бейім болған өнерлердің бірі – музыка болғандықтан, әл-Фараби саз өнерінің 
қыры-сыры туралы көп ізденген. Музыканың адамды көзсіз еліктіретіндігі жөнінде де 
жанына жағымды әсер ететін тәрбиелік әлеуметі жайлы да көптеген пікірлері бар.[2] 

ХХІ ғасыр – ғылым мен теxника дамыған заман. Ғалымдардың зерттеулері 
нәтижесінде адам баласының миы теле, радио станция сияқты 4 дыбыстық тербеліс 
жиілігінде жұмыс жасайтыны белгілі болды. Оны сіз электроэнцефалограмма жасау 
арқылы білуіңізге болады. Бұл жиіліктерді «альфа», «бета», «тета», «дельта» деп атайды. 
Егер сіз адамдармен жұмыс жасасаңыз, елдің алдына шығып сөйлесеңіз немесе өзіңізді 
қызықтыратын ақпарат аясында жұмыс жасасаңыз, онда миыңыз 13-тен 25 Герц «бета» 
жиілігінде жұмыс жасайды. Таңертең, кешке жақын, түнге дайындық кезінде, мидитация 
жасаған кезде немесе «борокко» кезеңіндегі классикалық музыканы тыңдаған кезде 
миыңыз 8-ден 12 Герц «альфа» жиілікте жұмыс жасайды. Осы жиілік адам үшін кез 
келген ақпаратты қабылдауға ең тиімді кез болып саналады. Терең түс пен сергектік 
арасындағы кезеңінде миыңыз 4-тен 7 Герц «тета» жиілігінде болады. Терең ұйқы 
кезеңінде адам миы 0,5-тен 3 Герц жиілігінде жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Бұл 
жиілік «дельта» кезең деп аталады. Американ ғалымы Терри Уайлер Уэбб айтуынша, 
«бета» жиілігінде адам баласы көп ақпаратты қабылдауы қиын болады. Адамның білім 
алуына ең тиімді «альфа» және «тета» жиіліктері болып табылады. Себебі осы жиілік 
адамның ойының шоғырлануықарқынды жоғарылап,зияткерлік қабілетінің жоғары 
көрсеткіштерге жетуіне мүмкіндік береді. Мидың осы аса тиімді жиіліктерде жұмыс 
жасату үшін  әртүрлі медитациялар, жаттығулар жасау керек, адам демінің тереңдеуіне 
және жүрек соғысының бірқалыпты баяулауына жеткізу керек. Сондай-ақ осы тиімді 
жиілікке тез жетудің қысқа жолы да бар. Ол – музыка тыңдау. Уэббтың айтуынша, музыка 
адамның денесін босаңсытуға, миды босаңқы жиілікке түсуіне әсер етеді, ал ол өз алдына 
адамның ақпаратты тез қабылдауына әсер етеді. Әрине, адамға ақпаратты қабылдауына 
көмектесетін музыканың түрлері де өте көп. Музыканың адамға әсерін зерттеуші 
ғалымдар «борокко» стиліндегі музыканың әсері адамға ерекше екендігін дәлелдеп 
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берген. Көптеген зерттеушілер осы музыканы тыңдау барысында адамның миы ақпаратты 
ұзақ мерзімді есте сақтау деңгейіне жеткізіп, миымыздың керекті бөлімдеріне апаратынын 
айтады.Музыканың осындай құпияға толы әсерін педагогтер мен психологтер өз 
тәжірибесінде пайдаланып жүр.  

Музыканың адамға әсерін болгарлық педагог-психолог Г. Лозанов көптеген жылдар 
бойы зеттеген. Оның еңбегінің нәтижесінде әр адамның ақпаратты қабылдауына арнайы 
белгілі бір жағдайдың әсері болатынын айқындаған. Оның айтуынша, аталған жағдайға 
ену үшін адамның жүрек соғуының, демі мен ми жұмысының толқындарының синхронды 
болуы керек. Әсіресе, тілдерді меңгертуде осы әдісті пайдаланудың жақсы нәтиже 
беретіндігін дәлелдеп берген. Лозанов Г.К. өз еңбегінде музыканың адамға әсер етуде үш 
тұрғыдан әсер ететінін атап айтқан: 1) бойды еркін ұстауға көмектеседі; 2) мидың оң 
бөлігінің жұмыс жасауын жеделдетеді; 3) алған ақпаратты ұзақ мерзімді есте сақтау 
қабілетіне ауыстыруға көмектеседі. Бұл зерттеу нәтижесін өз тәжірибесінде пайдаланып 
жүрген тілдерді үйретуші ұстаздар да әдістің тиімді екеніне көз жеткізген.  

 Осындай зерттеулердің нәтижесі  бойынша, адам кез келген ақпаратты тыныштық 
«босаңсытылған зейін» жағдайын жақсы қабылдайтынын орыс ғалымдары Андреев О.А., 
Хромов Л.Н., және неміс ғалымы Шультенің еңбектерінен де дәлелді деректер көп. 
«Босаңсытылған зейін» жағдайына адам музыка тыңдау арқылы немесе мидитация жасау 
арқылы енеді делінген. Егер адам осындай музыка тыңдай отырып, кез келген ақпаратты 
оқитын болса, ми өзі бейсаналық жағдайда деректі әлдеқайда тез қабылдайтыны дәлелді 
айтылған.Неміс ғалымы И.Г.Шульц те музыканы псиxологикалық тұрғыдан зеттеген. Ол 
біріншіден, адамның өз мүмкіндіктеріне күмәнсіз сенуі тиіс, екіншіден, адам баласының 
алдына қойған мақсатына жетудің небір жолдарын әңгімелеп береді. Адам өз тарапынан 
еңбекқорлық пен шыдамдылық танытудың маңыздылығын сөз етеді. 

«Қазақ тілі» пәнін орыс  тілді  мектептерде оқыту барлық деңгейлер бойынша қазақ 
тілін қатысымдық тұрғыдан меңгерту, оқушыны өз ойын айқын, түсінікті жеткізуге 
үйрету, коммуникативтік қабілеті дамыған дара тұлғаның дамуына мүмкіндік жасауға 
негізделген. Оқу орыс тілінде жүргізілетін мектепте оқушылар қазақ тілінің дыбыстық 
құрамын, дыбыстардың айтылу нормасын, дыбыстық заңдылықтарын, грамматикалық 
құрылысын меңгеруге, ойын еркін жеткізуге, жеткілікті дәрежеде сөздік қорын меңгеруге, 
сонымен бірге қазақ тілінде сөйлеуге жаттығып, қазақ тілінде қарым-қатынас жасай алуы 
қажет. [3] Оқушының білімін мұндай дәрежеге жеткізу үшін түрлі жаңа 
технологиялардың тиімді жақтарын алып, оқушыны жеке тұлға ретінде дамыту жолында 
жұмыс жасау қажет. Сол себепті қазақ тілін оқыту барысында сабақта коммуникативтік-
танымдық мақсат жүзеге асу үшін сөйлеу әрекетінің бес түрі іске қосылады. Олар: 
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім. Қазақ әндерін сабақта пайдалану 
аталған мақсаттардың барлығын қамтиды. Техникалық аппараттарға жазылған  қазақ 
әндерін, аудиомәтіндегі сөздерді, сөйлемдерді тыңдай білудің нәтижесінде қабылдайды 
және түсінеді.  

Ғылыми еңбектермен танысып, қазақ тілін өзге тілді мектептерде үйрету талаптарын 
саралап, өз тәжірибемде музыканы пайдалануды жөн көрдім. Қазақ тілін басқа ұлт 
өкілдерінің балаларына үйретуде қазақ тіліне тән дыбыстарды айтуда қиындықтар 
туындайтыны белгілі. Ал қазақтың классикалық әндерін орындату барысында баланың 
дыбыстаудағы қиындықтарын ұмытып, беймарал жағдайда меңгеретініне көзім 
жетті.Білім беру үдерісін жоспарлау барысында мен әндерді өтіліп жатқан модульдің 
тақырыбына сай таңдауға тырысамын, ал жоғарғы сыныптарда әндерді грамматикалық 
тақырыптарына да мән бере отырып таңдаймын. Қазақ тілі сабақтарының әр модулі 
шамамен 10-14 сабақтан тұрады. Сабақтар барысында әнді әртүрлі кезеңінде 
пайдаланамын: кейде сабаққа қызығушылықтарын арттыру мақсатында сабақтың басында 
орындатамын, кейде сергіту сәті ретінде, ал кейде сабақты бекіту мақсатында да айтып 
отырады. Әнді орындағаннан соң балалардың көңілдері көтеріңкі болатынын байқадым. 
Әнді таңдау да ерекше көзқарасты талап етеді. Таңдалған ән балалардың жас 
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ерекшеліктеріне сай, сабақтың мақсатына сай, мәтіні өтіліп жатқан тақырыпқа сай болуы 
да тиіс. Назарларыңызға 5-сыныпқа арналған жоспар үлгісін ұсынамын. 

5-сынып 
№ Модуль атаулары Музыкаллық бағдар 
1.  Отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер «Қазақы дастарқаным» 

Сөзі: Ж.Боранбаевтікі,   
Әні: М.Ілиясовтікі 

2.  Мектеп өмірі. Әдепті бала – арлы бала. «Ұстазым» 
Сөзі: А.Шамкеновтікі 
Әні: Ә.Еспаевтікі 

3.  Қазақстандағы жан жануарлар мен 
өсімдіктер әлемі. Жан-жануарлар туралы 
ертегілер, жұмбақтар 

«Ерден атайдың әні» 
Сөзі: А.Асылбековтікі 
Әні: Е.Хасанғалиевтікі 

4.  Ежелгі көшпелілер мәдениеті. Тұмар 
ханшайым туралы аңыз. 

«Түркістан» 
Сөзі: С.Тұрғынбековтікі 
Әні: С.Бәйтерековтікі 

5.  Су – тіршілік көзі. «Еділ – Жайық» 
Сөзі: Ж.Молдағалиевтікі 
Әні: И.Жақановтікі 

6.  Әлемдегі ірі кітапханалар. Абай 
Құнанбайұлы «Ғылым таппай, мақтанба» 
өлеңі. 

«Анаға сәлем» 
Сөзі: О.Иманалиевтікі 
Әні: Е.Хасанғалиевтікі 

7.  Денсаулық – зор байлық. «Ең үлкен 
байлық» ертегісі. 

«Қазақы дастарқаным» 
Сөзі: Ж.Боранбаевтікі 
Әні: М.Ілиясовтікі 

8.  Менің тәуелсіз Қазақстаным «Атамекен» 
Сөзі: Қ.Мырзалиевтікі 
Әні: Е.Хасанғалиевтікі 

9.  Аспан әлемнің құпиялары. Жұлдыздар 
туралы аңыздар, ертегілер. 

«Келші, келші, балашым» 
Сөзі: Қ.Ыдырысовтікі 
Әні: Е.Хасанғалиевтікі 

10.  Компьютердің тілін табу – өнер. 
Ы.Алтынсарин«Өнер-білім бар жұрттар» 
өлеңі. 

«Мен әдепті баламын» 
Сөзі: У.Бекетовтікі 
Әні: И.Нүсіпбаевтікі 

11.  Қазақстандағы ұлттар достастығы. «Достар әні» 
Сөзі: Ф.Оңғарсынованікі 
Әні: А. Асановтікі 

12.  Ұлы дала табиғаты. «Алатау» 
Сөзі: Н.Әлімқұловтікі 
Әні: Н.Тілендиевтікі 

13.  Ер есімі – ел есінде «Әлия» 
Сөзі: Б.Тәжібаевтікі 
Әні: С.Бәйтерековтікі 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫН 

ПАЙДАЛАНУ 
 

Кулдибаева А.Ш., 
ШТжІКУ магистранты 

 
Мақалада шетел тілін оқытуда мәдениаралық қарым-қатынас біліктілігін дамыту 

ісінде әдістемелік тұрғыда компьютерлік (ақпараттық) технологияларды қолданудың 
мүмкіншілігі туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: шет тілі, оқыту, электронды оқу құралдары, құзыреттілік.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Кулдибаева А.Ш., 

Магистрант УИЯиДК 
 
В статье рассматривается возможность применения компьютерных 

(информационных) технологий в области развития межкультурной коммуникации в 
преподавании иностранных языков. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, средства элктронного обучения, 
компетенция. 

 
USING E-LEARNING TOOLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 
Kuldibaeva A.Sh., 

Master of Science  
 
The article deals with the possibility of applying computer-based (information) 

technologies in the field of intercultural communication development in foreign language 
teaching. 

Key Words: Foreign Language, Teaching, ECTS, Competence. 
 
Шетел тілін оқытуда мәдениаралық қарым-қатынас біліктілігін дамыту ісінде 

әдістемелік тұрғыда компьютерлік (ақпараттық) технологияларды қолданудың 
мүмкіншілігі зор. Компьютерлік технологияны қолданумен оқып жаткан тілге және 
мәдениетке деген оқушының ықылас-ынтасын тудырады [1]. Оқу материалының берілу 
мүмкіндігін кеңейтеді, яғни түрлі-түсті графиканы, дауысты, мультимедианы пайдалану 
шынайы өмірлік жағдаят кұруға көмектеседі. Аталған құралдарды қолданудың тиімділігін 
түсіну үшін ең алдымен мультимедиа терминінің мәнін анықтауымыз тиіс. Мультимедия 
мағынасын зерттеушілер түрліше түсіндіреді. Физика-математика ғылымларының 
кандидаты Е.Бидайбеков келесі түсіндірме негізін қалайды: «Барлық мультимедиа 
(ағылшын сөзі multimedia латын сөзінен алынған: multi - көп және media, medium – орта, 
құралдар) - зерттелетін объектілер мен құбылысты бейнелеу тәсілдерінің бай жинағы [2]. 
О.Голубкова мультимедиа терминін текст, графика, дыбыс, анимация, видео, проектор 
және т.б. өзара байланыстырып, оған мынадай анықтама береді: «Мультимедиа - это 
комплекс аппаратных и программных средств компьютера позволяющих объединять 
информацию, представленную в различных формах и работать с ней в интерактивном 
режиме» [3].  

Берілген анықтамалар желісімен жасалынатын ой қорытындыласақ: Мультимедиа 
бұл - мәдениаралық қарым-қатынас біліктілігін дамытуда тиімді пайдалынылатын және 
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интеракгивті режимде жұмыс жасауға мүмкінлік беретін бағдарламалық және техникалық 
құралдарды пайдаланатын ақпараттық технологиялар жиынтығы болып табылады. 

Мультимедия түсінігі техникалық құралдармен тікелей қатысы бар болғандықтан ең 
алдымен келесі түсінікті анықтап алуды талап етеді. Яғни ақпараттық технология 
дегеніміз не? 

Ақпараттық тахнология ұғымының мәдениаралық контекстте қолданылуының 
түсініктемесі: Инофондық контекстегі ақпарат ресурстарының мәдениаралық 
коммуникативтілік құзіреттілігін қалыптастыруда қолданылуының қиыншылықтарын 
жеңілдету, сонымен қатар оның қолданысының сенімділігі мен жылдамдығын көтеру 
мақсатында лингвомәдени материал түрінде бейнеленуін қамтамасыз ететін 
технологиялық тізбекке ортақтастырылған өндірістік процесстер мен бағдарламалық 
құралдар жиынтығы.  

Сонымен, ақпараттық технология мүмкіншіліктерін қолдана отырып функционалды 
түрде информациялық процесстерді, яғни мультимедиялық процесстермен, жүзеге 
асырамыз.  

Негізгі функциялары болып:  
• жинақтау,  
• сақтау,  
• тарату және  
• өңдеу жатады.  

Оқушылар білім ретінде қабылдайтын лингвомәдени ақпарат, мәліметтер тізбегі дәл 
осындай құралдар арқылы беріледі. Мұнда мультимедия мен мультимедиялық 
құралдарды ажырата білуіміз керек. Мультимедия – дайын материал ретінде қабылданады 
[4].  Мультимедияның материалдық-техникалық базасына А. Есжановтың 
классификациялауы бойынша кіретін мультимедиялық құралдарға [5]:  

- дыбысты жазу мен жаңғыртуға арналған құралдар; 
- телефон, телеграф және радиобайланыс жүйелері мен құралдары; 
- телекөрініс жүйелері мен құралдары, радиохабарлар; 
- оптикалық және проекциялық кино және фотоаппараттар; 
- ақпаратты құжаттау мен көбейтуге арналған полиграфиялық көшірме, көбейту 

техникалары; 
- ақпаратты электорны ұсыну, өңдеу мен сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

компьютерлік құралдар; 
- ақпаратты байланыс арнасы бойынша жеткізуді қамтамсыз ететін 

телекоммуникациялық жүйелер сияқты құрылғылар қатарын жатқызамыз.  
Мультимедиялқ өнімдер арқылы берілген гипертексттік материалдар оқушының 

эмоционалдық әсерлілік белсенділігін ояталы. Оның басты алғышарттары:  
Біріншіден, берілген гипертекстік ақпараттың түстік қанықтылығы адамның 

психофизиологиялық ерекшелікіеріне әсер етуі есебінен тексттің репрезентациялық 
құндылығын арттырады. Өйткені түстік әсер реципиентке әсер етудің күшті 
құралдарының бірі болып табылалы [6]. Тәжірибелік оқыту барысында қолданылған 
қара, түссіз суреттер мен экрандагы түрлі-түсті анимацнялық эффекттерге қанық 
объектілердің инфондық денгейлегі қолданысының нәтижелік көрсеткіштері үлкен 
айырмашылық көрсетеді. 

Екіншіден, оқытудың мультимедиялық бағдарламалары текст пен мультимедияның 
мүмкіншіліктерін (анимация. түстік әсер, графика, дыбыс, динамикалық қозғалыс 
эффектілері, т.с.с. түрлі медиялық сипаттар) интеграциялық түрде берілуі ақпаратық 
құралдардың көрнекілік принциптерінің толық ашылуын қамтамасыз етеді және де 
оқушы назарын, зейінін шоғырландырумен қатар эмоционалдық қабылдаудың амал-
тәсілдерін айқындай түседі [7].  

Компьютермен жаттығулар кешенін жеке дара немесе топтық орындау барысында 
анимацнялық негізде объектілермен жұмыс жасау мектеп жасынлағы баларды эмоциялық 
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түрде еліктіреді және уәждейді (мотивациясын тудырады). Жаттығулар кешенін 
ұйымдастыру барысында грамматикалық, лексикалық материалдарды (грамматикалық 
және лексикалык материалдар аутенттілігі инофондык контекстке деңгейлестірілген 
жағдайда) түсіндіру, бекіту және қолданысын қамтамасыз ететін жаттығуларды 
қарапайым мультимедиялық бағдаpламалар Microsoft Office қосымшалары, яғни Microsoft 
Office Word, Microsoft Office Power Рoint, Microsoft Office Excell, Microsoft Office Outlook, 
Microsoft Office Access бағдарламалары арқылы құруға болалы. 

Microsoft Office Word қосымшасының артықшылықтары көбіне қолданысының 
қарапайымдылығы мен сыйымлыдығында болып отыр. Оқытушы аталған бағдарламаны 
жаттығу құруда накты тақырыптарға, жағдаяттарға бөле отырып, вариативтік түрде 
қолданысқа қажет етеді [10]. Word бағдарламасының қарапайымдылығына қарамастан 
олар түстік, жарықтылықтан ада емес. Word редакторы арқылы түрлі кесте, сызбалар, 
диаграммалық объектілер құру мүмкіндігіне ие боламыз.  

Microsoft Office Excell редакторы арқылы түрлі сызба, кестелермен жұмыс жасауға 
мүмкіндік аламыз.  

Ал интернет қолданысын мәдениаралық коммуникативтік құзіреттілігін 
қалыптастыру процесінде қолданысын жетілдірер болсақ көптеген мүмкіншіліктер берері 
анық. Себебі, ол глобальды ауқымда болады. Сондықтан да оқушы өзіне қажеттіні 
интернет көзінен таба алады және де әлем жаңалықтарынан да хабардар бола алады.  

Электронды оқыту құралдарын қолдану құзіреттілігін қалыптастыру мақсытында 
оқытуды ұйымдастыру барысында тиімді пайдаланылатын мультимедиялық құралдар 
қатары білім, білік, дағды, іскерліктерді дамытудың көптеген дидактикалық, әдістемелік, 
педагогикалық мүмкіншіліктерін ашады.  

Оқытудың техникалық құралдары электрондық оқытумен жүзеге асырылады. 
Электрондық оқыту компьютер арқылы оқытуға негізделген, мұндай ақпараттық құралдар 

- рецептивті 
- интерактивті түрде оқытуды қамтамасыз етеді.  
Әдістемелік оқытуды ұйымдастыру процесінде қатысымдық әсер беру арқылы 

оқыту мазмұнын қанықтырып өзге арнаға бұрады. Демек, оқу барысында көптеген 
ақпараттық материалдарды, соның ішінде, лингвомәдени ақпараттарды оқушыға тікелей 
шектесуі немесе жанасуы арқылы берілу мүмкіндігі болады. Нәтижесінде оқыту 
материалын белгілі бір жобаға салып үлгілеу де кең мүмкіндік береді. Оқыту формасын 
мектеп қабырғасында өзге арнаға бұру ең алдымен оқушыны пассивті қалыптан алып 
шығады. Оқушы өзіндік зерттеушілік жұмысқа бағыттайды, жан-жақты ізденеді. Ал 
компьютермен жұмыс жасаудың келесідей түрлері болады:  

жеке-даралық, 
жұптық, 
топтық, 
коллективтік. 
Жаңа ақпараттық технологияның, компьютерлік оқытудың білім беру жүйесіне ену 

мұғалімнің негізгі функциялараының өзгеруіне әкеледі.  
Техникалық құралдарды сабақ барысында қолданумен мұғалім сабақ жоспарын да 

ұтымды құрастыра алады [11]. Сондықтан да мұғалім оқытудың пәндік ерекшеліктеріне 
байланысты техникалық құралдар көмегімен мультимедиялық өнімдерді қолданудың 
негізгі принциптерін жетік меңгерумен қатар, өзінің ақпараттық құзіреттілігін дамытуы 
тиіс. Ол ең алдымен оқу-тәрбиелік істе оқытудың тезникалық құралдарының 
қолданысының перспективасын түсіне алу; жалпы психологиялық, педагогикалық 
талаптарына сай оқытудың техникалық құралдардың түрлерін іріктеп алу; сабақ 
жоспарын жаңа технологиялық талаптарға сай құра білу; түрлі мультимедиялық 
презентациялаар және электорнды көріністер дайындай алу; әлемдік ақпараттар жүйесінен 
лезде қажетті ақпараттар көзін таба алу; техникалық құралдарды интегративті түрде сабақ 
жоспарына кірістіре алу; оқытудың техникалық құралдардың оқушының танымдық 
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қажеттілігін өтей алатын және мұғалімнің өзіндік кәсіби құлшынысына сай түрлерін 
іріктей алу; қорыта келе мұғалім аталмыш техниканы пайдалану тетіктерін меңгеруі 
нәтижеге жетелейді, мәдени қызығушылықтары мен талаптарына нақты жауап береді.  

Интернет ресустары аталған принциптерді жүзеге асыруға сай мүмкіншіліктерге 
толы, сонымен қатар оқушының жеке дара, индивидуалды жұмыс жасауға деген қабілетін 
арттырады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 
Ж.М. Ибраева, 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша  ПҚ БАИ  
 

Мақалада жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы білім беру жүйесіндегі 
ерекшеліктер мен сабаққа, тақырыпқа және әр сыныптың өзіндік ерекшеліктеріне 
байланысты оқытудың әр түрлі әдістері мен формалары туралы айтылады.  

Түйін сөздер: білім беру, жаңартылған мазмұн, қазақ тілі, оқыту, ғылыми негіздері.  
 

НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КАЗАХСКОГО 
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ж.М.Ибраева, 
ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г.Алматы 

 
В статье рассматриваются различные методы и формы  обучения в контексте 

содержания обновленного образования в зависимости от особенностей системы 
образования, предмета, темы и особенностей каждого класса. 

Ключевые слова: образование, новое содержание, казахский язык, обучение, 
научные основы. 

 
SCIENTIFIC-METHODICAL BASES OF PREPARATION OF THE KAZAKH 

LANGUAGE IN TERMS OF RENEWAL OF EDUCATION 
 

Z. Ibraeva, 
JSC “National Centre for Proffessional Development “Orleu” Almaty IITPT 

 
Different methods and forms of teaching are considered in the context of contributing to 

the renewal of education in the context of the learning of the system, the subject, the subject and 
the characteristics of each class. 

Keywords: education, new content, Kazakh language, teaching, scientific bases. 
  
Қазіргі кезде білім беру саласындағы  оқу бағдарламасында үлкен серпіліс  пайда 

болуда, яғни ұлттық құндылықтар мен мақсатқа бағытталған жұмыстар жүргізілуде. Оқу 
мақсаттары инновация мен көшбасшылықты енгізу үшін талап етілетін дағдыларды 
дамыту, мектеп мән мәтіні арқылы ұлттық сананы қалыптастырып, оны жүзеге асыруға 
және халықаралық тәжірибемен өзара байланысуды көздейді. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының (2016 жылғы 1-наурыз №205) 
міндеттерінде мектеп оқушыларының бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 
идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын  және салауатты өмір салты мәдениетін 
қалыптастыруды міндеттейді. 

Сондықтан жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды жаңартылған білім 
мазмұны негізінде енгізу арқылы педагогтың ой толғамын қалыптастырып, «қазақстандық 
патриотизм», «азаматтық жауапкершілік»,  «құрмет», «ынтымақтастық», «еңбек пен 
шығармашылық»,  «ашықтық»,  «өмір бойы білім алу» сияқты құндылықтарды оқушы 
бойына сіңіру қажет. Ал бұл құндылықтар оқушының тәртібі мен күнделікті іс-
әрекеттерін ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдары болуы тиіс.  

Бүгінгі білім беру мазмұны үйлесімділік моделінде көрсетілгендей тек жүйелі ғана 
емес, сонымен бірге әр сыныпта әр сабақта қолданатындығымен маңызды. Мысалы: 
танымдық теорияға негізделген спиральдік оқыту, оқушының білімін кейейте отырып пән 
мазмұнын тереңдете береді дейді (Дж. Брунер., 1962). Иә, Джером Брунердің жұмысына 
негізделген спиральді білім беру тиімділігі мынада болып тұр: 

- оқушы тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталып оқиды; 
- әрбір қайталап оқыған сайын сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі арта 

түседі; 
- жаңа білім алдыңғы біліммен (сабақ) тығыз байланысты және бұған дейін алынған 

ақпарат тұрғысынан қарастырылады.  
Яғни, сыныптан сыныпқа көшу кезінде алға ілгерілеу арқылы білімі кеңейе түседі, 

интеллектуалдық дағдысы қалыптасып, ой толғамы тереңдейді.  
 Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мұғалімнің тәжірибесі де 

өзгеретініне көзіміз жетті. Бұл бағдарламаның өзектілігіне, бәсекеге қабілеттілігіне, 
зерттеуге негізделіп, оқушының ішкі, сыртқы уәжін өсіріп қана қоймай өзіндік менін 
қалыптастыратынын түсіндік.  
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 Жаңартылған білім беру мазмұнының мақсат, міндеттерін іске асыру біздердің 
міндетіміз. Ең бастысы, осы бағдарламаны жүзеге асырудағы күтілетін нәтижелерді 
білуіміз керек. Сабақты құруда ойланып, оның құрылымын сақтап, күрделілігін 
ұғынуымыз қажет. Сабақ мақсатын анықтағаннан кейін осы мақсатқа қалай қол жеткізу 
үшін мен сабақты қалай жоспарлауды бастаймын деген ой келеді. 

 Оқу бағдарламасының талаптарын орындап, жаңа заманауи әдіс-тәсілдерді 
қолданып, оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыра отыра, сабақты тиімді жоспарлау 
керек. Уақытқа негізделген тапсырма нақты, түсінікті болғаны дұрыс. Бұл жағдайда 
мұғалімнің іс-тәжірибе шеберлігі маңыздырақ. Жоспарлау барысында мұғалім сабақта 
бағыттаушы, нұсқау беруші, оқушы ойын айтып пікірлерін ортаға салады, бастысы, дайын 
материалды бермей өзі ізденіп, түсінуіне бағыт беріп отыру қажет.  

 Тіл- қарым-қатынас құралы болып табылады. Тілді оқытудың әдіс-тәсілдері оқу 
ортасы мен мәнмәтіндерді ескере отырып, оқушыны тиімді білім алу үшін ауадай қажет 
болып табылатын дербестікке ұмтылуға оң ықпал етуі тиіс. Қазақ тілінде оқытатын 
мектептердегі қазақ тілі оқу бағдарламасының бөлімдері төрт тілдік дағдыны қамтиды; 
тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым, әдеби тіл нормалары.  

Қазақ тілін сапалы меңгерген әрбір оқушы қазақ тілі сабақтарын өз ана тілінің 
табиғатын танытатын процесс ретінде де бағалап, өз бетімен іздене алады. Қазақ тілін оқу 
пәні ретінде меңгеру процесінде әрбір оқушы қазақ тілін сауаттылықпен өзінің 
айналасындағы адамдармен күнделікті қарым-қатынас жасау құралы ретінде және қазақ 
тілін теориялық тұрғыдан терең тани отырып, сол арқылы басқа пәндерді де сапалы 
меңгерудің оқу-таным құралы ретінде пайдаланудың жоғары деңгейлерін игеруге 
ұмтылып отырады.  

Қазіргі мұғалім әрбір сабаққа, тақырыпқа және әр сыныптың өзіндік ерекшеліктеріне 
байланысты оқытудың әр түрлі әдістері мен формаларын таңдай білуі қажет. Сонымен 
қатар оқушыларды өзіндік жұмыска үйрету, олардың ізденісін ұйымдастыру және кейбір 
материалдарды кең көлемде беріп, тәрбиелік мақсатқа жету үшін де оқыту формаларын 
тандай білу керек.  

Өзара қатынасқа және сөйлесуге құрылған оқыту оқу үрдісінде белсенді формаларды 
қолдану арқылы іске асырылды. Олар: топтық, жұптық, ұжымдық. Оқытудың бұл 
формалары жалпы немесе құрылымдық деп аталады.  

 Бұдан басқа нақты немесе арнайы формалары  бар: семинар, оқу конференциялары,  
диспут,  топтық  пікірталас т.б. 

Соның ішінде топтық жұмыс кезінде курс бастала салған күннен бастап, кейбір қазақ 
тілі мұғалімдерінің  топқа бөлудің ержелерін білмейтіні айқындалды. «Көш жүре 
түзеледі»- демекші, курс соңына дейін топқа бөлудің не бір керемет үлгілерін 
қоржындарына салып қайтты. Бір  топта бір-бірімен пікір алмасып, ойларын дәлелдеп, кей 
кездері қызыл кеңірдек болып, өткір пікірлер де айтылды.  

Әсіресе оқылым дағдыларын оқыту кезінде, мұғалімдерім қиын да күрделі, ғылыми 
стильдегі мәтіндерді топта ( «Джигсо», «Галерея», «Үштік одақ», «Сократтық әдіс», 
«Үштік одақ», «Басты сауалдар», «Көршіге қонаққа бару», «Форум», «Серіктеспен 
сөйлес», пазл әдісі  т.б) әртүрлі әдіс-тәсілдері пайдалана отырып, мәтінді оқып, талдап, 
зерттеп, ой түйді.  

Әрбір тапсырмадан кейін жұмыстың қорытындысын шығарып, кері байланыс беріп 
отырдық. Сондағы мұғалімдердің сабақ соңында берген қорытындысы төмендегідей: 

- оқылым дағдысын қалыптастыруда топтық жұмыс тиімді; 
- топ мүшелерінің арасында түсінбеушілік болмайды, белсенді жұмыс ортасы пайда 

болады; 
- сенімділік орнайды; 
- мәтінді тек оқып қана қоймай, шынайы өмірде қолдана алатындарына сенімді; 
- сұрақ қою мен дайындауға машықтанады; 
- рөлдік ойындар арқылы  мазмұнды қызықты етуге болады; 
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- еркін диалогқа түседі; 
- мәтін жан-жақты талқыланады; 
- зерттеушілік, ізденушілік қасиеттерін дамытады; 
- мәтінді талдауда спиральдық үлгіде қайталанғандықтан, әр топ мүшесі берілген 

тапсырманы мұқият орындайды. 
Мүмкіндіктері бірдей тыңдаушылар топ болып мұғалім таңдаған мәтінмен немесе 

тапсырмамен жұмыс істейді. Олар төрт дағдыны қалыптастырушы әдіс-тәсілдерді 
пайдалануды және материалдарды өз тобымен және жалпы топпен талқылауды үйренді.  

Курс тыңдаушыларына сабақта өз сөзімен түсіндіруге мүмкіндік бере отырып, 
тренер олар үшін тақырыпты білуі мен түсінуінің арасында байланыс орнатуға мүмкіндік 
ашады, сондай-ақ кез келген қате түсініктерін анықтай алады.  

Жаңартылған бағдарлама бойынша жүргізілген курста дәріс, практикалық жұмыс 
және тренинг кезінде тыңдаушылардың қызығушылықтары күннен күнге арта түсті. Курс 
барысында мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының түйінді идеяларын 
түсініп, тың тәсілдермен таныса алды. Топтық жұмыстың да мән-мағынасын тез ұғып, 
жақсы нәтижелерге қол жеткізді.  

Алайда кейбір тыңдаушылар өте баяу қабылдап, дәстүрлі білім берудегі үйренген 
әдістерін, ағымда қолданып жүрген бағдарлама бойынша өз тәжірибелерін алға тартумен 
болды.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы - оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы 
білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым–қатынасқа түсу, жеке, топта 
жұмыс жасай білу, курс барысында ұғындық.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі: спиральді қағидатпен берілуі.  
Оған оқу мақсаттарын зерделей отыра, тапсырмаларды, ықшамсабақтарды құрастыру 
барысында көз жеткіздік. 

  Әрине, жаңашылдық болғаннан кейін қиындықсыз болмайды. Үйренгеніміз де, 
үйренеріміз де көп. Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің : «Егер сен 
болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса»,-деген ілімін негізге 
ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, 
жақсы бастамамен жұмыс жасап жатырмыз.  

Жаңартылған бағдарлама бойынша жүргізілген курста дәріс, практикалық жұмыс 
және тренинг кезінде тыңдаушылардың қызығушылықтары күннен күнге арта түсті.  

Курс барысында Алматы қаласы бойынша қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері 
жаңартылған білім беру бағдарламасының түйінді идеяларын түсініп, тың тәсілдермен 
таныса алды. Топтық жұмыстың да мән-мағынасын тез ұғып, жақсы нәтижелерге қол 
жеткізді.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы - оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы 
білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым–қатынасқа түсу, жеке, топта 
жұмыс жасай білу, курс барысында ұғындық.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі: спиральді қағидатпен берілуі.  
Оған оқу мақсаттарын зерделей отыра, тапсырмаларды, ықшамсабақтарды құрастыру 
барысында көз жеткіздік. 
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ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ ВЫСШЕГО РАЗУМА 
 

Омарова С.Б., 
к.п.н., профессор Академии Кайнар, кинезиолог 

 
В рамках нашей метафизики, на субстанциальном уровне противопоставление 

множественности и единства не может иметь никакого смысла, поскольку, как уже 
говорилось, вне множественности содержательного бытия нет. Вместе с тем, та 
множественность,- есть связность структуры по всему бытию. Здесь речь идёт о 
неотъемлемом  свойстве природы первичной субстанции - подразумевается и единство. 

Ключевые слова: трансценденция, выходящий за пределы, философия бытия, 
высший разум. 

 
ЖОҒАРЫ АҚЫЛДЫҢ ТРАНССЕНЦИЯСЫ 

 
Омарова С.Б., 

п.ғ.к., Кайнар Академиясының профессоры, кинезиолог 
 

Біздің метафизикамыздың шеңберінде елеулі деңгейде көпшілік пен бірліктің 
оппозициясы ешқандай мағынаға ие болмайды, өйткені бұрын айтылғандай, елеулі 
өмірдің көптеген тіршілігінен тыс өмір жоқ. Сонымен қатар, бұл көпше - бұл 
құрылыстың когерентность өмір бойы. Мұнда бастапқы заттың табиғатының сипаты 
туралы айтылады - ол бірлікті білдіреді. 

Түйін сөздер: трансцендентность, шегінен тыс, философия болу, жоғары ақыл. 
 

TRANSCENDENCE OF THE HIGHER MIND 
 

Omarova S.B, 
с.р.s., рrofessor of the Academy Kainar, kinesiologist 

 
Within the framework of our metaphysics, on the substantial level, the opposition of 

plurality and unity can not make any sense, since, as already stated, there is no existence outside 
the plurality of substantial existence. At the same time, that multiplicity is the coherence of the 
structure throughout existence. Here we are talking about the inherent property of the nature of 
the primary substance - it implies unity. 

Key words: transcendence, going beyond, philosophy of being, higher mind. 
 

Трансцендентность (трансценденция, прил. трансцендентный; от лат. transcendens — 
переступающий, превосходящий, выходящий за пределы) — философский термин, 
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характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию или не 
основано на опыте.  

Интерпретация слова «трансцендентный» имеется в следующих  словарях , 
например: 

-Толковый словарь Ожегова  в идеалистической философии как « находящийся за 
пределами  мира», 

- Толковый словарь Кузнецова -  «запредельный по отношению к какой-либо 
определенной сфере, к миру в целом», 

- Большой энциклопедический словарь – «запредельный по отношению к какой-либо 
определенной сфере,  противоположность имманентного», 

-Философский словарь -  «Дух трансцедентный - Бог творец мира, господствующий  
над космосом и историей, -сверхприродный, святой, бесконечный и таинственный, 
невидимый и непостижимый, личный и сверхличный».  

Русский философ преподаватель логики, психологии, истории,  истории философии, 
а также руководитель практических занятий студентов по изучению Канта И.И. Лапшин  в 
своей работе  писал: 

Трансцендентальный и трансцендентный — философские термины, введенные в 
новейшую философию Кантом. Первый из них означает: определяющий априорные 
условия возможного опыта, в этом смысле выражение «Т. философия» почти равносильно 
современному термину «Erkenntnisstheorie» (теория познания — наука о всеобщих и 
необходимых условиях возможного опыта). Второй термин — «трансцендентный» — 
означает переступающий границы  возможного опыта (в противоположность термину 
имманентный); поэтому «трансцендентная философия» все равно, что «метафизика», т. е. 
философская область, претендующая познать лежащее за пределами возможного опыта.  

Далее, рассмотрим природу первичной субстанции. 
Но для начала, следует вспомнить суть самого слова  «субстанция» - от 

лат.substantia- сущность, нечто лежащее в основе, то, что  лежит в основе всего то, что 
существует благодаря самому себе и в самом себе, а не благодаря др.  

Природа первичной субстанции – одна универсальная природа фундаментального 
уровня бытия. Эта единая природа представляется для нас набором свойств, 
характеризующих конкретно-бытийную первичную субстанцию в локальном, малом 
масштабе, в каждой, условно говоря, "точке бытия". Субстанция по природе 
множественна, дискретна, энергична. Эта природа актуально неизменна для всей 
субстанции связного бытия. 

Итак,  что такое трансцендентность, или почему мы не можем познать самих себя? 
«Теории и практики» продолжают объяснять смысл часто употребляемых 

выражений, которые зачастую используются в разговорной речи в неправильном 
значении.  

В этой ЧАСТИ, ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ И ПОНЯТЬ — что находится за порогом 
восприятия, что общего у Бога т.е. о Едином — все благом первоначале, которое 
невозможно познать ни усилием мысли, ни с помощью чувственного опыта.    Это 
понятие произошло от латинского transcendens — «переступающий», «превосходящий», 
«выходящий за пределы». В целом он обозначает то, что принципиально недоступно для 
эмпирического познания или не основано на опыте. Предпосылки термина в Википедии 
возникли еще в философии неоплатонизма — основатель направления Плотин создал 
учение о Едином — всеблагом первоначале,  объясняет философ. 

В некоторых философских построениях бытует представление о "единстве", 
определяемом через противопоставление "множественности". В качестве курьёза 
интересно вспомнить философа-диалектика А.Ф. Лосева, который в своей книге 
"Философия имени" подробно расписывает свойства такого предмета как шкаф, 
показывая, что шкаф есть одновременно и "единое", и "многое" (состоит из разных 
частей). И Лосев настойчиво утверждает, что будто бы эти качества друг другу 
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противоречат с точки зрения "формальной логики" не разграничивают чётко понятия 
единства, как тесной и "дружественной" взаимосвязанности, от единственности-
единичности.  

В древнерусском языке эти два значения сливались в одном слове и, например, 
дошедшее до наших времён словосочетание "Единый Бог" по смыслу означает именно 
качество единственности Всевышнего, а не единство, допустим, всех Его проявлений во 
множестве богов, как это трактуется в некоторых направлениях философии индуизма. 

Изначально объекты, порождаемые одной и той же природой,  могут различаться 
лишь в некоторых особенностях, не значимых с точки зрения критерия принадлежности к 
абстрактной природе.  

В дальнейшем, однако, эти объекты, изменяясь, могут приобретать новые свойства, 
и их фактическое различие может увеличиваться. Они могут выходить за пределы 
классов, к которым относились ранее. С другой стороны, различные объекты могут 
взаимодействовать друг с другом и увеличивать взаимное сходство, создавая тем самым 
достаточные основания для отнесения их к общему классу, к которому они прежде не 
принадлежали. 

Как ранее упоминалось, полнее всего термин «трансцендентный» был раскрыт в 
философии Иммануила Канта, где он использовался для характеристики вещей-в-себе, 
существующих независимо от сознания и действующих на наши органы чувств, оставаясь 
при этом принципиально непознаваемыми, как на практике, так и в теории.  

И противоположностью трансцендентности выступает  имманентность что  означает 
либо неотъемлемость, внутреннюю связь какого-либо качества объекта с самим объектом, 
либо познаваемость объекта на личном опыте. 

 Например, если предположить, что Вселенная создана по какому-то высшему 
замыслу, сам замысел для нас трансцендентен — мы можем только строить гипотезы о 
нем. Но если этот замысел существует в действительности, его последствия для нас 
имманентны, проявляясь в физических законах и обстоятельствах, в которые мы 
попадаем. Поэтому в некоторых теологических концепциях Бог трансцендентен и 
находится вне созданного им бытия. 

 Сравнивая эти понятия между собой, автор Д.В. Пивоваров в своей работе  
«Имманентное и трансцендентное» назвал их философскими категориями, выражающими 
аспекты общих категорий «внутреннее» и «внешнее», их противополагание происходило 
не только в логическом смысле, но также результировалось в противостоянии школы 
имманентной философии и учений трансценденталистов. Философы-имманенты 
отождествляли познаваемую реальность с содержанием сознания субъекта и не 
признавали ее объективного существования (В.Шуппе, Р.Шуберт-Зольдерн, М.Кауфман, 
И.Ремке и др.). В современном богословии термином «Трансцендентальный» обычно 
обозначают «сверхфизическое», «сверхъестестественное», т.е. то, что привычными 
способами непознаваемо, но может быть дано нашему умозрению через благодать. 

В рамках нашей метафизики, на субстанциальном уровне противопоставление 
множественности и единства не может иметь никакого смысла, поскольку, как уже 
говорилось, вне множественности содержательного бытия нет. Вместе с тем, та 
множественность,- есть связность структуры по всему бытию. Здесь речь идёт о 
неотъемлемом  свойстве природы первичной субстанции - подразумевается и единство. 

Древние религиозные учения, занятые поиском освобождения от наличной мировой 
действительности (а не преображения её), такие как буддизм, индуистская -веданта, 
гностицизм – были склонны усматривать в "множественности" недостаток и ставили 
целью устремление к "единству" в Нирване, Ниргуна-Брахмане... Если рассматривать не 
первичную субстанцию, а более высокий уровень онтологии, то и в этом отрицании 
улавливается своя правда, отблеск истины. Только негативную "множественность", а 
говоря точнее – раздробленность и конфликтность мироздания, следует переосмыслить 
через нравственные категории: как недолжное, эгоистически самоутверждающееся 
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отношение одних субъектов к другим. И тогда единство достигается через изменение типа 
отношений между субъектами, через всеобщую любовь, через творческое взаимодействие 
многих "я", а не отрицательным путём устранения самого многообразия индивидуальных 
существований, к чему склонялись имперсоналистические направления религиозно-
философской мысли. 

Центральный и философски наиболее оригинальный момент в описании природы 
первичной субстанции – это идея её разворачивания из себя. 

Всё динамически сущее, включая наше сознание, сводится в своей предельной 
метафизической глубине к процессам саморазворачивания субстанции. 

Вследствие чего возникает вполне закономерный вопрос: откуда происходит 
изменчивость мира? Откуда берётся загадочное измерение бытия называемое "временем"? 
И как определить изменение, говоря о природе первичной субстанции?  

Ответ предельно прост. Изменение – это всегда процесс порождения новой 
субстанции, а не модификации уже существующей. Наличное состояние производит из 
себя новое, отдельное от себя. В большинстве случаев новое в чём-то   похоже, а в чём-то 
отличается от прежнего. По представлениям, извлекаемым из уже наличествующей 
субстанции, действие разворачивания субстанции порождает новую субстанцию. 
Прошлые состояния не вытесняются новыми, но сохраняются как представления, 
доступные для будущего использования в процессе саморазворачивания. Их 
существование для нас определяется  как возможность получить информацию об их 
структуре, как возможность чтения структурной конфигурации субстанции всего 
прошлого. Процесс становления бытия состоит в постоянном порождении новой 
субстанции. Ставшая субстанция, будучи абсолютной памятью о прошлом, пребывает 
неизменной и не обладает собственной активностью, но может прочитываться для 
использования образов в последующих актах процесса саморазворачивания и, тем самым, 
влиять на будущее. 

Субстанция как таковая не изменяется, но разворачивается из себя, являя в этом 
процессе ряд преемственных "слоёв", которые, и создают эффект постепенных изменений 
и преображений.  

При этом, "Дух в своём первичном состоянии, не облачённый ни в какие покровы, 
которые мы могли бы назвать материальными, представляет Собою субстанцию, которую 
мы не точно, а лишь в порядке первого приближения можем сравнить с тончайшей 
энергией". 

Поэтому провозглашать, исповедать единого Бога – значит утвердить примат 
духовного, высшего бытия, которое одно способно явить смысл каждого явления жизни. 

Очевидно, что учение о единстве Божьем может иметь смысл только в том случае, 
если под Богом мы понимаем Существо абсолютное, самодостаточное, ни от чего не 
зависящее, не имеющее нужды ни в чем ином для Своего существования, Существо, 
обладающее всей полнотой бытия и совершенства. Бог един, потому что Он абсолютен, и 
Он абсолютен потому, что един. Допустить существование какого-либо иного, отличного 
от Бога, принципа существования, иного начала, от Бога не зависящего, которое было бы 
больше Его, равно Ему или меньше Его, значит тем самым уже отказать Богу в обладании 
всей полнотой бытия и совершенства, то есть в абсолютность 

Бог – Существо бесконечное, тогда как познающий человеческий разум ограничен и 
потому не в состоянии объять  необъятное. 

На основании ясных Священного Писания можно составить следующее понятие о 
существе и главных свойствах Божьих: Бог есть Существо духовное, вечное, всеблагое, 
всеведущее, всеправедное, всемогущее, неизменяемое, вседовольное и вездесущее. 

Возможно познать Бога по   Его действованиям.  Хотя Божественная сущность 
непознаваема, тем не менее, некоторое объективное знание о Боге мы можем иметь и даже 
пытаемся нечто более или менее определенно о Боге утверждать. В противном случае все 
богословие было бы ни чем иным,   как пустословием. 
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Познать – значит дать определение, охватить понятием. Но богослужители 
утверждают что, если «Божество» постигается мыслью , ибо и понятие есть вид 
ограничения», 

Говоря философским языком, Бог одновременно и трансцендентен и имманентен 
миру. 

Бог есть Дух всё превосходящий, ничем не ограниченный и всесовершенный.  Под 
Духом понимается не одно только отрешение от всякой существенности, но и 
сознательное, свободно-разумное бытие. Бог существует вне временных границ. Время и 
пространство являются формой конечного бытия,  и потому сами по себе, отдельно от 
мира не существуют.  И вечность, то есть надвременность, сверхвременность или 
вневременность, устраняет в Боге все, что включается в понятие времени. А в понятие 
времени, связанное с физическим миром, входит представление об изменчивости во всем, 
то есть появление и исчезновение, переход из одного состояния в другое, 
последовательность и преемственность в жизни, где появляются начало и конец, прежде и 
после, прошедшее, настоящее и будущее,  преемственное - жизнь Его не развивается и не 
угасает. Бог живет сразу и всецело, полностью, а не по частям. В один и все моменты 
этого бытия мыслится вся Его полнота. Бытие Бога всегда постоянно и неизменно 
настоящее, и Бог всегда равнотождественен    Самому Себе. 

Всеблагий, потому что Его благость соизмерима только с Его любовью. 
Всесовершенная святость Бога проявляется в том, что Он не может грешить и делать зла, а 
хочет и совершает только абсолютную доброту, наивысшую благость в силу требований 
Его всесовершеннейшей природы. 

Познание Божие есть познание безусловное, ведение одинаковое, всецельное, 
полное и ясное сразу и всегда без всякой преемственности и изменчивости, оно есть 
непосредственное ведение сущности всего. 

Ведение Божие характеризуется свойствами независимости и неизменности. Бог 
знает мир не так, как человек. Если для человека познание – внешний процесс, в то время 
как Бог в таком внешнем изучении вещей не нуждается, ибо знает мир по Своим 
определениям о нем, которые охватывают собой все бытие на всем протяжении его 
существования. Поэтому в Божественном ведении не может быть никакого прогресса, 
никакого приращения знания. Божественное всеведение заключает в себе все знание сразу 
и обо всем. Священное Писание говорит, что все дела ведомы Богу «от вечности». 

Только Бог – абсолютный, бесконечный Дух – содержит в Себе всю полноту 
духовного бытия и обладает ею всецело и совершеннейшим образом, объединяя ее в 
единстве полнейшего самосознания, а потому Существо одного только Бога представляет 
собой совершеннейшее и нераздельное единство. Таким образом, правильное понимание 
единства Существа Божия состоит в том, что Бог един, то есть в отношении качества или 
числа Он только один, или единственен, а в отношении Своего существа – единый, то есть 
обладающий единством и тождеством всех   Своих свойств. 

Человек обладает свойственной людям природой. Но нет, и не может быть такой 
личности на земле, которая включала бы в себя все богатство человеческих типов, 
интеллектов, темпераментов, эмоциональных и волевых качеств, то есть объединила бы в 
себе то, что присуще всему роду человеческому, всей совокупности человеческих 
личностей, вместе взятых. Такой сверхчеловеческой личности, которая оказалась бы 
способна вобрать в себя все человечество без остатка, быть не может. А вот в каждой 
Божественной Личности, в каждом Лице Святой Троицы всецело и в абсолютной полноте 
представлена вся Божественная природа.  

Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог: Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой 
есть Бог. Обладание одинаковыми нераздельными божественными совершенствами и 
достоинствами приводит Лица Троицы к их равенству между собой, иными словами, 
каждая Ипостась содержит Божественную природу во всей полноте. 
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Как было отмечено выше, прошлые состояния бытия не вытесняются новыми  и не 
тонут без возврата "в небытие" по ходу разворачивания субстанции. Отсюда следует 
важный вывод: всякая истина о  сущем  по-настоящему объективна, её можно узнать и 
перепроверить, а не только пытаться восстановить по стирающимся со временем 
следствиям в будущем. Прошлое сохраняется, а не уходит в  никуда.  Метафизически 
небытие невозможно. Надо, понимать, что эти созерцания образов имеют отношение к 
чтению прошлого,  что человеческое сознание, даже если бы оно имело средство прямого 
доступа к первичной структуре бытия, самостоятельно способно разобрать первичную 
субстанцию прошлого, трансформировав её в картину, нарисованную посредством 
доступных нам понятий и образов. 

Некоторые вещи -в-себе все же доступны априорному познанию: например, 
пространство и время, идеи Бога, добра и красоты, логические категории. То есть 
трансцендентальные объекты — это, образно говоря, «предустановленные по умолчанию» 
в нашем разуме — при этом информация о них существует сама по себе и не следует из 
нашего опыта. Тонкие тела несут в себе все парапсихологические способности, которые 
позволяют реализовать изначальное знание, могущество и блаженство нашего высшего Я 
– Души. 

Если вы будете поддерживать энергию в хорошем состоянии и после 
выздоровления,  то никакие болезни вам не грозят! Естественно, биологический уровень 
энергии колеблется: то он выше, то ниже, и вот тут-то  вам может помочь лечебное 
питание. 

В экзистенциальной философии  Жан-Поль Сартр считал, что человек 
трансцендентен, поскольку он выходит за рамки любого возможного собственного опыта: 
мы можем изучать себя и окружающий мир с разных сторон, но никогда даже не 
приблизимся к полному познанию себя. Но одновременно человек обладает способностью 
к трансценденции:  он трансцендирует любую вещь, придавая ей какое-либо значение. 
Также трансценденция является  важным  элементом  и в религии: она помогает человеку 
освободиться от своей материальной природы и прикоснуться к чему-то 
запредельному,божественному. 

Из философии понятие трансцендентальности перекочевало и в психологию: 
швейцарский психолог Карл Юнг ввел понятие «трансцендентальная функция» — это 
функция, объединяющая сознательное и бессознательное, и помогающая пациенту 
проанализировать образы бессознательного (например, сновидения),  связать их воедино с 
сознательными процессами в его психике. 

Таким образом, что такое трансцендентность, или почему мы не можем познать 
самих себя? 

Трансцендентное сознание — спокойное, тихое, сосредоточенное состояние 
сознания, — это тот уровень жизни, где оживлен весь творческий потенциал природного 
закона, и откуда все потоки активности возникают самым организованным образом. Это 
— единое поле природного закона. Квантовая теория установила, что единое поле всех 
законов природы лежит в основе всего творения. И когда человек трансцендирует, он 
переходит на этот уровень разума, который является чистым всезнанием. Это — 
просветление. И человек спонтанно начинает мыслить лучше. Это означает лучше во всех 
отношениях: правильно по отношению ко всем, полезно для всех, и так, что достижение 
цели не занимает много времени. Это — просветление». Трансцендирование означает 
«выход за пределы». В Трансцендентальной Медитации Махариши, осознающий ум 
выходит за пределы трех состояний сознания, которыми ограничена наша повседневная 
жизнь — бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон. Это возбужденные уровни 
сознания, и, трансцендируя их, ум преодолевает сковывающие его границы, погружаясь 
на более глубокие, спокойные и более могущественные уровни мышления, и в конечном 
итоге начинает познавать на непосредственном опыте самообращенную динамику 
безграничного поля чистого трансцендентного сознания. 
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Обычно мы понимаем сознание как осознание чего-то: человек осознает 
окружающий мир именно в силу того, что «обладает сознанием». Но что же такое 
сознание само по себе? Даже если мы не способны четко ответить на этот вопрос, у нас 
есть способ испытать на непосредственном опыте сознание само по себе, в чистом виде, 
необращенное ни на какие объекты восприятия. Это и есть чистое сознание, 
трансцендентное сознание, переживаемое в Трансцендентальной Медитации (ТМ). 

В 1968 году в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе физиолог Роберт 
Кейт Уоллес исследовал его физиологические характеристики и показал, что оно является 
четвертым фундаментальным состоянием сознания, которое лежит за пределами трех 
известных нам состояний сознания — бодрствования, сна со сновидениями и глубокого 
сна. Доказать его реальность стало возможно на основе того, что, как давно известно 
физиологам, каждому состоянию ума соответствует определенное ему лишь присущее 
состояние организма. Во время переживания чистого сознания — трансцендентного 
сознания — организм находится в уникальном состоянии, которое было названо 
физиологами «бодрствованием в покое». В нем глубокий покой сочетается с полной 
пробужденностью  всех физиологических механизмов. Это состояние максимально 
благоприятствует саморегуляции и самовосстановлению организма; именно этим 
объясняется целебное воздействие практики Трансцендентальной Медитации  (ТМ). 

Трансцендентное сознание имеет свойство самообращенности. Это значит, что оно 
обращено лишь на самого себя и ни на что другое. Это сознание, осознающее само себя, 
свою собственную структуру. Оно трансцендирует разграничения и различия 
поверхностных уровней ума; это — уровень полного единства. Его переживание 
уникально. В течение  столетий те, кому доводилось испытать это состояние ума, 
описывали его в различных терминах, но только с появлением научных, систематичных и 
общедоступных технологий сознания — Трансцендентальной Медитации  (ТМ) и 
программы ТМ-Сидхи — перед человеком открылась возможность непосредственно 
исследовать сознание, изучить его структуру и овладеть всем тем,  поистине космическим 
потенциалом, который в нем заложен. 

Трансцендентное сознание — это не что-то чуждое или аномальное для 
человеческой психики. Это всего лишь наиболее спокойное, простое и самое естественное 
состояние ума. Скорее, три других состояния — бодрствование, сон со сновидениями и 
глубокий сон — сложны, потому что это - возбужденные, беспокойные уровни сознания 
(именно поэтому психологи сталкиваются с большими трудностями при их изучении). 
Трансцендентное сознание — основа этих трех состояний сознания. Оно чрезвычайно 
схоже с «основным состоянием» материи и энергии, которое известно нам из квантовой 
физики, и обладает теми же свойствами. Как основное состояние, или вакуум, содержит в 
потенциале все возможные формы материи и энергии, так и чистое сознание является 
фундаментальным полем жизни, основой всей умственной деятельности, а значит, и всей 
жизни. 

Развитие сознания подразумевает познание всего диапазона сознания, всех уровней 
океана сознания — ума, интеллекта, эго, высшего «Я». Это исследование подобно 
погружению с поверхности океана в его безмолвную глубину. Сознание путешествует к 
источнику мысли, последовательно проходя все более и более утонченные уровни 
мышления,  пока не достигнет  самого глубинного уровня — источника мысли, поля 
трансцендентного сознания, поля чистого сознания, чистого разума, поля высшего «Я». 

Благодаря переживанию трансцендентного сознания раскрывается творческий 
потенциал, заложенный в каждом человеке. Глубокий отдых, который дает практика ТМ, 
помогает избавиться от стрессов и усталости. Это пробуждает созидательность и 
динамизм, упорядоченность и организующую силу, что ведет к росту эффективности и 
успеха в повседневной жизни. Если сказать из своего опыта или  опыта  людей,  
занимающихся  разными практиками, это состояние трудно передать словами, т.к.  
личные чувства и  ощущения  с очищенным сознанием и  Телом  полностью поглощены   
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этой энергией и такое  трансцендентное состояние невозможно  передать эмоциями,  
поскольку больше работает ментальный план. Но, при этом,  расширение было огромное, 
если так можно выразиться, не было ощущения раздельности, а только Единства: когда 
человек в своем ментальном поле сливается с Высшим сознанием или с  запредельной 
силой видится живая плазма платинового    света или солнечного света. И в этом свете   
появляется отблеск   огромной  сферы, сначала застывшей , а потом, как живая плазма 
платинового света, и моё Солнечное «Я» пребывало одновременно везде, ощущение себя, 
как рыба в воде  с  появлением  желания, что ли, окунуться  всё глубже , что  впрочем, 
делает Высшая  сила «Я».  Ощущая, что эта глубина бесконечна, хотя приятно было 
погружаться в неё и знать, что ты окружена бесконечной Любовью Творца и  чувствовать, 
что это родная стихия, твоя уютная колыбель. Слова не могут  полностью передать тех 
чувств  блаженства и благодати, которые  окутывают человека, выступают  только слёзы 
благодарности и  ощущения  радости  от присутствия Дома, Семьи. 

Кстати, ни о каком напряжении речи и не шло. На уровне Солнечного Братства 
чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем иногда на уровне земного сознания, погружаясь 
в социумные эгрегоры   отношений.   

Чувства переполняли мое сознание, когда  ты чувствуешь себя одновременно точкой 
в этой бесконечности и частью этого Единства. 

Какая-то грандиозная работа в мозге шла, перезагрузка,  что ли. Чувствовала себя 
единым сознанием в этой огромной спирали Мироздания с Сознанием Бога.  

Затем после нескольких вдохов-выдохов всё приходит в норму, происходит 
заземление. 

Тщательно рассматривая отдельные взгляды, которые получает наш ум, охватывая 
действительность с разных сторон, мы поднимаемся на вторую ступень полного 
изображения реальности в логических понятиях. Когда мы осознаем недостаточность 
логического отражения реальности, мы пытаемся постичь реальное   с помощью 
интуиции, в которой поглощены интеллектуальные идеи. И тогда нам говорят, что мы 
получаем чистое "бытие" крайнего монизма, от которого мы возвращаемся к логической 
реальности мысли, снова читаемой нами самими  как буква за буквой в различных 
системах. 

Говорят также, что философ не должен любить настоящее или будущее. Только 
тогда он может рискнуть всем во имя своего ясного мышления и беспристрастного 
мнения и развить объективный взгляд на мироздание, соединенный с преданностью 
фактам. Чтобы достичь этого настроения, его душевный мир должен претерпеть 
изменения, что требуется третьим условием, согласно которому философ испытывает 
чувство радости, приобретая сдержанность, отрешенность, терпение, спокойствие духа и 
веру. Метафизически настроенный человек, упражняющий свой ум и отрекшийся от всех 
своих желаний, имеет только одно всепоглощающее стремление – осуществить цель или 
постичь вечное. Народ Индии питает столь глубокое уважение к философам, 
прославившимся могуществом познания и силой интеллекта, что преклоняется перед 
ними. Пророческие души с благородной страстью истине, проводящие долгие дни и 
бессонные ночи в упорных стараниях постичь тайны мира и найти способ их выразить, – 
это философы в подлинном смысле этого слова. Они постигают жизненный опыт на благо 
человечества, которое вечно благодарно им.  

Только обученный ум, всецело управляющий телом, может всю жизнь предаваться 
исследованиям и размышлениям, ни на мгновение не выпуская объект из поля зрения,  и 
не поддаваясь какому-либо земному искушению. Добивающийся истины должен обладать 
необходимым мужеством  все во имя своей высшей цели. В самом деле, он должен 
подчиняться суровой дисциплине, отвергать наслаждение, испытать горе и презрение. 
Дисциплина духа, включающая безжалостный самоконтроль, даст возможность искателю 
истины достичь своей цели – свободы. Стремление к мокше, или освобождению, – есть 
четвертое условие.  

 28 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

Человек, погруженный в эту дурную жизнь, должен, чтобы исправить её, найти 
опору вне её. Верующий находит такую опору в религии. Дело религии — возродить и 
освятить нашу жизнь, сочетать её с жизнью божественною. Это и есть, прежде всего, дело 
Божие, но без нас оно сделаться не может: наша жизнь не может быть возрождена помимо 
нашего собственного действия. Религия есть дело богочеловеческое, дело и для нас самих. 
Но во всяком деле нужно сначала усвоить неизменные основные приёмы и действия, без 
которых нельзя идти дальше. И для религии необходимо требуются такие начальные 
действия. Они не выбраны нами случайно или произвольно, а определяются самым 
существом религиозного дела. 

Задача религии исправить нашу извращённую жизнь. Ибо вообще мы живём 
безбожно, бесчеловечно, в рабстве у низшей природы. Мы восстаём против Бога, 
отделяемся от ближних, подчиняемся плоти. А для истинной жизни, какая должна быть, 
нужно прямо обратное: добровольное подчинение Богу, единодушие (солидарность) друг 
с другом и владычество над природой. Начало этой истинной жизни близко к нам и не 
трудно. Начало добровольного подчинения или согласия с Богом есть молитва, начало 
единодушия между людьми есть благотворение, начало владычества над природой есть 
освобождение от её власти чрез воздержание от низких желаний и страстей. Итак, чтобы 
исправить свою жизнь, нам нужно молиться Богу, помогать друг другу и полагать предел 
своим чувственным влечениям. 

Молитва, милостыня и пост — в этих трёх действиях состоит вся личная или частная 
религия. Но человек живёт не одною личною, но и общею жизнью — он живёт в  миру. 
Живя в миру,  он должен жить в мире. Но как жить в мире, когда над миром царит раздор, 
когда весь мир во зле лежит? Прежде всего,  не нужно верить в это зло, будто оно есть 
что-то непреложное. Напротив, оно ложно и преложно. Не в нём смысл мира. Смысл мира 
есть мир, согласие, единодушие всех. Это высшее благо, когда все соединены в одной 
всеобъемлющей воле, все солидарны в одной общей цели. Это есть высшее благо, и в этом 
же вся истина мира. В раздоре, в отделении — нет истины. Мир стоит и держится и 
существует лишь вольным или невольным единением всех. Где то существо, где та вещь в 
мире, которая может устоять в своей отдельности? А если ничто  не может устоять в своей 
отдельности, значит,   — эта отдельность несостоятельна, значит, она не истина, значит, 
истина в противоположном: во всемирном и всемирном единении. Это единение, так или 
иначе, вольно или невольно, признаётся всеми ищущими истину. 

В этом исполнении общественной религии находит свою полноту и наша личная 
религия. Личная молитва  должна определяться и восполняться церковным богодейством;  
личное благотворение должно находить опору в учреждениях христианского государства 
и через них связываться с благотворительностью общественною; наконец, лишь 
христианская организация материальной (экономической) жизни может дать нам 
средства, чтобы существенно исправить наше отношение к земной природе, чтобы 
достигнуть благотворного влияния на всю тварь, которая по нашей вине стенает и 
мучится доныне. Насколько мы неправдою своей воли участвуем в неправде окружающей 
нас действительности, настолько же и наше исправление улучшает эту действительность. 
Во всяком же случае в нашей воле, опираясь на помощь Божью, исполнять долг совести 
во всех делах своих, внутренних и внешних, частных и общественных. 

Итак, личная и общественная религия в теснейшей связи между собою обращаются к 
каждому человеку с такими заповедями : молись Богу, помогай людям, воздерживай свою 
природу, сообразуйся внутренне с живым Богочеловеком Христом, признавай Его 
действительное присутствие в Церкви и ставь своей целью проводить Его дух во все 
области человеческой и природной жизни, чтобы сомкнулась через нас богочеловеческая 
цепь мироздания, чтобы небо сочеталось с землёю. 

В современный период ситуация качественно изменилась в сравнении с временем 
деятельности метафизиков прошлого: в наше время человека окружает огромное 
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количество информации. Например, в интернете поиск фразы смысл жизни выдаст более 
5,000,000 страниц.  

 Информация доступна и в интернете, и в книгах  она свободна. Такой возможности 
изучить первоисточники не знала раньше человеческая история. Для примера далеко 
ходить не надо. Перенесемся на 20 с небольшим лет назад, в данное время - это миг в 
человеческой истории. В советский период, эта информация была скрыта от человечества 

Иными словами, математически доказано, что жизнь не могла возникнуть сама по 
себе. Значит у мира есть Творец который его создал вопрос - как вы можете узнать, что 
тут вы встретились действительно с Правдой с большой буквы? 

С одной стороны, появилось одно не имеющее аналогов религиозное откровение, 
действительно обладающее, при всей необычности и неожиданности его содержания, 
совершенно исключительным уровнем непротиворечивости – как внутренней, так и по 
отношению ко всем достоверным фактам науки. На такой основе действительно можно 
построить глубокую метафизическую систему. Но с другой стороны, повсеместно 
наступившая безрелигиозная эпоха духовно опустошила широчайшие человеческие 
множества. Что особенно печально, в поле этого ущерба попали люди гораздо более 
разумные, нежели те верующие. 

В познании всего этого очень интересны совершенно новые  подходы  по изучению 
трансцендентности, например, как  озвучил А.Л.Яковцев, народный академик (МАЭН), 
ректор Высшей планетарной Школы трансцендентного образования и духовной 
грамотности СОТИС в своей работе «Трансцендентное образование – новый метод 
создания человека будущей цивилизации». 

Следует отметить, что данная школа СОТИС специализируется на обучении 
студентов духовной грамотности и процессам индивидуальной эволюции, основанным на 
энергетической физиологии человека. Это означает, что во время обучения происходит 
работа с энергиями, как Личности человека, так и его Души, то есть, с энергиями его 
более тонких тел. Автор пишет, что сами люди должны измениться, стать иными, если, 
конечно, в задачи человечества входит соответствие планетарным условиям жизни и 
продолжение эволюции. Вопрос: «Как жить по Законам», — очень важен и актуален 
сегодня, когда человек пришёл к тому, что и системы обучения, до сих пор 
применявшиеся на планете, должны претерпеть коренные изменения, чтобы 
соответствовать новому вызову времени, и введение в образовательный процесс элемента 
трансцендентности и является именно таким кардинальным изменением, 
соответствующим велению времени. 

 Таким образом, на первом этапе создания новой образовательной системы под 
трансцендентностью в обучающем процессе (в образовании)  автор предлагает  
организацию объединения усилий энергий «Низший ум» и «Духовная воля» и 
синхронизацию их, говоря,  что именно образование и является главным инструментом и 
непременным условием эволюции человека. И индивидуума, и планетарного человека, то 
есть, человечества в целом. 

Это означает, что трансформации сознания человека требует не только образование, 
но и социальная сфера, медицина и охрана здоровья, искусство, наука, управление 
государствами и цивилизацией в целом. 

Как утверждает автор, это означает, что трансцендентность очень скоро станет 
необходимой и составной частью технологий будущего, с чем я полностью согласна. 

 
Список использованной литературы: 

1.И.Кант «Критика чистого разума» М.1964 
2.И.Кант «Критика практического разума» М., 1965 
3.Библия Деяния  апостолов 13 стих 18 
4.Р.А.Бурханов «Трансцендентальная философия Иммануила Канта», 

Нижневартовск, 1999 

 30 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

5.Д.Варламова « Что такое трансцендентность или почему мы не можем познать 
самих себя» 

6.А.Ф. Лосев "Философия имени"  
7. И.И. Лапшин «Анализ  произведений И.Канта». 
8.Д.В.Пивоваров «Имманентное и трансцендентное» 
9.А.Л.Яковцев «Трансцендентное образование – новый метод создания человека 

будущей цивилизации» 
 
 

Н.ҒАБДУЛЛИННІҢ «КЕСТЕЛІ ОРАМАЛ» ПОВЕСІНДЕГІ КЕЙІПКЕРЛЕР 
СИПАТЫ 

 
Жүнісқызы М., 

Қайнар академиясы «Қазақ тілі және әдебиеті»  
мамандығының 4-курс студенті,  

Жастар ұйымының төрайымы 
Каримова     Г.С.,            

ғылыми жетекшісі, PhD доктор    
 
Мақалада жазушы Н.Ғабдуллиннің «Кестелі орамал» повесіндегі кейіпкерлердің 

бойындағы адалдық, мейірімділік, адамгершілік секілді асыл қасиеттерді бойына сіңірген 
ерекшелігі нақты мысалдар негізінде талданып көрсетіледі. Автор өз оқырмандарын сан 
түрлі адам мінезімен, болмысымен таныстыра отырып, олардың бойындағы ұлттық 
сипатқа да ерекше тоқталып отырады. 
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В статье рассматривается образы в повести Н. Габдуллина в  «Кестелі орамал», 

характеризующейся честностью, добротой и человечностью героев, основана на 
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In the article analyzes the specificity of the writer N. Gabdullin's novel "Cesteli oramal" in 
the character of honesty, kindness and humanity. The author points out his readers with a variety 
of character and character, and emphasizes their national character. 

Key word: N. Gabdullin, human natur, national consciousness, national character. 
 
ХХ  ғасырдың 60-жылдарынан бастап  қазақ прозасының дамуына елеулі үлес 

қосқан жазушы – Н.Ғабдуллин. Оның шығармалары – өмірдің өзінен алынып, айналадағы 
күнде көріп жүрген құбылысты өзіндік  құнарлы да қарапайым тілмен әлеуметтік деңгейге 
дейін көтерілген шыншыл туындылар. Суреткердің арнасынан асқақтамай, қысқа да 
жинақы жазылған әңгіме, повесть, романдарындағы адам өмірі,  табиғи тазалық, 
адамгершілік, қазақы мінез, қоғамдық өзгерістер  шынайы беріледі. 

Тарих атасы саналатын Геродот «Егер халық біткенге әлемдегі барша әдет-
ғұрыптармен салт-дәстүрлердің ішінен ең озығын таңдауға ерік берілер болса, онда әрбір 
халық елеп екшей келіп, өздерінің әдеп-ғұрыптарымен салт-дәстүрлерін таңдаған болар 
еді» деген екен. Сол айтқандай әрбір халықтың сан ғасырлар бойы көзінің қарашығындай 
сақтап келе жатқан асыл мұра, өзіндік дәстүр әдет ғұрыптары бар. Әрине, ұлттық 
характердің қалыптасуы – ұзаққа созылатын тарихи құбылыс. Бұл процесс талай ғасырды 
қамтитыны  белгілі жай. Ұлт бар жерде ұлттық характер бар. Ұлттық характер ұлттың 
өзіне тән белгі-сипаттармен байланыста  дамиды. 

Автордың соғыстың адам басына салған трагедияларын арқау еткен шығармасының 
бірі – «Кестелі орамал». Автор повесіндегі қаһармандардың ішкі әлеміне үңілсек, олардың 
табиғи болмысы қажырлы, қайратты, мықты, рухы асқақ, өмірге деген сенімдері жоғары 
келеді. Суреткер сомдаған кейіпкер бойынан осы қасиеттер табылады. Мұнда біз ұлттық 
сипатты бойына сіңірген бірнеше кейіпкерлермен таныс боламыз. Автордың аталған бір 
ғана повесі арқылы өмірде кездесетін сан түрлі адам болмысымен танысып, мінезіне 
қанық боламыз. Махаббатына адал, табанды, қажырлы, ақылды қыз – Қалима, солқылдақ 
әрі табаны тайғанақ, жігерсіз – Кәмәлия, қолында бар асылдың сырын кеш ұққан жігіт – 
Досан, қамқор аға – Оразбек, мейірбан да аяулы жеңге – Нәзия, қара басының ғана қамын 
ойлайтын қорқақ та ақылы таяз ауыл председателі т.б. Оразбек, Нәзия, Қалима – бұл 
үшеуі де үлгі, өнеге алатын қасиеттері көп кесек образдар. Оразбек – шаңырақ иесі, 
қарындасқа адал ағаның жиынтық бейнесі болса, Нәзия – жетім қыз үшін шешенің орнына 
шеше бола білген, әрі сырлас, әрі мұңдас аяулы жеңгенің жиынтық бейнесі.  

 «Кестелі ормаладағы» нағыз ұлттық бейне – Нәзия жеңге. Кішкентайынан жетім 
қалып, отбасының барлық ауыртпалығы қаршадай қыз Қалиманың басына түсіп, 
тағдырдың ауыр салмағы мойнына түсіп, жетімдік пен жалғыздықтың зардабын бірдей 
тартып, біреуден аяушылық білдірген жылы сөз естісе көзінен жасы сорғалай жөнеліп, 
қиналып жүрген қыздың бағына келген жеңге еді ол. Нәзияның адал жар ғана емес, 
ақылды, мейірімді, ұстамды жан екені шығарманың өн бойынан байқалып отырады. Жар 
аманатын арқалап, ардан аттамаған Нәзияға автор шығармада көп орын бермесе де бар 
асылымен жарқырап көрінетін, ең бір аяулы тұлға ретінде дәл осы кейіпкерді айтуға 
болады. Отырыс-тұрысы әдепті, қимыл-қозғалысы сыпайы келген Нәзия Қалимаға өмірдің 
барлық қатал сынында қорған, демеу, тіреніш, сүйеніш бола білді. Оразбек әке 
шаңырағын құлатпаймын, түтінін түзу ұшырып, тіршілігі үзілмегенін дәлелдеймін деген 
асыл азамат болса, Нәзия да оның сол ойын бөлісіп қана қоймай, отбасының ұйтқысына 
айнала білген отанасы. Тіпті туған әке-шешесінің өзі оның жетім Оразбекке күйеуге 
шығуына қарсы болғанның өзінде жасымай, жылап-сықтамай, орнықты мінез көрсетіп: 
«сүйгенім – Оразбек. Кісіге дүние-мүлік серік емес, мен адамгершілікке қызықтым» 
[1,429] деген сөзінен-ақ сертке бекем,  үлкен жүректің иесі екені аңғарылады. Оның 
Қалимаға айтқан ең алғашқы сөзі: «сіңлім, әнді жаныңмен айтады екенсің. Даусыңның 
сазы жақсы» деп жұмсақ үнмен сүйсінуі еді. Жеңгенің қажырлығы қайратсыз, су мұрын 
Кәмәлияны сабырға шақырып, әйелдің көз жасынан ер-азаматтың көңілі жүдеп қалатынын 
түсіндіріп беруінен де байқалады. Ауылдың бас көтерер азаматтары соғысқа аттанғанда 
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майданға, оқ өтіне аттанған күйеулерімізден жанымыз артық емес жұмысқа кіріседі. Тіпті 
шөп үюге кеткен сіңлісіне әртүрлі тамақ пісіріп жіберіп отыруының өзі де көп жайды 
аңғартса керек-ті. Оның адалдығын ауыл адамдары да біліп, танығаны Қалимаға айтылған 
«сенің жеңгең алтын әйел» деген сөзінен де білінеді. Оразбек майданға аттанғанда ол 
Қалимаға жетімшілік те, жүдеушілік те көрсетпеді. Оның сырласы да бола білді. Көп 
сөйлемейтін Нәзияның: «Өмір деген жеңіл нәрсе емес. Адамның ойлағаны орындала 
берсе, өмірдің қызығы бола ма? Өмірде қуаныш пен қайғы арпалысып жатады. Қуанғанда 
тасымаса, қайғырғанда үгілмесе, міне шын асыл қасиет осы ғой» [1,443] деген көзқарасы 
оның ойлылығын көрсетеді. 

Шығармадағы Нәзияның аяулы бейнесінің кульминациясы да оның Қалиманың 
бақытын ойлап, Досанға ой салып, екеуінің арасындағы алынбас қамалды алып, мұзды 
ерітуімен бітеді. Батылы жетпей, өткен өмірі бетіне шіркеу боп күлтектеп жүрген Досанға:  

«Қалима, сені шын сүйеді, тағдырыңды көп ойлайды. Сенің де жүрегіңе ұялаған 
сондай сыр барын көптен сеземін. Жүрегіңдегі сол сұлу сезімге тежеу салып, өзіңді өзі 
қинап жүруің қалай?» [1,475]  - деп екеуінің бір-біріне шешіліп, сыр ашып сөйлесуін 
тіледі. 

Қалиманың өз сүйгенін жасырып, ұяңдық танытуы да – ұлттық белгі. Адамның 
қасиеті өмірдің бұралаң жолымен қиындық кешіп жүргенде ғана танылатынын ұқты 
Қалима. Дертіне дерт қосылып, жаны жараланған Досанға демеу бола білді. Қалима 
ешуақытта Досанның жаны таза, арының адал екендігіне шек келтірген жоқ. «Адалдық – 
күн көзіндей нұрлы, ал күннің көзін бұлт ұзақ бүркеп тұра алмайды» деп Досанның 
адалдығына күмән келтіргендердің өзі уақытша екенін, сол үшін сүйген адамының лақап 
сөзге, нақақ жалаға жасымағанын қалайды. Қоғамнан алыстатылып, қайғы қамалап, көңілі 
жадап жүрген Досанның жан-дүниесінің сырын ұғып, демеуінің өзі Қалиманың 
мықтылығын, мейірбандығын танытады. Қалиманың шын көңілінен туған жанашыр сөзі 
Досанның өмірін өзгертті, жылы лебізі дертіне дәру болып тарады.  

«Шынайы адамгершілік ақылдың шұғылалы сәулесінің қатысымен жүректен өрбиді. 
Оны сөз емес, іс-әрекет дәлелдейді» деген В.Г.Белинский сөзі тура қалимаға қатысты 
айтылғандай. Қандай нәрсені де ақылға салып шешетін Қалима эмоцияға ерік бермейді, 
қанша жерден қиналып тұрса да ретсіз, орынсыз өз сезімін сыртқа шыара бермейді. 
Жүрегіне оралған махаббат сезімі Қалиманы неше алуан толқынды күйге салды. 
Досанның «сол қызды ұнатып қалдым» деген сөзін естігенде денесіне біреу мұздай су 
құйып жібергендей, жұлын-тұтасын қуалай, суық ызғар жүгіріп өткенімен, өзін-өзі ұстап, 
ештеңе сездірмеген қыз олар үйленгенде ешқандай жамандық тілемей: «бақытқа жетіңдер. 
Алдымызда өмір ұзақ, сын көп. Біріңе бірің опалы болыңдар» деп қана тіледі ішінен.  

Адамгершілік қасиеттің ең бір озық өлшемі – адалдық. Қалима бар саналы 
ғұмырында сүйгені Досанға адал болып өтті. Көп уақытқа дейін махаббаты жауапсыз 
болса да, артқа шегінген жоқ. тағдырдың өз маңдайына жазғанын қабыл алды, мойымады. 
Қазақ «ерді кебенек ішінде таны» дейді ғой. Адамның адамшылық қасиеті де, осалдығы да 
қиыншылық уақытта анық жіктеліп көрінеді екен. шығармада бәрінен асқақ тұрған образ 
– Қалима. Себебі, ол арлы, абыройын ойлайтын ақылды жан. Шолақ ойлау, бүгінгі күнмен 
өмір сүру оған жат. «Менің ұғымымда жазушының өзінің моральдық бір ғана тақырыбы 
болу керек, ол – азаматтық, адамдық рух» [2,78] деген жазушы Т.Ахтанов. осы айтылған 
азаматтық, адамдық рухты жоғары ұстап қалған Қалима образы – келешекке үлгі.   

Түркменнің әдебиет зерттеушісі М.Жанымқұлов: «қайсыбір адамның адамгершілік 
қасиеттерін таразылап көру үшін ең алдымен оның еңбекке деген көзқарасын, ұжымдағы 
қарым-қатынасын, қоғамдық игіліктерге, сондай-ақ, махаббат пен отбасы мәселелеріне 
көзқарасын басты назарда ұстау керек» демекші [3,14] автордың Қалиманы өмірдің 
әртүрлі саласында сынға салып, олардың парасатын, интеллектісін, адамгершілік 
қасиеттерін, психологиялық тереңдікпен көрсетуге деген ұмтылысы өте сәтті шыққан.  

Автордың Қалима образына қарама-қарсы алатын кейіпкері – сормаңдай, жігерсіз 
Кәмәлия. Кәмәлия – жайшылықта жайнаңдап, кісіге сөз бермегенімен, сын сағатта 

 33 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

қайратты мінез көрсетіп, жарына демеу бола алмады. Тіпті, соғысқа кеткен Досанның 
анасы қайтыс болған соң, нәпсіге еріп, бетімен кетіп, қара шаңырақты ортасына түсірді. 
Оның екіқабат болып, ешкімге айтпай, бір түнде сытылып қашып жоқ болуының өзі 
опасыздығын білдіреді. Аталған кейіпкерлердің барлығы да қайнаған өмірдің өзінен 
алынған. Бұл өмірде Кәмәлия секілді арсыз, Досан секілді махаббат жолында адасып, 
қателесетін жандар жоқ деп кесіп айта алмаймыз. Олардың барлығы да өз оқырмандарын 
шынайылығымен баурайды. 

Қорыта айтқанда, жазушы дәстүрлі әдебиетіміздегі адамгершілік ізденістерді 
суреткерлікпен дамыта отырып, кейіпкерлер бойындағы адамгершілік қасиетті ұлттық, 
халықтық белгілермен бірлікте ашады. Сол себепті повестегі Нәзия, Оразбек, Досан, 
Қалима, Кәмәлия образдары барынша нанымды, шынайы берілген. Қаламгер 
кейіпкерлерінің бойындағы азаматтық белсенділік, Отан, болашақ ұрпақ алдындағы 
жауапкершілік сияқты патриоттық қасиеттер жазушының жеке басындағы жоғары 
интеллекті мен шеберлігінің табиғи үйлесім табуына байланысты шынайы сипатта 
характер, образ сырына сай шығып отырады. 
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Мақалада бейіндік оқыту жағдайындағы психологиялық мәселелер туралы 

айтылады. Сонымен бірге, бейіндік оқытудың даму тарихы, құрылымдары, бейіндік 
оқуға көшудің себептері, негізгі мақсаттары мен міндеттері, көрсеткіштері туралы 
айтылады. Және де жоғарғы сынып оқушыларының бейіндік қабілетін анықтауда 
психолого-педагогикалық әдіс-тәсілдердің маңыздылығына тоқталады.  

Түйін сөздер: оқыту, бейіндік оқыту, жаңартылған мазмұн, мәселелер, білім беру 
мазмұны.  
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Эркинбекова Ш.А., 
заместитель директора по профильным образованию, 

город Тараз, гимназия №49 
 
В статье рассматривается о психологических проблемах в условиях профильного 

обучения. А также, автор уделяет внимание истории развития профильного обучения, 
структуре профильного обучения, причинам, основным целям и задачам. Рассматривался 
также значимость психолого-педагогических методов диагностики профильных 
способностей учащихся старших классов.       

Ключевые слова: обучение, профильное обучение, обновленное содержание, 
проблемы, содержание образования. 
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The article is about the psychological problems in terms of the profile of learning. As well, 

the author pays attention to the history of the development of the profile of learning, the learning 
profile, reasons, main goals and objectives. Was also considered the significance of psycho-
pedagogical methods of diagnostics of potential students. 
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Дүниежүзілік тәжірбиеге қарағанда бейімді-бағдарлы оқыту мәселесі өмірге 

келгеніне 150 жылдай уақыт болды. Оның пайда болуы күрделі технологияға негізделген 
өндірістің арқасы яғни XІX ғасырдың екінші жартысында қарыштап дамыған ғылым мен 
білім, өндіріс әр сала бойынша терең білімге ие мамандарды талап етуде. Соның 
салдарынан өмірдегі барлық жағдайдан хабары бар, бірақ бір ғана саланы терең меңгерген 
мамандарды дайындау қажеттілігі туындады. Осы жағдайдан келіп жеткіншек ұрпақты 
жастай бейімді-бағдарлы оқыту мәселесі келіп шықты [1]. 

Негізін Батыс Европа, Солтүстік Америка мемлекеттері қалаған бейімді-бағдарлы  
оқыту Ресей империясында да XІX ғасырдың екінші жартысында оқушыларын 
университетке түсуге дайындайтын классикалық гимназия және оқушыларын 
практикалық қызметке немесе арнаулы оқу орнына түсуге дайындайтын реальды 
училищелер (гимназиялар) құрылымында іс жүзіне аса бастады. 

Біздің елімізде де білім беруде өзекті болып отырған бейіндік оқыту аталған 
мәселені шешудің бір жолы болып табылады.  Оны жүзеге асыру Қазақстан  
Республикасының 2002 жылғы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты (ББМЖМС), сондай-ақ 12 жылдық білім беруге көшу аясында «Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 және 2011-2020 жылдарға арналған  
мемлекеттік бағдарламалары» негізінде даярланатын стандарттарға сәйкес жүргізілуде [2, 
3]. 

Қазіргі таңда жеке тұлғаның саналы кәсіби таңдау жасауы мен білімін жалғастыруда 
өзін-өзі анықтауына жағдай жасайтын бейіндік оқытуды  жүргізу қажет пе? – деген мәселе 
төңірегінде түрлі пікірлер айтылуда. Біріншілері, қажет емес, ондай дайындық жүргізетін 
арнайы оқу орындары бар дейтін болса, екіншілері, мектепте жеке пәндер бойынша 
қосымша оқытуды қалыпына келтіруді жақтайды. Үшіншілері, мектепте бейінді оқытуды 
ұйымдастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі екендігін атап өтеді. Шындығында жеке 
тұлғаның өмір жолында өзін - өзі анықтай білуі маңызды мәселе. Қазақстанда бейінді 
оқытуды іске асыратын лицей, гиназия және дарынды балаларды оқытатын 
мамандандырылған оқу орындары бар. Алайда ол білім алушылардың барлығы қол 
жеткізе алатын жағдайда болуы тиіс. 

Оқушылардың қызығушылық бағытының, қабілетінің дамуына жағдай жасайтын  
және олардың  келешекте ие болуға тиісті кәсібіне бейімделуді қамтамасыз етуде бейімді-
бағдарлы оқытудың маңызы зор болып табылады. Алайда, осы тұстағы ең басты мәселе – 
іс жүзінде ол тек қана мектептің жоғарғы сатысында ғана жүзеге асуда, яғни мектептің 9-
10 сыныптарына барғанда болашақ мамандығына қатысты кәсіби бағдарлау жұмыстары 
жүргізіледі. Бейіндік оқытудың идеалды моделі бойынша бұл іс-шаралар бала бастауыш 
сыныпта оқып жүргеннен бастап жүргізілуі тиіс.  Өйткені, мектептегі оқушының бейіндік 
қабілетін ерте жастан анықтап, әрі бейіндік оқытуға көшудің көптеген себептері бар. олар:  
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- оқушылардың қызығушылықтары мен өмірлік жоспарларының саралануы, 
оқушылардың 70 пайызы жалпы білім беретін пәндерді негіздер деңгейінде, ал 
тереңдетілген деңгейде тек өзінің болашағына қатысты пәндерді оқуға құлық танытып 
отыр; 

- мұғалімдер мен оқушылардың пікірінше қазіргі мектеп болашақ кәсіби іс- әрекетке 
және карьералық өсуге жағдай жасай алмай отыр; 

- болашақ мамандықты саналы таңдау білім берудің экономикалық тиімділігін 
арттыруы, сол сияқты түлектерді әлеуметтендірудің жетістікті болуына әсер етуі тиіс;  

- мектеп түлектеріне жоғары кәсіби білім беру мекемелері тарапынан қойылатын 
спецификалық талаптардың күшеюі, жоғары оқу орнына дейінгі даярлықтың келеңсіз 
тұстарын жою.  

Осы және басқа да қажеттіліктерден келіп бейіндік оқытуға көшудің негізгі 
мақсаттары айқындалады: 

- жекеленген жалпы білім беретін пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтамасыз ету; 
- оқытуды саралауға және даралауға, оқушылардың өздерінің қабілеттері мен 

қызығушылықтарына сәйкес дара білімдік траекторияларын таңдауға жағдай жасау; 
- оқушыларды әлеуметтендірудің, оның ішінде түлектерді кәсіби өзіндік 

анықталуының мүмкіндіктерін кеңейту; 
- жалпы орта және кәсіби білімнің жалғастығын қамтамасыз ету.  
Бейіндік оқытудың негізгі, жүйе құраушы мақсаты болып оқушының әлеуметтік, 

оның ішінде кәсіби өзіндік анықталуы болып табылады [4]. Бұл мақсат бейіндік оқыту 
мәнін анықтауға көмектеседі, ол төмендегілерден тұрады:  

- бейіндік мектептің негізгі жұмыс қорытындысы - жоғары сынып оқушысының 
тұлғалық дамудың нұсқаларын өз бетімен құрастыру дағдыларына ие болуы; 

- таңдаудың негізінде оқушының өзінің қабілеттері мен қажеттіліктерін 
сәйкестендіре алуы жатады; 

- бұл нұсқалардың саны оқушы даралығының жан- жақтылығын ашу үшін жеткілікті 
болуы шарт;  

- оқушы таңдаған тұлғалық дамудың нұсқасы тек оның өзі үшін ғана емес, сонымен 
бірге қоғам үшін де маңызды болуы керек;  

- таңдаған іс-әрекет сферасындағы іскерліктер мен дағдылар, жетістіктер оқушының 
жетістік бумасын құрайды. 

Сол себепті, бұл бағыттағы зерттеу жұмысына педагогикалық бағыттағы 
университет, институт ғалымдары ат салысу керек демекшіміз. Және де солардың 
күшімен бейімді–бағдарлы оқытудың педагогикалық, психологиялық және әдістемелік 
жақтары жайлы студенттерге арнаулы курс оқылуы керек. Тіпті, бағдаралды дайындықпен 
айналысатын педагог–мамандар (экономика, социология, педагогика, психология 
мәселелерінен мол хабары бар) дайындау жағдайын да қолға алатын уақыт келді десек 
артық айтқандық емес. 
           Психологиялық тұрғыдан алғанда оқушылардың бейіндік қабілетін анықтап, соның 
негізінде бейіндік сыныптарда оқыту келесідей көрсеткіштерге қол жеткізуде мүмкіндік 
береді:   

біріншіден, сыныптағы оқушының барлығы бірдей тереңдетілген пәнді оқуға бұрын 
міндетті болса, енді белгілі блоктық жүйенің бірін таңдап, бала қалауымен оқуға 
мүмкіндік алады.   

Екіншіден, бейіндік пәндерлі таңдау бойынша қабілеті есепке алына 
оқытылғандықтан, мұндағы оқыту үрдісі де тиімді, үйлесімді, сапалы болып шығады. 
Тереңдетіле құрылған бағдарламаны жақсы игеруге мүмкіндік алды. оқыту сапасы 
артады.  

Үшіншіден, тек жақсы оқитын оқушылар ғана емес оқу қабілеті орта оқушылар да өз 
мүмкіндігіне қарай белгілі бір мамандықтың біріне бейімделе оқытылады.  
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Төртіншіден, мұндай қалауымен  біріккен топты оқыту мұғалім еңбегіне жеңілдік 
береді, әрі оқушының қызығушылығы ескеріліп, оның бейімділігі арта түседі. сөйтіп 
болашақта жоғары оқу орнында оқуға мүмкіндігі бола бермейтін шәкірттерге сұранысқа 
ие алғашқы кәсіптік білім беру қолға алынады.  оқушының өмірден өз орнын таба аларлық 
мүмкіндікке ие болуының әлеуметтік мәні бар екені көрінеді [5]. 

Жоғарғы сынып оқушыларының бейіндік қабілетін анықтауда психолого-
педагогикалық әдіс-тәсілдердің нәтижесін қолдану мектепте келесідей мәселелердің 
шешімін табуға ықпал етуі қажет, ол:  

- бейіндік оқыту мәселесін тереңнен зерттеуді ұйымдастыру (педагогикалық кеңес, 
әдістемелік кеңес арқылы), оқушылар мен ата- аналар арасында жүргізу; 

- білім беру мен білім алуға деген сұраныстарға диагностика жүргізу; 
- белгілі бейімділікке байланысты оқытуда арнайы кабинеттер мен оқу орындайын 

даярлау, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. 
- оқушылардың кәсіби бейімділіктерін анықтау, психодиагностикалық жұмыстар 

жүргізу, соның негізінде қажетті әдебиеттерді алу;  
- элективтік курстарды ұйымдастыру; 
- әр оқушының бейімін ескеру мен оның жан-жақты дамуына психологиялық, 

әлеуметтік тұрғыдан жағдай жасау. 
Аталған мәселелердің шешімін табу үшін келесі негізгі мәселелер шұғыл қолға 

алынуы тиіс: 
1) бейіндік оқытуды педагогикалық-психологиялық сүйемелдеудің Ережесі, 

нормативтік-құқықтық негіздері, өлшемдері мен құралдарын құрастыру және нақтылау; 
2) жалпы білім беретін мектеп – жоғары оқу орындары – еңбек нарығы арасында 

тығыз байланыс орнату (себебі, осы байланыстың жоғынан еңбек нарығында қажеті аз 
мамандардың дайындалуы); 

3) бейіндік оқыту бойынша педагогикалық-психологиялық  ақпараттантыру 
мақсатында Ата-аналар Университеттерін құру; 

4) бейіндік оқыту мазмұнын құрайтын арнайы кәсіби бағдарлаушы таңдау курстары 
кешендерінің жетіспеушілігін жою. 

Қорыта айтқанда, біздің басты міндетіміз жаңа заман үрдісіне сәйкес экономикалық 
әлеуметімізді молайту үшін қажыр-қайрат көрсете білетін, ғылымның мол жетістіктерімен 
қаруланған, бейіндік қабілеті шыңдалған оқушы тәрбиелеу болып табылады. Әлемдік 
тәжірибе мектеп бітірушінің әлеуметтік және қоғамдық өмірдегі тұрақты өзгерістерді 
ескере отырып, қоғам өміріне еркін енуіне дайындығын қамтамасыз ететін жалпы орта 
білімді дамытудың қарқынын арттыру қажеттілігін көрсетіп отыр.  
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ҒАБИТ МҮСІРЕПОВ -  ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ 

                                                                                                   
                                                              Әбдіғапбар Н., 

                                                              қазақ тілі мен әдебиеті 
 мамандығының 4-курс студенті 

 
Мақалада Ғ. Мүсіреповтің әдеби сын жанрындағы еңбектері, сыншы ретіндегі 

бейнесі суреттеледі. Мақалада сыншының  «Суреткер парызы» еңбегіне сипаттама 
беріліп,  

Ғ.Мүсіреповтің тілдік құрылымы қарастырылады. Әдеби-сыни шығарма-бұл-
суреткердің жан айнасы.Бұл өмір жолындағы ауыртпалықтар кездескен сәттердегі 
сыншының шыныға қалыптасқан өмірлік сеніміндегі ойларының торабы, бұл-жазушылар  
қаһармандарының әр түрлі қарым-қатынастағы өмірге деген көзқарастары туралы 
пікір.Ғ.Мүсірепов жеке жазушылардың образдарын  осындай жолмен анықтап береді. 

Түйін сөздер: Ғ.Мүсірепов, баяндау, тілдік құрылым, жазушы, роман, көркем проза. 
 

      ГАБИТ МУСРЕПОВ -  ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК 
                                                                                                                                                                                                                   

Абдигапбар Н., 
студентка 4-го курса по специальности 

 «Казахский язык и литература» 
 
В статье расматривается творчество Г. Мусрепова как литературного критика. 

Анализируются критические статьи писателя. В данной статье дается описания и 
рассматривается структура языка в книге «Суреткер парызы». Литературно-
критическое пройзведение –это зеркало души автора. Это закаленное мнение прошедшее 
испытание временем, глубоко погруженное в мысли жизненного доверие и в узлы мысли, 
это взгляд автора на жизнь основанное на разное  взаимоотношении героев в ходе 
события критике. Таким образом, Г.Мусирепов определяет образ индивидуальных 
писателей. 

Ключевые слова: Г.Мусрепов, репортаж, язычные структура, писатель, роман, 
художественная проза. 

 
GABIT MUSSREPOV AS A LITERARY CRITIC 

 
Abdigapbar N., 

4 th academic year student on the specialty  
                                                                        «Kazakh Language and literature» 

 
In the article the writing of G.Mussrepov as a literary critic is considered. The critical 

articles of the authors are analyzed.In the article provided the reflection and the structure of 
Language from G.Musrepov «Siretker paruzhu».The art literary-kritiks Language stylisk of 
fiction are quite investigated but there are insufficiently studied principles and values. In this 
case it should be noted that the knowledge of speech structure and  information of definition of 
form of an image of the author is especially importani. G.Musrepov it consist of many 
componenis. 

Keywords: G.Mussrepov, report, structure of Language, writer, roman, art proze. 
 

Ғабит Мүсірепов – қазақ сөз өнерінің майталман шебері, сөзден маржан түзген, қазақ 
сөзін қақпақылдап ойнатқан, бір сөз екінші сөзіне жарық түсірген сирек талант иесі, 
қаламынан өнері төгілген сөз зергері. өзіне де сөзіне де аса талғампаз, кірпияз, дегдар, 
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текті қалам иесі. Үлкен талғам, зор талап биігінен қарайтын, сөз өнерінің эстетикасын 
бойына барынша жинаған эстет, сөздің қадірін де қасиетін де киесін де жан-жүрегімен 
терең сезінетін әр сөзін аса ыждаһаттылықпен пайдаланатын мәдениетті жазушы. Ғабең, 
Ғабит Мүсірепов – қазақтың қара сөзінің қаймағын сапырған, ұлттық мәдениеттің 
мәйегіне бөліп, уызына жарыған, құнарлы топырағынан нәр алған жазушы. әдебиет 
әлемінің ұңғыл – шұңғыл ын зерттеп, ізденіс баспалдақтары арқылы, шеберліктің биік 
шыңына шықты. Мен декурстық жұмысымның тақырыбын жазушы прозасындағы 
шеберлік мәселесіне, оның сыншылдық, суреткерлік бітіміне бой бұрмақшымын.Ғабит 
Мүсіреповтей сөз зергерінің өз шығармашылығына аса талғампаздықпен, 
жауапкершілікпен қарағандығын академик – сыншы Мұқаметжан Қаратаев былай деп 
көрсетеді: «Көркем творчествоның міндеті мен шартына Ғ.Мүсірепов әуелден – ақ жеңіл – 
желпі қараған жазушы емес. Ол әдебиет дүниесіне асықпай, аптықпай, аяқты жай басып 
келгені сияқты, келген соң да өз ісін үнемі үлкен жауапкершілікпен, ұқыптылықпен 
қарайтын байсалды жазушы екенін танытты. Бұл шебер жазушының негізгі принципінің 
бірі болса керек. Мұны біз Ғабеңнің баяу, бірақ байсалды істейтінін де, шыңдалған стиль 
шеберлігінен де, жастар творчествосының көркемдік сапасы мен қазақ тілінің тазалығы 
жөніндегі жанкүйер қамқорлығынан да анық көреміз» »[1,57б.] Ал, академик- сыншы 
Серік Қирабаев Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемін түйсіне, терең пайымдай отырып, былай 
деп жазады: «әдетте, жазушыға сипаттама беруден көп қолданылатын кітап аттарымен 
геройларды атау, олардың тақырыбы мен идеясын айту Ғабиттің жазушылық жолын 
әңгімелеуге келе бермейді.Оның әдеби мұрасы жалпылай сөйлеуді ешқашан көтерген 
емес. Өйткені, Ғабиттің әр кітабы – өз алдына эстетикалық мұрат – мақсаты бар көркем 
қазына. Жалпы адам абласының көркемдік ой –пікірін байытудағы сөз зергерлерінің 
қызметін ол жақсы түсінеді. Абай айтқан «қиыннан қиыстырар ер данасы» көп болмаса, 
сол азғана топтың ішінде Ғабиттің де өз орны бар»[1,87б.]  Жазушының суреткерлік стилі 
«Тулаған толқында» оның көркемдік тіл өрнегінен байқалады. Мысалы: «Шегірткелінің 
құба жанында, кілемдей көк майсаға жаңа ғана қонған Шынтемір ауылы. Құжынаған 
қалың мал, екі дөңнің астын алып, көрпедей жауып жатыр. Алалы – сиыр, ақтыыл қой 
қотанды ыңырсытады. Ауылдың төңірегіндегі өңкей ақ ордалар Шынтемір тұқымынан 
басқаның түк ортағы жоқ...». Бұл – Оспанның үйі. Ары: «Көз үйреніп, ішіндегі 
адамдардың анық түстегеннен кейін бұл үйде қорқарлық дәнеме жоқ. Кәдімгі кедей 
адамының үйінің іші. Үйдің қақа жартысын алып, шөгіп жатқан соқпа пеш, үсті – басы 
тілім – тілім. Жаққан қамыстың бұрқыраған күлі аузынана шығып, үйге төселген шөптің 
үстіне лықсып төгіледі де жатады. Қамыстың түтінен пештің үсті де қап – қара. Төбе ағаш 
та, төбе ағаштың арасынан салбырап тұрған қамыс та қап қара құрым. Пешке қарсы 
тұрған жарымжан бір кәрі төсек – ағаш. Оның кейінгі жағында аузы былжиған қара 
сандық пен бір қу кебеже. Нан илейтін астау, қырма қара табақ, бір ағаш шелек, қара 
қазан, қара құрым тұтқыш, бір ағаш ожау секілді нәрселерді қоспағанда Қалишаның бар 
мүлкі осы ғана»». Бұл жесір әйел Қалишаның үйі.  Екі жағдайдағы әлеуметтік тұрмысты 
суреттеу үшін жазушы бұл жерде кереғар, котристы бояуларды әдейі таңдаған. Мақсат – 
өмір шындығын дәлде, шыншылдықпен бейнелеу. 

Ғабит Мүсірепов стилінің тағы бір ерекшелігі, кейіпкерлерінің характерлерін 
сомдаудағы суреттеу, мүсіндеу тәсілдері, портрет берудегі шеберлігі айрықша көзге 
ұрады. Мысалы: « Сетік танау жақ ерніне бір алақан насыбайды жымқырып алып, 
былшылдатып түкіреді тұрады...», «Кетік тісінен тілі жылмаңдап», «бір көзі өзіңе қарап, 
екіншісі төбеге қарап», « сөйлегенде тіл, тіс арасынан зыңылдап дыбыс шығып тұрады», 

Қасына жақындап кетуің мұң, аузы насыбайға толып тұрса да, «Насыбайың жоқ 
па?»- деп бір айтпай қалмайды». 

Бірақ мұның інісі Омар, ондай емес. Отпен кіріп, күлмен шығатын епті жігіт. Бір 
түнде тоғыз ауылдың итін үргізіп, тоғыз үйдің босағасын тырнап, мазасын алу қолынан 
келеді. Бұл – Итемгенің екінші баласы Омар. «Көтібардың Итемгені тығыршықтай тығыз, 
шертіп қалсаң, шырт ете түскендей ашуланшақ адам. Екі танаудың алдын таңқита қырқып 
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тастаған. Берекеусіздеу шыққан қара мұрты екі езуінде мысықтың  мұртына ұқсап 
селтиеді де тұрады. Тымағын бастыра киіп алып,  шарбақтың ішіне Итемген кіргенде, мал 
жайласып жүрген балалар да, жұмыскерлерде аяқтарын қаздаң – қаздаң басады» [2,399б.]. 
Бұл – кәдімгі Итемген байдың өзі екенін оқырман қауым бірден аңғарады. 

Бұл үзінділердегі сатиралық – юморлық, ирониялық – гротескілік әсіреулер, 
саналуан портреттер, образдар мен характерлер, өмірдің әр түрлі реалистік штирхтары 
Ғабит Мүсіреповтің суреткерлік стилін айшықтайтын белгілер. 

Ғ.Мүсіреповтің прозадағы үлкен көркемдік белесі- «оянған өлке»романы болып 
табылады. Романның алғашқы журналдық нұсқасы «әдебиет және исскуство журналының 
1952 жылғы 1-5 және 10-12 андарында жарияланып,  1953 жылы «оянған өлке» романы 
жеке кітап болып шығады. Ал, романның екінші кітабы – «Жат қолында» - романы арада 
отыз жыл откен соң, 1984 жылы шығып, оқырмандар қолына түсті.» 

«Сонымен көп жылға созылған  тынымсыз еңбек баянды аяқталып, қазақ совет 
әдебиетінің бәсіре – еншісіне тағы да бір роман – эпопея келіп қосылды.       

Автордың осы мақаладағы көптеген талдауларымен тұжырымдары күні бүгінге 
дейін күшін, әсерін жойған жоқ. М.Әуезовтің «Абай» романының алуан қасиетін жан-
жақты дәлелдей келіп, Ғ.Мүсірепов төмендегі тұжырымға келеді: «Абай» романы ең 
алдымен, ең іргелі жазушымыз. Мұхтардың 25 жылға толған жазушылық еңбегінің негізгі 
қорытындысы сияқты. Әдебиеттің әр саласында, әр кезде, әр жолмен айтылып келген 
ойлардың сарқып құйған шалқары осы «Абай» дер едім. Драмаларында, әңгімелерінде 
жасалып келген  әр алуан образдары, елінің ой-санасын өсіруге арнаған тілек бәрі басын 
қосып осы романда әбден ӛңделіп, армансыз айтылған. Өткен заманның оң-терісін, 
үлкендігі мен болымсыздығын, қараңғысы мен жарығын, жұдырығы мен ойын, қысы мен 
жазын барынша толық көрсете алған роман бізде осы ғана» [3,183б.]. 

Осы тұрғыда Мүсірепов былай дейді: «Абай - қазақ халқының поэзиясын, тілін, жан-
жақты көркем өнерін оң жолға түсірген, тарихи еңбегі бар асқан дана, Ұлы ұстаз, қазақ 
халқының ойын өсіру, сезімін тереңдету, ар-намыс, адамгершілік қасиеттерін шыңдау осы 
ұстазымыздың қолынан етті. Қазақ ақын-жазушыларының ана сүті мен қанына тараған 
деп айтарлық тәрбиесі Абайдан келеді»[4,206 б.].   

Ғабиттің «Қазақ әдебиетінің өркендеу жолындағы Абайдың тарихи орны» деген 
зерттеуі оның Абай шығармалары туралы әр кезде жазған екі мақаласының біріктірілген 
нұсқасы. «Абай және орыс әдебиетінің классиктері» деген бірінші мақала алғаш рет 
«Социалистік Қазақстан» газетінің 1945 жылғы 21 тамызындағы санында, онан соң 
«Ленин туы» газетінің 1945 жылғы 5 қыркүйектегі санында жарияланды. «Үлкен 
сарынның ақыны» деген атпен «Абай тағылымы» (1988) ұжымдық жинаққа енген. «Қазақ 
әдебиетінің өркендеу жолындағы Абайдың тарихи орны» атты екінші мақала алғаш рет 
«Социалистік Қазақстан» газетінің 1954 жылғы 27 мамырдағы санында, «Әдебиет және 
искусство» журналының сол жылғы санында және «Коммунизм туы» газетінің 1954 
жылғы 5 қыркүйектегі санында басылған, сондай-ақ 1954 ж. Алматыда шыққан «Абайдың 
өмірі мен творчествосы» атты мақалалар жинағына енген. Академик-жазушы өзінің осы 
екі мақаласын біріктіріп, «Қазақ әдебиетінің өркендеу жолындағы Абайдың тарихи орны» 
(1970) деген атпен шыққан «Суреткер парызы» атты мақалалар жинағына, бес томдық 
шығармалар жинағының төртінші томына (1975) енгізді. Кейін «Заман және әдебиет» 
(1982) атты әдебиет туралы ойлары мен толғаныстары жинақталған кітабында басылды. 
Мүсірепов бұл мақаласында Абай поэзиясындағы орыс классиктерінің шығармаларымен 
үндестік сипатын ғылыми терендікпен ашып берген. Ұлы Абайдың қазақтың жаңа 
әдебиетінің көш басшысы болуындағы заңдылықтардың тарам-тарам көп саласының бірі 
орыс әдебиетінің классик өнегелі үлгілерін жете игере білгенінде жатқандығын зерек 
оймен тани білген. Сыншы, жазушы ретінде жан-жақты танылған Ғ.Мүсірепов өзінің 
сыни еңбектерінде классик ақын Абай поэзиясын зерттеп қарастырады. Абай қазынасын  
жан-жақты бағамдаған сыншы  ақын лирикасысының түрлері мен жанрлық ерекшелігіне 
өзіндік бағасын береді.Өмірден жалпы адамгершілік, ұлы мағына іздеген Абай өмір 
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жұмбақтарына шешу айтар, алға бастар ойды орыстың классиктерінен - А.С. Пушкин, М. 
Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-
Щедриннен тапқандығы, жай ғана табу емес, солармен ой жарыстыра отырып, көркемдік 
деңгейге көтерілгендігі, қазақ әдебиетіне жаңа сапалық белгілер әкелгендігі сыни 
еңбектерінде пайымдалады.  

Тақырыбымыздың ой түйіні ретінде академик З.Қабдолов ағамыздың ойымен 
қорытындыласақ: «Мүсіреповті мақтамауымыз керек, Ғ.Мүсіреповпен мақтануымыз 
керек». Ғ.Мүсірепов мақтауды қажет етпейді, оның өмірін үлгі етіп, рухани мұраларын 
санамызға сіңіре отырып, қазіргі өскелең және келешек ұрпақтың шынайы рухани 
азығына айналдыру жолында жұмыс жасау, әрине, біздердің - жас ұрпақтың болашақ 
алдындағы үлкен парызы.  
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В статье рассматривается единство мастерства. Автор в качестве 
доказательства своих мыслей использовал повесть «Быль о Ханша-Дарье» выдающегося 
писателя А. Кекилбаева. 
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The article considers unity of skill. The author used the tale «Khansha-Daria hikayasi» of 
prominent writer A. Kekilbayev to prove his point of view. 

Key words: unity of skill, historicism, composition, pathos. 
 
Оқырмандардың бірі кітапты аларда оның оқиғасына, идеясына, жазушылық 

этикасының сақталу мөлшеріне, кейіпкерлердің философиялық, психологиялық және 
логикалық тұжырымдарына назар аударса, енді бірі оның композициялық құрылымына, 
көркемдігі мен тіліне де көңіл аударып жатады. Мәселен, Ә.Кекілбаевтың «Ханша-Дария 
хикаясы» атты повесі Еркін Ібітановтың: 

Бұл өзі әлде шындық, әлде өтірік,  
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Ақиқатын білетін адамдарды  
Жіберген уақыт өзі көрге тығып, – деген дәйексөзге де, демагогияға да жатқызуға 

болатын ой-пікірімен басталып, автордың: «...Шығыс Азиядағы бір өзенді қытайлар 
Хуанхэ — Сары өзен, тибеттіктер Мачу — Қызыл өзен, маңғұлдар Хара-Мұрэн — Қара 
өзен деп атайды. Ал енді оны Хатын-Гол — Ханша-Дария десеңіз бәрі де түсіне қояды. 
Неге олай?..» - деген сұрағымен жалғасып, бірінші тарауы басталып кетеді: «...Кәрі жүрек 
көп қуана бермейді. Бірақ әр күн сайын таңертең төсегінен тағы да тірі өргенін көргенде 
қалай да көңілденеді. Қызметшілерін шақырмай тұрып, ешкім жоқта тамыр-тамырының 
бәрі андап-андап тұрған тарамыс қолын бүгін көріп отырғандай тесіле қарап шығады; 
асыл жүзік салынған он саусағын түнде ұйықтап жатқанда біреу қырқып әкеткен жоқ па 
деген кісіше, әрқайсысын жеке-жеке салалап көреді. Бұл асыл жүзіктің әрбіреуінің өз 
тарихы бар. Мынау ақ маралдың қарға тамған қанындай нарт лағыл Бұқараны шапқанда 
түсті...» деген жеті сөйлемдік үзіндідегі Шыңғысханның жас баладай жүзіктерді саралап 
отырғаны оқырмандарға қызық.  

«...Сардиған сар даланың төсінде көң қотырдай қоңырайып көрінетін қара құрым 
шаһарлар көзіне шалынса болды, қалың түмендер суға шапқан киіктей жөңкіліп, лап 
қоятын...» делінген сөздерді оқыса да, көбі ханның саусағындағы қалған тоғыз сақинаны 
ойлап, кітап оқуын жалғастырады. 

«...Бұқараны шапқан күні кешке қарай, қолбасылар бұның шатырына талауға түскен 
шаһардың талай қызын саудагердің керуеніндей көзінен тізіп алып келді. Шаһар әкімінің 
қатыны бұл отырған сары ала шатырдың босағасынан басын имей аттады. Екі босағада 
тұрған екі жасауыл тәкаппар қатынның аспандай қараған асқақ басына қылыш апара 
бергенде, бұл ымдады. Екі жасауыл әйелді қақ алдына әкеліп, жер тізерлетті. Зиялы 
қауымның ортасында жарық жұлдыздай жарқырап қалған асқақ әйел бұны қорашсынды 
ма, әлде ерінің намысы мен елінің аруағын сыйлағаны ма, — әйтеуір басын имей мелшиіп 
отырып алды. Екі жасауылдың күштеп жер тізерлеткенін, бұл оның бас игені емес екенін 
көрсеткісі келген болу керек, көкке қарап, қолын жайып, ернін жыбырлатып дұға оқиды; 
сонда әлгі тізе бүккені аллаға ақырғы мінажат қылғаны болып шықты. Қайсар әйелдің 
амалсыз жерде айла тауып кеткеніне бұл іштей сүйсініп отыр, әйел аппақ қолын жүзіне 
апара бергенде, сүйріктей саусағынан қызыл шоқтай лағыл жүзік жарқ етті; ол біраз уақыт 
көзін жұмып, ернін күбірлетіп, екі қолын бетінен енді ала бергенде, жасауылдарға ишара 
қылды. 

Көк желкеден төнген қайқы қылыш сүйріктей-сүйріктей он саусақты қу жүзгеннің 
шырпысындай қыршып түсті...» Бұл бірінші жүзіктің тағдыры болғандықтан, оларға 
екінші жүзіктің сыры да тартылыс күшіндей  әсер ете бастайды.  

«...Ал енді мына біреу — Отырарды алғанда, ойда жоқ жерде көк желкесінен тап 
беріп, басын балтамен шауып түсіре жаздаған кәрі ұстаның өңін от алып күңгірт тартқан 
сіркелі күміс сақинасы. Анау — Самарқанның аспанмен арбасқан сайқал мешітін 
шапқанда, михрабта мінажат қылған қалпын бұзбай отыра берген діндар мұсылманның 
меруерт сақинасы. Сұқ қолындағы Қап тауында бұның көзі түскенін байқап қап, сұр 
мойнақ арғымақ атының кеңірдегін бір-ақ орған ерегіспе ер жігіттің шынашағынан 
алынған үр тас...» деп он саусақ түгенделіп, оларға байланысты себеп-салдар ашылғаннан 
кейін жазушы: «...Бүгін бір түс көрді...» — деп түс көру жайына ауысып кетеді.  

Осы мысалдардағы образы ашыла бастаған Шыңғысхан, жауланған қала 
тұрғындары, шаһар әкімінің қатыны да жүзіктер оқиғасы төңірегінде шоғырланған. 
Шапқыншылықтар, оқиғалар өткен жерлер, кейіпкерлердің мінездері де осы сақиналардан 
туындап отырғандықтан, бұлардың кішігірім композициялық құрылымының 
«менмұндалап» тұрғанын байқауға болады. Шығармадағы композициялық позицияны  
архитекторлық шеберлікке де теңеп жатады. Әр жобаланған архитекторлық ғимараттың 
сырты да, іші де, қабырғасы да дегендей сұлу да әшекейлі болу үшін оны  тартымды қылу 
міндет. Кітаптың талабы да соған ұқсас.  
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Көзге көрінбейтін, ой түйсігімен сезілетін композициялық құрылымын әсемдеу үшін 
Ә.Кекілбаев хикаясының басында да, оқиғаның өрбуінде де, кульминациясында да 
бейнелеу ерекшеліктері мен көркемдік өрнектерді пайдаланып, эстетикалық талғаммен 
туындысын көркемдей алған.  

Ал тілдің қолдану жүйесіне келсек: тіл шұрайлы, бай, шешен, шабытты, өткір, 
ұтымды, нәрлі деп, тіптен көркемдік жүк арқалатып, тілі көркем де әсем деп жатамыз. 
Дыбыстар ұйқастығын, үйлесімдігі мен үндестігін де тілге балаймыз. Автор еңбектеріне 
көркемдіктің қуатын қалай ұтымды қосса,  тілдің де рөлін сондай талаппен колдана алған.  
Мәселен: «...Тәкаппар әйелдің қайқы еріндері оқыс жымқырылып, мәрмәрдай аппақ жүзі 
ду ете қалды. Тостағандай-тостағандай екі көзінен секіріп шыққан екі тамшы етегіне 
домалады. Әйел қайтадан қу шүберектей боп өңі қуарып, сазарып алды.  

Жарты әлемді қау шөптей жапырған бұның алдында да айылын жимаған қайсар 
қатынның лағыл жүзігі содан бері бұның қолында. Жеңіс бермеген әйел өрлігінің 
ескерткішіндей ескі көз...»  дегендегі «мәрмәрдай аппақ», «тостағандай-тостағандай» 
деген сөздердің теңеу әдістері қандай көркем.  

Ал «...жүзі ду ете қалды...», «...екі көзінен секіріп шыққан екі тамшы етегіне 
домалады...» дегендегі сөздердің тілі — бірі өткір, бірі шабытты.  

«...Бүгін күн тіпті тамаша екен. Алыс қырандар ала балақтау, ойға қар тегіс түсіпті. 
Көзіңді көлегейлегенімен дүниенің бәрін жұмсартып, балбыратып жіберетін іркілдек сүт 
тұман төңіректі түгел перделеп, кілкіп тұр. Қос ат сол енді ұйып келе жатқан сүт кілегейді 
кеуделеп жыртып, жымысқы жықпылы көп жермешел таудың қойнауына енді...» Мұнда  
да ажарлау мен салыстыру тәсілі арқасында табиғат көрінісі әсерлі суреттелген. 

«...— Әй, билеушім-ай, сен нені білейін деп едің. Жақпар тастың арасынан шалқи 
соққан желде қу тезектің түтінін иіскеп отырып, терлеп-тепшіп ішетін арқардың күйік дәм 
сорпасын сағындым, жамбасымды қыз-қыз қайнатып, қыдықтап жататын аю терісі 
бөстегімді сағындым, екі аяқты отқа қалап, емін-еркін қақырынып-түкірініп отыратын 
қара лашығымды сағындым, — деді.» Осындағы Қасар мергеннің диалогындағы 
қайталана беретін «сағындым» деген сөз пафостық леп беріп, көркемдік пен тіл 
қолданысын  қуаттап, дыбыстар ырғағымен зор рөл аткаруда. Әрине, бұдан көркемдік пен 
тіл қызметі сюжет, идеялардан артық  деген ой тумаса керек. Олардың да айтары, іс пен 
қақтығыстары аз болса, көркемдік пен тілдің де сапасы төмендеп, шығарма  толыққанды 
болып шықпайтыны  анық. Сол себептен де, бұлардың бәрін тоғыстыратын шеберлік 
қажет. Әр қаламгердің  жазу стилі, қабілеті, қолтаңбасы, кітаптарының мән-мазмұны әр 
түрлі болғандықтан, әр қаламгердің шеберлігі де  әрбасқа. Шеберлік сонысымен құнды. 

Мысалы: Ә.Кекілбаевтің жазушылық дарының шығарма соңындағы бір беттік 
эпилогттың өзінен да көруге болады: «...Тайлығада Шыңғысханның басына жылма-жыл 
жылқы шалынады. Ертеректе адам да шалыныпты. Кейін тибеттің Панчен-Эрдені бірде 
Шыңғысханның сүйегі сақталған үйде жұрттан жасырынып жалғыз қалып, табытты ашып, 
әміршінің беліне қызылбелбеу буып: «Бұдан былай рақымды бол, адамның қанын осы 
арқалағаның да жетер, енді сенің басына адам емес, жылқы шаламыз», — депті. Табыттың 
аузына үш жерден құлып салып, кілтін өзімен бірге әкетіпті. Содан бері күміс табыттың 
ішінде не жатқанын күзетуші дархаттардың өздері де білмейді. 

Ханым-дария – Хатун-Гол атанып кеткен Хуэнхэ өзенінің бойында, Гуйхуачән 
қаласының маңында таңертең төңкерілген тостағандай, түсте айдалаға апарып тігіп қойған 
киіз үйдей боп көрініп, ал кешке етегін мұнар шалып, төбесі бұлт арасына қалқи жүзіп 
жүретін елден ерек төбе бар. Оны жұрт Темір-Олхо атайды. 

Баяғыда Гүрбелжін ханша Шыңғысханға еріп өзен бойына барғанда, көгершіннің 
аяғына Шыңғысханнан қалай кек алатынын айтып хат байлап жіберіпті. Ол хатта 
сүйегімді судың аяғынан емес, басынан іздеңдер депті. Жыл бойы қанша сарсылып іздесе 
де табылмаған Гүрбелжін ханшаның денесі ақыры сол қазір Темір-Олхо тұрған маңайдан 
шығыпты. 
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Қытай диқандары жер бетін қан жылатып, өмір бақи жеңілмейтін жиһангер атанған 
Шыңғыс ханнан да кек қайтарған арудың денесіне тауап етіп, әрқайсысы бір-бір күрек 
топырақ салғанда, Гүрбелжін ханшаның моласы осындай шартараптан өзіне шақырып 
тұратын найза төмпекке айналыпты. Осынау адамға қысастық қылғанның зауалы ақыры 
адамнан болатынын айтып, жер түбінен ұран салып тұратын киелі төбенің еңсесі мәңгі 
биік болу үшін әрлі-берлі өткен жүргінші Темір-Олхоға бір уыс топырақ қосып отырады. 
Ал енді Гүрбелжіннің Шыңғыс ханнан қалай кек алғанын өзінен басқа тағы бір адамға 
айтып берген кісі де Темір-Олхоға бір уыс топырақ қосқан адам болып есептелетін 
көрінеді. 

Сол ғұрыппен бұл аңыз да кісіден кісіге, елден елге, тілден тілге ауысып келіпті...» 
— дей келе суретші қаламгер өткен дәуір жаңғырығын жеткізіп, жазған оқиғалардың 
растығына оқырманды сендіргендей, бір жағынан өзі де осы тарихи хикаяға қай жағынан 
да толықтай жауап беретіндей : «...Енді, міне, қадірлі оқушым, мен де Темір-Олхоға 
қосқан бір уыс топырағым болсын деп, бұл хикаяны өздеріңе әңгімелеп отырмын...» — 
деп эпилогын майда тілімен сәтті аяқтайды.  

Тарихи мәліметтерден алынды ма, алынбады ма белгісіз, дегенмен де,  
Тибеттіктердің Панчен-Эрдені, Темір-Олхо төбесі, «Мың асқанға бір тосқан» дегендей  
Шыңғысханнан өш алған Гүрбелжін ханшаның да бір сәттік сюжеті сараң тілмен 
баяндалса да оқырманның көңіл-күйіне, ой-пікіріне әсер ете алатыны сөзсіз.    

Өзінің шығармаларын дәйекті әрі деректі қылу үшін қалаған тақырыпты зерттеп, 
пайдаланған әдеби құралдарына жауапты қарайтын жазушы өз оқырмандарымен де: 
«...Шығыс Азиядағы бір өзенді қытайлар Хуанхэ — Сары өзен, тибеттіктер Мачу — 
Қызыл өзен, маңғұлдар Хара-Мұрэн — Қара өзен деп атайды. Ал енді оны Хатын-Гол — 
Ханша-Дария десеңіз бәрі де түсіне қояды. Неге олай?..» — деп сыр бөлісуге бар. 
Қаламгердің бұлай сұрақ қоюы, мүмкін бірнеше ғасыр бұрынғы оқиғалардың 
тарихилығында болар? Қаншама повесть делінгенмен де, басты кейіпкері – тұлға болып 
қалған Шыңғысхан емес пе? Оның қаншама елге шапқыншылық жасағаны, тұқымдары 
қаншама ұлыстарға иелік еткені жазылып жүрсе де, жеке тірлік-тіршілігі жұмбақ күйінде 
қалған. Ия, ХІІ ғасырдың өмір салтын, ұлттық психологиясын,  ескі менталитетті, сол 
заман көзқарасын суреттеп, Шыңғысхан сияқты образды сомдау оңай шаруа емес. 
Жазушының неге олай? — деуінің себебі де осы шығар? Кітап басында ақын 
Е.Ібітановтың  үш жол өлеңі де осы ойға  айғақ сияқты. Артықтау кетсе кешірім сұрағаны 
да болар? 

Өте қатал болған деген сөзге ілінген ұлы әміршінің мінезін аша түсү үшін 
Ә.Кекілбаев  Шыңғысханды Қасар мергенмен кездестіріп, жағымды кейіпкерлер Шидүргі 
хан және Гүрбелжін ханшамен қақтығыстырып қояды.  Ұлы әмірші Қасар мергенге 
барлық сырын  ақтарады, тек соған сенеді, сонымен бірге бір уақытта көз жұмады. Қасар 
мерген шығарманың өң бойында  патриоттық қасиеттен жұрдай көнбіс, бірде достай адал, 
енді бірде аңқау кейпінде образдалады. Ал ең өжет әрі ең жағымды кейіпкерлер Шидүргі 
мен Гүрбелжіннің сомдалуы адамның  рухын оятып, кітапты соңына дейін оқуға себеп 
туғызады: «...Шыңғысхан Шидүргіге тіл қатты:  

— Сен кеше жер бетінде, әйтеуір, жаңғыз таңғұт тірі қалса, менің кегімді жоқтайды 
дедің бе осы? 

— Иә, айтқаным айтқан. 
— Ендеше сенің таңғұтыңнан тірі қалған осы алпыс және өзің. Қалған еркек 

кіндіктің бәрін лақша бауыздадым. Әйелдерді сұрыптап жүріп, тек сұлуларын ғана аман 
алып қалдым. Олар бұдан былай Маңғұлдан бала сүйеді. 

Әміршінің даусы шеке шымырлатардай шаңқ-шаңқ етті. 
— Бұдан былай дәл осы күнді, дәл осы сағатты естен шығармас үшін, алдарыңа ас 

келген сайын «Мухули мусхули угай» деп айқайлайтын боласыңдар. 
— Енді жер бетінде таңғұттан өзіңнен басқа еркек кіндік қалған жоқ. Сеніңде 

басыңды қазір аламыз. Сосын мынау жарық дүниеге бір де бір таңғұт тумақшы емес. 
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Қарны қампиған әйелдің бәрін жарып тастадық. Сонда сенің кегіңді кім кектейді? — деп 
сұрады.  

Шидүрге бойын жиып ала қойды. Шиыршық атқан ызалы дауыспен: 
— Ей, Шыңғыс хан, мың асқанға бір тосқан. Саған да зауал бар шығар! — деп 

шақырлаған қос азуын күшпен тежеп, маңдайына шапшып шыққан ащы терді мойнын 
қатты бір жұлқып сілкіп тастады. Шыңғыс хан оған ләм-мим жауап берген жоқ. Қос 
жендетке ым қақты. Екі темір көк желкеден шақыр-шұқыр шайнаса қалды. Шидүргенің 
басы алтын тәждің астынан Шыңғыс ханның алдына домалап түсті...» 

«...Күміс табақшаның үстіндегі жүзікті қолына алып көрді. Тырнақтай көк тастың 
астындағы көк ұнтақ у екен. Жылмағай мүйіз қорапшаның ішіндегі алмас ұстара боп 
шықты. Манағы екі қызметшінің келісіне енді түсінгендей. Шидүргенің пәлен күннен бері 
айта алмай жүргенін енді ұққандай. Мұнысы несі? Өзін-өзі өлтірудің керегі қанша? Ертең 
жендет өзі-ақ жайғамай ма? Әлде азапқа төзе алмас деп қорыққаны ма? Жыл он екі ай 
мына тамұққа шыдағанда, айбалтаның астындағы қас қағым сәтке неге шыдамасын! Енді 
жаудан да, өлімнен де қорқатын ештеңе қалған жоқ. Түгел жусап қалған елінен, күйеуінен 
жаны артық па! Дарға асса - құдай қосқан қосағымен бірге асылады, басын кессе - 
жендеттің алдына бірге барады. Ақтық демдері біткенше жарық дүниені бірге көреді. 
Араларына адам түгілі ажал түспейді. Әлде... Жаудың басқа бір ойлағаны бар шығар. Әлгі 
сызат дұшпанның сондай ниетіне көрінбесін! Біреуі басынан оқ тиген жаралы құлжаның 
сыңар мүйізіндей соқитып жалғыз қалдырып жүрмесін! Бәсе, мана бұлардың екеуін неге 
бірге әкетпеді?.. 

...Гүрбелжін өндіршегі сорайған сығырақ көз Шыңғысхан шалға да, оның қапсағай 
денесіне де, бір аяғын ұйып қалғандай сүйрете басқанына да таңырқағандай аңырып 
отыра берді. Оң қолының сұқ саусағындағы жүзіктің көкшіл көзінен күлдей көк ұнтақ 
төсегіне төгіліп жатты.»  Бұл ұлы әміршіге, оның жауыздық әрекеттеріне қарсы шыға 
алған күрескерлер бейнесін көз алдымызға әкелетін екі көрініс. Оқырмандарды 
рухтандырып, разы қылатын осы кейіпкерлер характеріне қала әкімінің әйелін іс-
әрекетімен қоссақ, нағыз образдар мен оқиғалар галереясы болып шығары хақ. Мұнда да 
шеберліктің бірлігі қылаң беріп тұр. 

Демек, «Бірлік бар жерде — тірлік бар» деген мәтелді алға тартып, әйгілі жазушы 
Ә.Кекілбаевтың да осындай оқиғалы әрі идеялы шығамалары өміршең  бола бергей 
демекпіз.  
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Мақалада жазушы, ғалым Н.Ғабдуллиннің «Сарғайған жапырақ» және «Толқын» 

атты екі повесі талданып, ондағы образдар әлемі сөз болады. Жаны таза жазушының 
суреттеген Жамал, Есенжол, Маржанкүл, Алексей, Зоя сынды образдардың биік рухы, 
адамгершілік асыл қасиеттері нақтылы мысалдар арқылы көрсетіледі. Игі істерімен, 
тұнық ойларымен оқырманнының жүрегінің төрінен орын алатын кейіпкерлері арқылы 
автордың жас ұрпақты тәрбиелеу мәселесін алдыңғы орынға қойғандығы анықталады. 

Түйін сөздер: Н.Ғабдуллин, адам мінезі, образ, тәрбие, өмір. 
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Писатель, ученый Н. Ғабдуллин   анализируют две повести под названием 

«Сарғайған жапырақ» и «Толқын», а также их образы. От чистого сердца он написал 
про высокий дух, благородные нравственные свойства на конкретных примерах таких 
образов, как Жамал Михаил, Маржанкүл, Алексей, Зоя. На первое место ставятатся 
вопросы воспитания молодого поколения, посредством которых определяются  герои, 
которые прибывают в глубине сердца читателя, с их добрыми делами и прозрачными 
мыслями. 

Ключевые слова: Н.Ғабдуллин, человеческий характер, образ, воспитание, жизнь. 
 

MORALITY ISSUES IN N.GABDULLIN'S WORKS 
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Writer, scientist N. Abdullin analyze two novels called "Saryan Japura" and "Tolin", as 

well as their images. From the heart he wrote about the high spirit, noble moral properties on 
specific examples of images such as Jamal Michael, Marzhankul, Alex, Zoya. In the first place 
put the issues of education of the younger generation, through which the characters are 
determined, which arrive in the heart of the reader, with their good deeds and transparent 
thoughts. 

Keywords: N.Gabdullin, human natur, image, education, life. 
 
«Мен үшін жазушылық еңбек, ғылыми жұмыс, ұстаздық-педагогтік қызмет біртұтас, 

араларында жік жоқ. үшеуінің тамыры да, сабағы да, жапырағы да бір. Тұтқан мақсатым 
да, көздеген нысана да біреу – рухани өмірді көркейту мұратына қызмет ету. Жазушы да, 
ғалым да, педагог те өз еңбектерімен адамдардың жүрегіне ізгі қасиеттердің ұрығын егеді. 
Осы ұлы іске, азғантай болса да, үлес қоса алған болсам, бұл – мен үшін үлкен бақыт» 
деген екен жазушы, ғалым, ұстаз Н.Ғабдуллин өзінің бір сұхбатында. Халқына адал 
қызмет етудің айқын принципін ұстанған гуманист жазушы сомдаған кейіпкерлері де 
өзіндік берік принципімен, мықты позициясымен, кең жүректі мейірімділігімен, 
адамгершілігімен мен мұндалап тұрады. Мәселен, жазушының «Сарғайған жапырақ» 
повесіндегі Маржанкүлдің бойындағы адами мөлдір қасиетіне, үлкен жүрегіне риза 
болмайтын оқырман кемде-кем. Аға-жеңгенің қолында тәрбиеленіп, еш жетімдік 
тауқыметін көрмей өскен Маржанкүлдің өмірі Түлкібайға жолыққаннан кейін қайғылы 
жағдайға душар болады. Жеңгесі Жамал да айықпас дертке шалдыққан. «Ғұмырымның 
азайып бара жатқанын өзім ғана білейін, басқа ешкім де сезбесін, - деп ойлады ол. –
Мұңайып зарымды айтқанмен, ағайын-жұртты егілтіп жылатқанмен, маған ем бола ма, 
оларға жеңілдік келе ме? Құр өзім қиналам, оларды да қинаймын... Жоқ, сендер 
жүдемеңдер... аяймын бәріңді... Мені сау деп ұғыңдаршы, алабұртпаңдаршы» [1,162]. 
Жамал сыртқа ештеңе білдіргісі келмегенімен, іштей қайғы жұтады. Сонда да 
басқалардың қиналмауын қалайды. Он жасынан бастап Жамалдың тәрбиесінде болғасын 
өз анасындай болып кеткен оған бойжеткесін де еркелей сөйлейді. Әлі де болса 
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балалығынан арылмаған періште көңіл қызға Түлкібаймен танысуынан кейін ғана 
өмірінде күрт өзгеріс басталады.  

Жалпы Маржанкүлдің де, Жамалдың да, Есенжолдың да рухани әлемі терең 
бейнеленген. Повестегі сырлы сәттерден келтірілген үзінділер бұған дәлел. Адамның 
бойындағы жат мінездерден әлі бейхабар Маржанкүл тек жақсылықты ғана ойлайды. 
Қиялмен кезіп өзінің үйлену тойын да өткізеді. Ол Түлкібайдың тек құр сөзбен берген 
уәдесінен де, жиі айтатын сылтауынан да күдіктенбейді, Маржанкүл – жаны таза жан. 
«Қыз басынан өтетін тағдырдың осы бір көріністері Маржанкүлдің көзіне елестегенде, ол 
бір түрлі күйге түсіп, толқыды. Туған үйін, өскен ауылын қия алмайтын секілденіп әуелі 
мұңайды...Соның артынан көңіліне қуаныш қайта кіріп, қыздың ұзатылуы, келін болып 
түсуі, өз отауының шаңырағын көтеруі қызық көрініп, соған ішінен толқыды» [1,272]. 
Тәтті қиялын, өз ойын жеңгесі айтып, екеуі жиі сырласқанымен, келген Түлкібай жоқ. Ал, 
жеңгесі күннен-күнге ауруын емдеп, нашарлай бастайды. Есенжол мен Жамалдың қарым-
қатынасы ерлі-зайыптылардың өмірінен үлгі көрсетеді. Зайыбы дертке шалдыққанда, 
оның бар жағдайын жасап, қайтсе көңілін көтеруге тырысады. «Қап, мына күннің 
ыстығын-ай, апта бойы ап-ашық болып тұрып, Жамалым ауруханадан шығатын тап бүгін 
бұзыла қалуын қарашы» деп  басталатын Есенжолдың  жанашырлық сезімі шығарма 
аяқталғанша оның өн бойынан бірде оқиға, бірде іс-әрекет арқылы, кейде жылы лебізбен 
көрініп отырады. «Құла дөнен сойылды». Бұл үй қашанғы ғадеті бойынша, соғым 
сойылған күні ағайындарын, көршілерін шақырып, қонақасын беретін. Есенжолдың 
көкейінде осы ой тұрғанымен, ол науқас әйелінің жолдан келген жағдайын ескеріп, дәл 
бүгін қонақ шақырудың реті болмас деп санады. Жұрт жиналған жерде дабыр-дүбір 
болады. Саған ауыр тиер, шаршап қаларсың. Бүгінше демал, тынық. Қонаққа ертең де, 
бірсігүні де уақыт бар ғой» деп еді.  

- Дәстүріміз бұзылмасын, бүгін шақырайық, соғымның алғашқы асын бәріміз бірге 
отырып татайық. Мен шаршамаймын. Қайта көңілім өсіп қалады», - деді Жамал [2,249]. 

Өзі үшін біреудің қиналғанын қаламай ауырып жатса да дәстүрден аттап өтпей, 
салтқа сай іс қылуға әрекеттенген Жамалдың осы бейнесінен нағыз қазақ әйелінің 
болмыс-бітімін байқауға болады десек, артық айтқандық емес. Әрине, бұдан ауру жанның 
көңіліне қарап кібіртіктеген Есенжолдың әрекеті дұрыс емес деген ұғым тумағаны  жөн. 
Қайта бірін-бірі қадірлеп, әрқайсысы өз жүрек қалауымен қолдарынан келгенше 
жақсылық жасап, шарапатын тигізуге асыққан ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасын 
көреміз. Бүгінде қосылмай жатып ажырасуға бет бұрған жас отау иелеріне осынау үлгілі 
отбасынан алар тәлім-тәрбие көп-ақ. Өкінішке орай, бұларды оқырмандар түгілі, 
айналасындағы Маржанкүлдердің өзі от басқан соң ғана тани бастайды. Міне, өз 
шығармасы арқылы автор осыған қиналады, қателікті жасап алып сан соққаннан пайда 
жоқтығын ескертуге тырысады. Автор көркем бейнені жасауда шытырманды 
оқиғаны,күрделі тартысты емес,терең психологизмді, жан-дүниенің толқуын алады. 

Қашан да отбасының ұйытқысы, берекесі болған қазақ әйелінің қандай қиындық 
болса да шаңырағын шайқалтпай ұстауға барын салатыны аңғарылады. Өзінің 
имандылық, адамгершілік принциптеріне жастайынан берік болып өскен Жамалдың бұл 
бағытағы ұстанымы өмірінің соңына дейін сетінемей, адам баласына тән жақсы 
қасиеттерді, қала берді әйелдің күйеуінің алдындағы парызы мен  жауапкершілігін асқақ 
қалпында алып өткендігі шығармада шебер суреттелген.   

Ұлттық әдебиетіміздің осы тақілеттес үздік туындылары әрқашан гуманистік, 
жалпыадамзаттық идеяларды насихаттауға, сол идеяларды ашатын көркем бейнелерді 
жасауға, халық өмірінің шындығын танытуға ұмтылады. Кеңестік заман жазушысы болса 
да, қаламгер Н.Ғабдуллин сомдаған образдарын жалпы кеңес адамына тән сипаттарды 
бойына жинақтаған, интернационал коммунист емес, ұлттық және жалпыадамзаттық 
мұраттар үшін қызмет еткен таза ұлттық тұлға деп тануымызға негіз бар. Автор қазақ 
әйелінің бойында болуға тиіс, мызғымауға тиіс ұлттық қалпымызды саф алтындай таза 
қалпында көрсетіп, кейінгіге үлгі етеді. Шығарма фабуласы аса күрделі емес. Автор 
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ұсынған оқиғалар желісі, кейіпкерлердің табиғи, қазақы, монтаны мінез-құлқы, 
әлеуметтік-моральдық мәселелер қазақ оқырманының түсінігіне етене жақын құбылыстар. 
Жамал – артық сөзі жоқ, нәті жуас жан, сырқатының ауырлығын, күні санаулы екенін біле 
тұра, оны басқаларға айтуға мүлде құлықсыз. Ойлағанын да, жанын жеген уайымын да 
ешбір жанға сездірмей, сездіргісі де келмей, іштен тынады. Табиғатынан момын, көнбіс, 
нағыз қазақ әйеліне тән төзімділік. Автордың барлық туындысында қаймағы бұзылмаған 
қазақы мінез-құлықты сомдай алған. Әсіресе, қазақ әйелдерінің ізеттілігін, иманды 
қылықтарын айрықша көрсете білген.  

Суреткердің келесі бір «Толқын» повесінде қазақ жеріндегі тың игеру мәселесі сөз 
болады. Соғыстың қиын жылдарында талай ұлттың өкілдерін бауырына алып, тамағының 
жартысын аузынан жырып беріп, пана болған қазақ халқының аяулы бейнесі көрінеді 
шығармада. Украина жеріне фашистер дендеп еніп, әкесі мен анасынан, сүйікті атасынан 
айрылған Алексей Гордиенко атты жігіттің қиын тағдыры арқылы автор соғыстың 
халықтың тек материалдық күш-қуатын ғана емес, моральдық болмысын да үлкен сынға 
салғандығын алуан түрлі тағдырлар арқылы көрсеткен. Басына қиындық түскенде, қазақ 
жеріне келіп, есін жиып, азамат болған Алексейдің кейіннен осы елдің алдындағы өз 
қарызын өтемек болып, тың игеруге келгені, сол жолда Москвада туып-өскен, 
медициналық техникумды бітіріп, комсомолдық жолдамамен қазақ жеріне қызметке келе 
жатқан Зоя Марковна Василевскаямен танысып, білісіп, өмір жолын бірге жүріп өтуге сөз 
байласады. Бірақ, бала кезінен басынан соры арылмаған Алексей енді бақытыма қол 
жеткіздім ба дегенде сүйгені Зоя аварияға түсіп, екі аяғынан айрылады. Мүгедек болып 
қалған қыз енді өзін жігітке тең көрмей, онымен кездесуден мүлде бас тартады. Оны 
палатасына кіргізуге тыйым салады. Осы тұста автор Алексейдің бойындағы биік 
адамгершілік қасиетті ашып көрсетеді.  

Адамгершілік қасиеттің ең бір озық өлшемі – адалдық. Жазушы қаһармандарын 
ерлік іске апарар алдында іштей толқынысқа түсіреді. Өлім мен өмір арасындағы үлкен 
ішкі күйзелісте адамға өшпес ерліктің рухын мойындатады. Зоядан: «Алеша, сүйіктім, 
кешіре гөр, саған бір ауыз сөз айтпақпын. Сен маған келме, өтінемін, жаным, келме. Қазір 
екі аяғыма бірдей гипс салынды, қозғала алмаймын, мүмкін, өмір бақи мүгедек болып 
қалатын шығармын. Мен саған бақыт қана тілеймін, Алеша. Жас адамсың, масыл болғым 
келмейді саған. Енді, мені ұмыта баста. Келме маған, жүрегіңдегі махаббатың суына 
берсін. Келсең де дәрігерлер рұқсат етпейді бәрібір» [1,585] деген мазмұндағы хат алғанда 
да жаны қатты күйзеліп, қиналғанымен, айтқан бетінен қайтпайтын, зор бейнетке душар 
болған сүйіктісінен бас тартпайтын Алешаны көреміз.  

«Адам ерлікке әрқашан ізгілік мұратты қойып, өз-өзін, өз бойындағы қорқынышын 
жеңумен барады» [3,17] деп зерттеуші В.П.Агеева айтқандай, автор кейіпкерлерін үлкен 
ерлік іске апарар алдында үміт пен үрейдің, күрес пен қорқыныштың екіұдай талқысына 
салады. Сөйтіп олар өлім алдындағы өзінің ішкі қорқынышын адамгершілік ұлы рухына 
жеңдіреді. Расында да Алексейдің әрекетін ерлікке балауға болады. Қазіргі уақытта туған 
баласынан бас тартып, жауапкершіліктен қашып жатқан жандар аз емес. Ал тағдырдың 
теперішін көп көрген Алексей болса, тіпті мүгедек болса да, өмір бақи маған масыл 
болады деген ойдан аулақ. Палатаға кіре алмай, салы суға кетіп, кейін қайтса да, түні 
бойы көз ілмей, таң қылаң бере ауруханаға қайта келіп, әр терезеге бір үңіліп, сыртынан 
сығалап, бірақ сүйген Зоясын көре алмай, тағаты таусылып, дәрігердің айтқан уақытын 
болдыра алмай қор болады. Адамшылықтың ең бір биік қасиетті көрінісі – азаматтық 
парыз десек, шығармадан Алексейдің өзінің парызына адал жан екенін байқаймыз.  

Адамның рухани болмысын сын сағаттардағы әрекет мінезі арқылы ашу шеберлігін 
автор Алексейдің Зояға жазған жауап-хаты арқылы білдіреді: «Ақылсызым-ау, отау тігуге 
әзірлене бер. Тойға кімдерді шақырамыз? Соның тізімін жасап бер маған» [1,586]. Нақты 
шешім қабылдаған адамның соңғы сөзі. Алексей сынды құрыштай шыныққан, өз сөзі мен 
уәдесіне болаттай берік адамның бұдан басқаша ойлауы да мүмкін емес еді.   
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Жазушының прозалық шығармаларының пафосы – гуманистік идеяны уағыздау 
десек, осы туындысы арқылы эстетикалық мұраты – жан-дүние әсемдігі, сезім мөлдірлігі, 
адамгершілікпен астасқан махаббат екендігіне көз жеткіземіз. Сөз болған шығармалар 
оқиғасы тартымды, композициясы шебер, шрақтығымен ерекшеленеді. Шығарма 
кейіпкерлері өз істері, адалдығы, мінез-құлқы арқылы оқырманының сана-сезіміне, ақыл-
ойына әсер етіп, адамгершілік қасиеттерге баулиды. Сонысымен де автор туындылары өз 
оқырмандарының ақылшысы, қорғанышы бола біледі. 
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Мақалада Орта Азияның алғашында мәдени орталық, кейіннен маңызды 

географияға ие болғандығы және аталмыш кең байтақ жердің КСРО басшылығына 
қауіп төндіргені үшін Кеңес Үкіметінің саяси нысанына айналғаны қарастырылған. 

КСРО-ның жүргізген саясаты, қазіргі таңдағы деструктивті діни ағымдардың 
пайда болып, жастар арасында кең жайылуына «септігін» тигізіп қана қоймай, жастар 
арасында рухани вакумның пайда болуына да әсерін тигізді. 
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В статье рассматривается как Центральная Азия первоначально была культурным 

центром, а затем стала важной географией для СССР, и что обширная территория 
была политической мишенью для руководства Советского Союза.  

Политика, проводимая СССР, не только способствовала широкому популяризацию 
деструктивных религиозных течений среди молодежи сегодня, но и способствовала 
возникновению массового духовного вакуума соответственно. 
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The article examines how Central Asia was originally a cultural center, and then became 
an important geography for the USSR, and that a vast territory was a political target for the 
leadership of the Soviet Union. 

The policy pursued by the USSR not only promoted the widespread popularization of 
destructive religious movements among young people today, but also contributed to the 
emergence of a mass spiritual vacuum, respectively. 

Keywords: USSR, Central Asia, muslims, Kazakhstan, repression. 
 
Мәдениет орталығы ретінде Орта Азия. 
Орта Азиядағы исламизация процесі VII ғасырдың екінші жартысында басталған 

болатын. Орта Азияның Әмудария мен Сырдария орналасқан Мәуеренахр және 
Мәуеренахрдың солтүстік-шығыс бөлігіндегі Түркістан аумағында Исламның жайылуы 
әртүрлі болды. Мәуеренахр жерінде ирандықтар мен бірнеше түркі халқы өмір сүрді. 
Қазіргі тәжіктердің және өзбектердің ата-бабаларының Исламды ертерек қабылдауы және 
Мәуеренахрдағы Ислами заңдылықтарын және тыйымдарын қатаң түрде сақтауға 
маңызды фактор ретінде қызметін атқарды. Ислам діні өзінің ритуал-ғибадаттарын 
орындау үшін инфрақұрылымы дамыған қалаға мұқтаж болғандықтан тұрғындар 
тарапынан ауыл-аудандарда мешіт пен медреселер тұрғызылды. Бұхара, Самарқанд, Хиуа 
секілді қалалар Ислам әлемінің мәдени және діни орталықтарына айналды. 

Жүздеген жылдар, тіпті одан да көп уақыт бойы Жерорта теңізін Қиыр Шығысқа 
жалғаған, Месопатамия, Иран, Мәуеренахр арқылы Ұлы Жібек Жолы да өткен болатын. 
Сондай-ақ, бұл кең топрақтардан тек жібек қана емес, сонымен қатар мускус, Сібір 
жануарларының жүндері, қымбат тастар, лак, фарфор және басқа да бағалы заттар жүріп 
жатты. Жалпы, бұл даладан өткен керуен 3000 түйе мен 5000 адамды құрады. Керуен 
жолдары Монғолия, Енисей алқабы және Қытайды, Балқаш көлінің оңтүстігі мен 
солтүстігінен өтіп, Таяу Шығысты байланыстыра отырып, Мәуеренахрға және Хорезмге 
барған болатын. Бұл жерден Ауғаныстан арқылы Үндістаннан келген жолдармен 
қосылып, Каспий теңізінің солтүстігі мен оңтүстік-батысына қарай жылжып отырған. 

Осы секілді терең тарих пен кең, ауқымды географияға ие болған Орта Азия, өзінің 
дәуірінде күллі әлемге әйгілі болып, дүниенің ең маңызды қалалары статусына ие болып, 
уақыт өте келе КСРО секілді аяусыз машинаның құрбаны болды. 

КСРО-ның орнауы және оның мұсылмандарға тигізген кері әсері. 
Қазан социалистік төңкерілісінің жеңісінен кейін, бұрынғы Ресей империясындағы 

мұсылман қауымының өмірі жаңа пішінге ие болды. Алғашында Кеңес Үкіметі мұсылман 
қауымын басқа діндерге, әсіресе мұсылман емес қоғамдарға қарсы күресуге тырысып, 
шығыс елдеріне большевизм мен социализм идеяларын таратуға тырысты. Бұл жоспарды 
жүзеге асыру үшін 1917 жылы Ұлттар ісі жөніндегі Халық Комиссариаты құрамында 
Мұсылман істері жөніндегі Комиссариат құрылады. Бұл Коммиссариаттың бас комиссары 
Молланұр Вахитов, орынбасарлары болса Ғалымжан Ибрагимов пен Шариф Манатов 
тағайындалды. 

Қазан төңкерісі кезінде мұсылмандар да өздерінің арасында көптеген ұйымдарды 
құра бастады. Бұлардың қатарында Ресей Мұсылмандары Кеңесі, Ресей Мұсылмандары 
Әскери Кеңесі, Ресей, Сібір және Башқұрт Мұсылмандарының Ұлттық Парламенті және 
т.б. болды. Большевик Партиясы, Мұсылмандардың Орталық Комитеті мүшелерінің 
қолынан Совет үкіметіне осы секілді оппозициялық күштерді саяси аренадан алып 
тастауға тырысты. Оның орнына қалалар, аудандар мен ауылдарда «пролетарлық 
мемлекеттік органдар» құрылған болатын. Мұсылмандардың Орталық Комитетінің 
қолдауымен жұмысшы және шаруалар Қызыл Армиясы әскерлерін барынша күшейтулері 
де жалғасты. 

Уфа және Қазанда мұсылман социалистік полктары, Қазан мен Мәскеуде Татар-
Башқұрт батальондары және Мұсылман-Қызыл Әскер армиясының бөлімшелері 
Астрахань, Пермь және Ресейдің басқа да қалаларында құрыла бастады. Кавказ 
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халықтарымен қарым-қатынас болса, географиялық жағынан ұзақтыққа байланысты бұл 
үрдіс баяу жүріп жатты.  

Мемлекет-дін қатынастарына байланысты көзқарасын В. И. Ленин «Социализм және 
дін» атты мақаласында былайша баяндаған болатын: «Мемлекеттің діннен, үкіметтің де 
қандай да бір діни бірлестіктермен байланысы жоқ болғаны секілді шіркеудің де үкіметке 
ешбір қатысы жоқ». Лениннің жариялаған бұл ережелері Кеңестік Үкіметтің негізін қалап, 
1918 жылғы 23 қаңтардағы «Мемлекеттен шіркеудің және мектептердің шіркеуден бөлінуі 
туралы» қағидаларымен қоса алғашқы Заңдармен бірлесті. Кейінірек бұл принцип, бүкіл 
Кеңес Конституцияларында көріне бастады [1]. Әрине, большевиктер діндердің өзара тең 
құқықтылығын мойындай отырып, оларды мемлекеттен оқшаулау кезінде діни ұйымдарға 
көзқарастарын «жұмсарта» алмады. Нәтижеде Орта Азиядағы «Жадид» қозғалысының 
белсенділеріне бағытталған қысымдар, «Шура-и Исламия» және «Шура-и Улама» секілді 
ұлттық және діни-саяси ұйымдарды мәжбүрлеп тарату, жеңіліске ұшыраған Қоқан 
автономиясы көшбасшыларына қарсы науқан, ұлттық және патриоттық газеттер мен 
журналдардың жабылуы, һәм дәстүрлі мектептердің, медреселердің, һәм жаңа әдістермен 
оқытылған мектептердің қатыгез түрде жойылуы белең алды [2]. 

1920-1930 жылдарда үкімет басшылығы Христиан дін өкілдерімен қоса, 
Мұсылмандардың да азаматтық құқықтарын шектеуі бойынша жұмыстарын бастады. 
Совет Үкіметі кезеңіндегі сенім мәселесін қыспаққа алып, түбірімен жоюға тырысып 
бақты [3]. Үкімет, жүйелі түрде алдымен мешіт және намазханаларды жойып және 
бұларға тиесілі фондтарды үкіметтің меншігіне өткізді, мектеп пен медреселерді жауып 
тастады. Діни білімге шектеу қойып, сайлау кезінде дауыс беру құқығынан айыруы, діни 
әдебиеттердің таралуына тыйым салынуы салық саясатында көрініс тапты. Мұнымен 
шектеліп қалмай, дін қызметкерлерін әкімшілік және қылмыстық қудалауға ұшыратып, 
түрмелерге қамап немесе қуғын-сүргінге ұшыратты [4]. 

Кеңес Одағының Ислам дінін мұсылмандардың өмірлерінен толықтай шығару 
жолындағы стратегиясын белгілі бір адымдармен жасағанын көруге болады. Бірінші 
кезеңде, Исламды мұсылмандардың өмірінен толықтай шығару және дінсіз адамдарды 
шығаруды ниеттенген Кеңес Одағы, 30 мыңның жобасындағы мешіттерді құлатып, 
зейнеткер немесе жұмысшы таптың тысындағы ғалым, молда, дін қызметкері, жер иелерін 
және т.б. сотсыз жазалаған немесе өлтірген, кей жағдайларда мүлкін тәркілеп Сібірге 
сүргін еткен болатын. Сондай-ақ діни білімге қарсы шыға отырып, мешіттерге 
бағынышты медреселер Кеңес Үкіметі тарапынан жабылды. 

Екінші кезеңде, 1924 жылы Кеңес Одағының заңнамаларында дінге байланысты 
стратегия айқындалып, діни ұйымдардың жойылуы да белең алды. Үкіметтің дінді 
бақылауын қамтамасыз ететін ең аз жиырма мүшесі болған «двадцатка» есімді аудандық 
діни органдар құрылды. Бұл ұйымдар Кеңестік Ресейде діни іс-әрекеттерді жасаған бір 
ғана заңды мекеме болған. 

1925 жылы атеисттердің шабуыл жасағының рөлін атқарған Жауыққан Құдайсыздар 
Одағы (Союз Воинствующих Безбожников - СВБ) құрылды. Бұл одақтың төрағалық 
қызметіне Большевиктердің Бүкілодақтық Коммунистік Партиясының Саяси бюросына 
(Политбюро ЦК ВКП (б)) қарасты Дінге қарсы комиссиясын басқарған, қатігез және өз 
ісін шебер меңгерген, партия жұмыстарына барынша берілген Емельян Ярославский (шын 
аты-жөні Миней Израилевич Губельман) тағайындалды. Л. Митрохиннің айтуынша, 
Жауыққан Құдайсыздар Одағының негізгі «провакациялық» ұраны ретінде «Дінмен күрес 
– социализм үшін күрес» болды [5]. Е. Ярославскийдің өзі бұл ұранды «Біз барлық діни 
ұйымдарды социализмнің ымырасыз жауы ретінде түсінуіміз керек» деп түсіндірді. 

Үшінші кезеңде болса, Кеңес Үкіметінің мұсылмандарға бағытталған ең ауыр 
соққыларының бірі ретінде 1929 жылы Латын әліпбесіне және 1939 жылы Кирилл 
әліпбесіне ауыстыру болды. Совет Одағының осы секілді әрекеттері Кеңес Одағында өмір 
сүріп жүрген мұсылман халқын Ислам мәдениетінен жаппай ажырап қалуына себепші 
болды. Нәтижеде, 1928-1945 жылдары әліпбенің ауысуы мұсылмандар арасында Құран 
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және ғибадат тілі ретінде қолданылған араб әліпбесі, бұл әдіспен мұсылман қоғамында 
ұмытылуына себеп болды, осылайша Ислами діни білімнің жойылуы да, тиісінше, кең 
етек алды [6]. Бұған қарамастан мұсылмандар 1917 жылдың төңкерісінен бастап 
тәуелсіздік жылдарына дейін Кеңес Одағындағы Марксизм-Ленинизмге қарсы күрестерін 
жалғастырды [7]. 

Кеңес Үкіметі басшылары, адамдардың өмірлерінен дін ұғымын шығару үшін 
«атеисттер университеті» секілді білім ордаларын ашты. Дінге қарсы конференциялар, 
журналдар және мешітке баратын мұсылмандарды қорлап, оразаға қарсы пропаганда, 
жастарды атеистік негіздермен тәрбиелеу және діни мерекелерді жою секілді әрекеттер 
қолданған әдістердің кейбірін құрады [7]. 

Төңкерістен бұрын Ресей географиясында, Хива және Бұхара тысында 26.279 мешіт 
және намазхана, 24.321 Ислам жамағаттары, 45.339 имам, молда және азаншы болғаны 
баяндалған [8]. 1924 жылында шариғат соттарының жабылуымен басталған процес 1928 
жылында бүкіл діни оқу орындар мен медреселерді жабуымен немесе үкіметтің өздері 
үшін қолданатын басқа ғимараттарына айналуымен біткен болатын. Мұндағы дін 
қызметкерлері, тыс мемлекеттердің пайдасы үшін тыңшылық қызмет атқаруымен 
сотталып ауыр жазаларға душар болды [9]. 

Кеңес Үкіметінің дінге қарсы жойқын саясаты тек Орта Азияға ғана емес, сгымен 
қатар Ресей географиясында өмір сүріп жүрген мұсылмандарға да кері әсерін тигізді. 
1920-жылдың екінші жартысында Кеңес Үкіметі, діни әдебиеттердің шығуын шектеді. 
1927 жылы Мұсылмандардың Орталық Діни Басқармасының «Ислам» журналы 
шығарылуына шектеу қойылды, бір жылдан кейін мүлдем тоқтатылды. Осы жылы 
«Дианат» атты басқа бір журналдың шығарылуы да тоқтатылған болатын. 

1920-жылдың соңы мен 1930-жылдың басында діни бірлестіктердің ғимараттары 
тәркілене бастады. 1931-жылға қарай Татарстан бойынша 1917 жылдағы 2223 мешіттен 
тек қана 980-і [10], Башқұрдстандағы 1922 жылдағы 2085 мешіттен 1934 жылға қарай 924 
мешіт қана аман қалды (1944 жылға қарай 12-ақ мешіт сақталып қалды) [11]. 

1929-1939 жылдары Орта Азия қалаларында 14.000, Орал-Волга аумағында 6000, 
Солтүстік Кавказда 4000, Қырым және Қазанда 1000-ға дейін мешіттер жабылды [9, 12]. 
Ресейдегі мешіттердің басым бөлігі, әсіресе ауылдық жерлерде, мектептер мен клубтарға 
айналдырылды. 1936 жылы Түменде Ақ мешіт қарындаш зауытына және Қызыл мешіт 
арақ-шарап зауытына айналды. Мәскеудегі тарихи мешіт болса қойма, баспа үйлеріне 
және Орынбордағы атақты «Керуен-сарай» мешіті белгілі бір мекемелер мен кеңселерге 
айналдырылды [13].  

Бұл секілді оқиғалар КСРО-ның таралып, Кеңес Одағына мүше болған елдердің 
тәуелсіздікке жетуіне дейін жалғасып отырды. Қазақстан, Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына (ТМД) мүше болған елдер секілді тәуелсіздігін жариялағаннан кейін 
экономикалық тоқырауға ұшырап, діни білім беретін мамандардың тапшылығынан 
жастардың рухани қажеттіліктерін қанағаттандыра алмады. Жастар болса, өз кезегінде, 
өздерінің діни білімдерін жетілдіру үшін шет елдерге, әсіресе араб мемлекеттеріне кетуге 
мәжбүр болды. Осы секілді себептерден тәуелсіз елімізде деструктивті діни ағымдар терең 
тамыр жайып, көптеп таралуда. 
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КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН 
ҚИЫНДЫҚТАРЫ 

 
Аминова Г.Б., 

«Өрлеу» БАҰО АҚФ Алматы қаласы бойынша ПҚ БАИ  
«Білім беру үдерісін психологиялық педагогикалық жетекшілік ету» 

кафедрасының аға оқытушысы 
 

Бұл мақалада жаңаша білім берудегі критериалды бағалаудың ерекшеліктері 
жайлы айтылады. Критериалды бағалау оқушылардың білім деңгейін анықтауға, 
мақсатқа жету жолында  жұмысты жоспарлауға мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: жаңаша білім беру мазмұны, бағалау жүйесі, критериалды бағалау, 
мәселелер.  

 
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Аминова Г.Б., 

ФАО НЦПК «Өрлеу»  по г. Алматы  
ст.преподаватель кафедры  «Психолого-педагогичсекого  

сопровождения образовательного процесса» 
 

В данной статье говорится об особенностях критериального оценивания в новой 
образовательной среде. Критериальное оценивание дает возможность определить 
уровень знания учеников, планировать работу для достижения цели. 

Ключевые слова: новое содержание образования, система оценки, критерии оценки, 
проблемы. 
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This article deals with the features of criterial evaluation in a new educational 
environment. Criterial assessment provides an opportunity to determine the level of knowledge 
of students, to plan work to achieve the goal.  

Keywords: new content, evaluation system, criteria-based assessment, problems. 
 
Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық түрлендірулер адамзаттың барлық 

салаларына елеулі өзгертулер енгізді. Әсіресе бұл білім саласына айтарлықтай ықпал етті. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған жолдауында білім мәселесіне 
нақты тоқталып, алдымызға міндеттер қойды. Дамыған мемлекеттердің қатарынан 
көрінуіміз үшін біз сауаттылығы жоғары мамандар дайындауымыз керектігін айтты.  

Еліміздің білім беру жүйесіндегі даму іс-әрекеті — білім мазмұны мен сапасын 
арттыру, білім беруде жаңаша педагогикалық көзқарас қалыптастыру секілді кешенді 
шараларға байланысты. Қолдауды қажет ететін бүгінгі күннің білімінің орнына елімізді 
алға тартатын, жастарымызды дұрыс жолға бағыттайтын инновациялық білім керек. Сол 
себептен де, Назарбаев Зияткерлік мектебі мен Кембридж университетінің білім 
факультеті арасындағы бірлесіп жасаған үш айлық бағдарламаның маңызы зор. Бұл 
бағдарламадан біз оқушылардың өз бетінше оқып, үйреніп, нәтижесінде өз пікірін еркін 
жеткізе алатын, дамыған, ынталы, білімге құштарлы, мақсат қоя білетін тұлғаның 
қалыптасқанын күтеміз. 

Ұлы қазақ педагогы Ы.Алтынсариннің айтқанындай мұғалім — мектеп жүрегі болса, 
оның оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған сыныптағы күнделікті жұмысы 
оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне оң ықпал етеді (Barber and Mourshad, 
2007). Ұсынылып отырған бағдарламаның негізгі идеясы сындарлы оқыту теориясына 
негізделіп отыр. Сондықтан да оқушылардың ойлау қабілеті, қалыптасатын білімдері жан 
жақтан жинаған (мұғалімнен, достарынан, интернеттен, кітаптан, т.б.) ақпараттарына 
негізделеді. Дәстүрлі оқыту кезінде оқушының алған білімдері механикалық түрде есте 
сақталынып, кейбір жерде ұтымды пайдаланылады, бірақ, мәні терең меңгерілмегендіктен 
оқушылар оны өмірде тиімді пайдаланбайды. Сол себептен, оқушылардың қалай оқу 
керектігіне, түсіну қабілетін дамытып, оны керек кезде пайдалана білетін, ойын нақты 
жеткізе алатын, көзқарасы дамыған, жігерлі тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ету — 
аталмыш теорияның негізгі мақсаты. 

Біз Кеңес Үкіметі кезінен бастау алған оқытудың дәстүрлі түрін осы күнге дейін 
басшылыққа алып келдік. Ол өз кезегінде жұмыс нәтижесін де берген. Елімізде қаншама 
зиялы қауым, білікті мамандар мен басшылар, қызметкерлер, инженер мен экономист, 
дәрігер мен педагогтар және т.б. тұлғаларды оқытудың дәстүрлі әдістерімен дайындаған 
болатын. Енді Еліміз егемендік алып дамыған, прогресшіл елдердің қатарынан көріну 
үшін білім сапасына да зор көңіл бөліп, жастарды болашақ жоғары квалификациялық 
маман ретінде қалыптасуына ықпал етуіміз керек. Қазіргі кезде тұлғаны жан-жақты 
білімді, ізденімпаз, ойы ұшқыр, саналы, зерек, жауапкершілігі зор, қоғам талаптарын 
қанағаттандыратындай етіп қалыптастыру ең маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Оны 
шешу үшін білім берудің мазмұнын жаңартып, озық әдіс-тәсілдерді пайдалану керек. Сол 
себепті білім беруді мектептен бастап, оқушыларды өз бетінше білім іздеуге 
дағдыландыруымыз абзал. Соған байланысты мектеп бағдарламасындағы сабақтарды 
өтуде Кембридж университеті мен Назарбаев Зияткерлік мектебі арасындағы 
бағдарламасы ұсынып отырған жеті модульдің кіріктірілуі сөзсіз керек. Мұғалімдер осы 
күнге дейін қолданып келген оқытудың әдіс-тәсілдерінен арыла алмай келеді. Мектептегі 
атқарып келген іс-әрекеттері бір сыдырғы. Үйреніп алған бір әдістерін зейнеткерлікке 
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шыққанша қолдана береді. Бірі-бірінен естіген оқушыларда да сабақ барысында ешқандай 
қызығушылық болмайды, ілгерушілік байқалмайды. 

Ұсынылып отырған осы бағдарламадағы модульдер бойынша білім алған оқушы 
өзін еркін ұстап ойын дәл жеткізе алатын, сыни тұрғыдан ойлай алатын, тұжырым жасай 
білетін, бірін-бірі бағалай алатын, көшбасшы бола алатындай тұлға болып 
қалыптасатынына күмәніміз болмайды. Оқушылардың сабаққа деген құлшынысын, 
қызығушылығының артқанын, қала берді, ең болмағанда жаман жолға түспейтініне, сыни 
тұрғыдан ойлауға бет алатынын байқауға болады. Ең маңыздысы оқушылар өз іс-әрекетін, 
сыныптастарының, құрбы-құрдастарының іс-әрекеттерін, жетістіктерін бағалауды және 
жауапкершілікке үйренеді. 

Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — оқу үдерісінің маңызды да 
салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен қолданып, 
оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет 
етіледі. Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу 
үдерісінің белсенді қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау процесінде 
мұғалім оқушыға жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға қояды. Сонда 
оқушы қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды. Бағалаудың 
жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда 
қандай критерийлерге көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен 
бірге іс-әрекеті де бағаланады. Одан басқа оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-
тәсілдерді қолдана алады. Біріншіден, оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, 
мұғалімнің жұмысы да жеңілдеуі мүмкін (оқушылар бірін бірі бағалау, топпен бағалау, 
топты бағалау әдістерін қолданғанда). 

Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының берілген 
тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал 
ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың синтездік түрі (1-ден 5-ке дейінгі ранг) 
арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ, мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана 
шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар оның 
себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып 
табылады. Жоғары оқу орындарында бағалау рейтингтік әдіс арқылы жүргізіледі (Қазақ 
Энциклопедиясы, 1 том). 

1960-жылдардан бастап формативтік (қалыптастырушы) және суммативті (жиынтық) 
бағалау терминдерінің арасындағы айырмашылық енгізіле бастады. Нақтырақ айтқанда, 
жіктеу үшін өткізілетін оқуды бағалау және оқытудың бөлігі ретінде бағалауды қолдану 
болатын оқыту үшін бағалау арасында. Оқытуды, әдістерді жақсарту мүмкіндіктерін 
анықтауға бағытталған оқыту үшін бағалау (ОүБ) дербес тұжырымдама ретінде 1999 
жылдан кейін қолданысқа енді. Бағалау оқытудың алға жылжуын белгілейді және өзінің 
функциясы бойынша бағалау жиынтық (оқуды бағалау) болып саналады (Мұғалімге 
арналған нұсқаулық, 56 бет). 

Оқушыны қандай мақсатта, не үшін, қалай бағалаймыз? Бағалау кезінде мынадай 
мақсаттар болуы мүмкін: оқытудың қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткендегі кері 
байланыс, уәж, болжау, стандарттарды бақылау, бағдарламаның мазмұны мен стилін 
бақылау. Бұл келтірілген барлық бағалаудың түрлерінде бақылау, интерпретациялау, 
қорытындылауды қамтиды. 

«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту үдерісіндегі 
әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен байланыста болады. Бұны меңгеру үшін қалған 
модульдердің мазмұнын игеру қажет, болжау, сұрыптау, бақылау, жоспарлау әдістерін 
меңгеру керек. Оқушылардың алға қарай даму мақсатында жұмыс нәтижелерін, өз-өздерін 
бағалай білуі керек. Оқуды бағалаудың мақсаты — оқушылардың оқып білгенін жинақтау. 
Бірақ, маңызды мәні бар тест жүйесі арқылы оқушылардың білімін бағалау оқыту 
үдерісіне кері әсерін тигізуі мүмкін (Assesstment Reform Group, 2002 b.). 
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Мұғалімнің оқушыларды бағалауы — ол оның білімін топтау, белгілі бір шаблонмен 
салыстыру. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне қарай, шеберлігіне қарай оқушыларды бағалауда 
бірнеше әдістерін қолдана алады: жеке, жұптық, топтық, жиынтық, қателер талдауын, 
салыстырмалы түрде, өздерін-өздері, кері байланыс, т.б. Оқушының мұғалімге деген 
сенімі артады, көзқарасы өзгереді. 

Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі бағдарламаның басқа модульдерімен 
тығыз байланысқан. Бұл модульді пайдаланғанда барлық жаңа тәсілдердің мазмұнын 
дұрыс игеру керек, орынды пайдалану керек. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау 
модулі оқушылардың білім деңгейін анықтауға, алдағы жұмыстарды қалай жоспарлау 
керектігі, алға қойған мақсатқа жету алгоритмін құру керек. Барлық модульдер бір-
бірімен өте тығыз байланысқан. Сабақ беру кезінде бір модульді пайдаланға басқа 
модульдің міндетті түрде кірістірілетінін сеземіз. Екінші жағынан, кез келген модульді 
пайдаланғанда оның нәтижесін білуіміз керек, яғни қаншалықты сабақ беру кезінде 
таңдап алынған модульді пайдаланғанымызды бағалауымыз тиіс. 

Қазіргі кезде оқытудың көптеген жаңа технологиялары жайлы айтылып, бұқаралық 
ақпараттар құралдар арқылы да жарияланып келеді. Бұған көптеген материалдар бар. 
Оқуды бағалау тақырыбы өте күрделі және мұғалімнің оқушыға қоятын бағасы өте 
тиянақты, әділ, маңыздылық пен дәлелділік, жариялылық пен қарапайымдылықпен 
сипатталатын болса, оқушылардың да оқуға деген ынтасы артуына, қандай да бір мақсатқа 
жетуіне ықпал етеді деп есептейміз. Оқушылар тапсырманы шығармашылықпен, 
ізденіспен орындаса, тақырып мазмұнын суреттеп берсе, ол жұмыс жоғары 
бағаланатынын біледі. Кез келген іс-әрекетте өзінің қиындықтары болады. Жаңа 
бағдарламамен жұмыс істеген мұғалімдердің де өздеріне лайықты жетістіктері мен 
кедергілерге кездесетіні болады. Мұғалімдер мектеп іс-тәжірибесінде оқушыларды 
формативті бағалаудың бірнеше түрін қолданады. Курс барысында басынан соңына дейін 
біз тыңдаушыларды формативті бағалаймыз. Курстың соңында толығымен рефлексия 
жүргізіледі. Тыңдаушылардың өздері алдымен формативті бағаланып, соңынан қысқа 
мерзімді жоспар жазып, таныстырылымдарды қорғайды. Әрине,  бағалауда да өздеріне 
қатысты өз критерийлері болады. Топтың тыңдаушылары бірін бірі және тренер 
бағалайды. Соңынан тәуелсіз эксперт өз бағасын береді. Сөйтіп, емтихан барысында оң 
бағаланған тыңдаушы сертификатталады. 

Біз, тренерлер корпусы, осындай қиындықтарды шешуге жол сілтей отырып, бағыт-
бағдар беріп мұғалімдердің кәсіби жұмыстарында оқушыларды нақты, әділ баға беруіне 
үйретеміз, дағдыландырамыз. Сондай мұғалімдерден білім алған әрбір жеткіншектен 
қоғам құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, әділдікті, парасаттылықты, 
білімді басты мақсат етіп ұстанса Тәуелсіз Еліміздің дамыған елдердің қатарынан 
көрінетініне, биік шыңдарды бағындыратынына сенімдіміз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 1. Мұғалімге арналған нұсқаулық.  
 2. http://moodle.nis.edu.kz 
 
 

«ӘЛЕУМЕТТІК ҚАУІПСІЗДІК» ҰҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Құрманбаева  Л.Т., 
 филос.ғ.к., «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының» доценті, М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 
академиясы, 

Сарбасова А.Б., 
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 т.ғ.магистры, «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 
кафедрасының» аға оқытушысы, М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және 

коммуникациялар академиясы, 
 
Бұл мақалада  мақала авторлары «әлеуметтік қауіпсіздік» ұғымына жан-жақты 

талдау жасайды және оның мәнін қарастырады. Әлеуметтік қауіпсіздік – тұлғаның, 
әлеуметтік топтардың, қауымдастықтардың өмірлік маңызды мүддлерінің, құқықтары 
мен бостандықтарының бұзылу қаупінен қорғалу жағдайы. Әлеуметтік қауіпсіздік – 
мемлекеттің өзінің басты байлығы  - адамға деген ықыласты, құнтты қарым-
қатынасы.  

Түйін сөздер: әлеуметтік қауіпсіздік, қауіпсіздік, әлеуметтану, көліктегі 
қауіпсіздік. 

   
ОСОБЕННОСТИ «СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
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  к.филос. н., доцент кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарные 
дисциплины», Казахская академия транспорта и коммуникации имени М.Тынышпаева, 

Сарбасова А.Б.,  
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 «Әлеуметтік қауіпсіздік» ұғымының классикалық анықтамасы бұл – елдің және 

халықтың әлеуметтік саладағы мүдделерін қорғау жөніндегі шаралардың жиынтығы, 
қоғамның әлеуметтік құрылымы мен қатынастарын, адамдардың өмірін қамтамасыз ету 
мен әлеуметтендіру жүйесін, прогрестің талаптарына сәйкес қазіргі және келешек 
ұрпақтың  өмір салтын дамыту. Әлеуметтік қауіпсіздік кез келген қоғам үшін маңызды 
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факторлардың бірі. «Әлеуметтік қауіпсіздік» ұғымына берілген осы энциклопедиялық 
анықтаманы толықтыра отырып, әлеуметтік қауіпсіздік бұл ұлттық қауіпсіздік сияқты 
жалпы категорияның бір бөлігі екендігі жөнінде айтуға болады. Әлеуметтік қауіпсіздік – 
тұлғаның, әлеуметтік топтардың, қауымдастықтардың өмірлік маңызды мүддлерінің, 
құқықтары мен бостандықтарының бұзылу қаупінен қорғалу жағдайы. Әлеуметтік 
қауіпсіздік – мемлекеттің өзінің басты байлығы  - адамға деген ықыласты, құнтты қарым-
қатынасы.  

      Декларацияда әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің минималды міндеттері 
тұжырымдалған: 

- қыз балалар үшін де, ұл балалар үшін де жалпы бастапқы білім беру; 
- ересек адамдар арасындағы сауатсыздық деңгейін екі есе қысқарту; 
- балаларға вакцина егудің басымдылығы бар, барлығына арналған қарапайым 

медициналық көмек; 
- тойып жей алмаудың өткір жағдайларын жою; 
- қалағандардың барлығына отбасын жос-парлау бойынша қызметтерді көрсету; 
-  барлығы үшін қауіпсіз ауыз суы және тазалық сақтау; 
-  өзін-өзі жұмыспен қамту мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында барлығы 

үшін не-сиелер.   «Әлеуметтік қауіпсіздік» термині ғылыми айналымға салыстырмалы 
түрде жақын уақытта енді және өзінің дамуын халықаралық құжаттардың бірқатарында 
тапты. Олардың ішінде 1995 ж. Әлеуметтік даму бойынша дүниежүзілік конференцияда 
қабылданған Дүниежүзілік әлеуметтік декларацияны ерекше бөліп көрсеткен жөн. Онда 
былай деп айтылған: «Біз азық-түлікке құқық, дауыс беру құқығы секілді қасиетті болып 
келетін, бастапқы білім алуға құқық, баспа еркіндігіне құқық секілді құрметті болып 
табылатын, дамуға деген құқық адам құқығының іргелі түрлері ретінде қарастырылатын 
қоғамды қалыптастыруды ұсынамыз». 

Әлеуметтануда «әлеуметтік қауіпсіздік» термині тұлғалардың және әлеуметтік 
топтардың саяси, экономикалық, рухани басылуын, оларға қатысты мемлекет және 
(немесе) басқа да әлеуметтік субъектілердің тарапынан өз мақсаттарына қол жеткізуі үшін 
зорлық және қарулы күштерді қолдануын бол-дырмайтын әлеуметтік өзараәрекеттесу 
және қоғамдық қатынастардың жағдайы. 

«Әлеуметтік қауіпсіздік» түсінігін анықтауда мүмкін тәсілдердің бірі шетелде кең 
тарады. Бұл тәсіл үшін «әлеуметтік қауіпсіздік» түсінігін «әлеуметтік қамсыздандыру» 
түсінігімен орайластыру сипатты болып келеді. Бұл ретте, әлеуметтік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, мұқтаж азаматтардың категорияларына материалды және басқа да көмек 
түрлерін көрсету мәселелерін шешу жалпы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі 
аспектілерінің бірі деп ұйғарылады. 

Американдық зерттеуші С. Дойлдың пайымдауынша мемлекет «әлеуметтік саланы, 
білім беруді және экономиканы дамыту бойынша        шараларды сыртқы әсерлерсіз 
жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болса, өз азаматта-рын баспанамен, азық-түлікпен, 
жұмыспен қамтамасыз етіп, олардың азаматтық құқықтары мен жеке еркіндігін қорғай 
алса», онда бұл мемлекет әлеуметтік қауіпсіздік жағдайында. 

Аталған тәсілге сәйкес әлеуметтік сипаттағы мәселелерді шешу бойынша 
тәжірибелік жұмыс іске асырылуда. Мысалы, АҚШ-та әлеуметтік қауіпсіздік 
мәселелерімен федералды биліктің арнайы құрылған, 1929–1933 жж. Ұлы депрессиядан 
кейінгі әлеуметтік жарылыстың алдын-алу үшін 1935 ж. қабылданған әлеуметтік 
қауіпсіздік туралы заң негізінде әрекет ететін Әлеуметтік қауіпсіздік басқармасы 
айналысады. 

Қазақстандық тәжірибеде «әлеуметтік қауіпсіздік» түсінігі тікелей анықталатын 
заңнамалық құжаттар жоқ. Дегенмен, мамандардың ойынша, көптеген мемле-кеттер үшін, 
соның ішінде Қазақстан үшін, әлеуметтік қауіпсіздік әскери қауіпсіздіктен кем емес 
маңыздылыққа ие болуда. Әлеуметтік қауіпсіздік елде қазіргі кездегі және болашақта 
болуы мүмкін ұлттық мүдделерге жауап беретін, жеткілікті жоғары өмір 
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стандарттарының, әлеуметтік қамсыздандырылудың, білім берудің, денсаулық сақтау 
саласының бар болуын, қоғамның позитивті құндылықты бағытталуын қалыптастыру 
және дамытуты ұйғарады. 

Әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз ету инклюзивті экономикалық өсуді жүзеге 
асырумен тікелей байланысты. Ол экономиканың макро және микродеңгейлері арасында 
тікелей байланысты орната отырып, қоғамның әрбір тобы үшін ресурстардың әділ 
таратылуына негізделеді. Микродеңгейде қоғамның құрылымдық трансформациясы 
нәтижесінде экономикалық, әлеуметтік және территориалды тұтастық пен теңдікті 
қамтамасыз ететін, жұмысбастылығы жоғары деңгейдегі экономиканы құру жүреді. 
Негізгі ресурстар мен қызметтерге қол жетімділікті кеңейту негізінде өмір сүру деңгейін 
жоғарлату мүмкіндіктері беріледі, ең бастысы – өскелең болашақ үшін негіздер құрылады. 

Мұндай өсудің бөлігі халықтың барлық топтарына қол жетімді инклюзивті 
қаржылық жүйе болып табылады. Ол өзіне келесі құрамдас бөліктерді қосады: 

- кедей және тұрмысы төмен клиенттер қаржылық жүйенің ортасында 
орналасқан. Қаржылық қызметтерге деген олардың сұранысы басқа барлық 
деңгейлердегі әрекеттерді басқарады; 

- қаржылық жүйенің негізін провайдерлердің бөлшек қаржылық 
қызметтері құрайды, олар кедейлер мен тұрмысы төмендерге тікелей қызмет көрсетеді; 

- трансакциялық шығындарды төмендетуге, қамтуды кеңейтуге, қаржылық 
қызметтер арасында айқындылықты және дағдыларды дамытуға қажетті қаржылық 
инфрақұрылым және қызметтер спектрі құрылады; 

- инклюзивті қаржылық жүйенің дамуының сәйкес заңнамалық және 
саяси шектеулері құрастырылады. 

Автомобильдендіру деңгейінің күрт өсуімен сипатталатын қазіргі заманда 
тасымалдау мен көліктік процесстердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың 
деңгейін арттыру мәселелері аса өзекті сипат алып отыр. Жол-көлік оқиғалары тек қана 
көлік құралдарының бүлінуімен, азаматтардың жарақат алуы немесе қайтыс болуымен 
байланысты шығындармен ғана емес, сонымен бірге аса қауіпті жүктерді тасымалдаушы 
көліктердің апаты жағдайларында орын алуы мүмкін, төтенше жағдайлармен де 
байланысты болады. 

Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларының экономикалық 
тиімділігін анықтау кезінде белгілі бір уақыт аралығы үшін, белгілі бір шаралар 
қабылданғанға дейінгі және олар қабылданғаннан кейінгі жол-көлік оқиғаларының 
санының, қайтыс болғандардың, жараланғандардың санының, әлеуметтік және 
материалдық шығындардың көлемінің өзгеруін салыстырмалы талдау әдісі қолданылады 
және жоғарыда аталған шаралар нәтижесінде жол-көлік оқиғаларының санының қысқару 
шамасының орташа көрсеткіші Δk есептеледі. Бұл ретте жол қозғалысының орташа 
қарқындылығының өзгерісі де ескеріледі. 

Жол-көлік оқиғаларының салдарынан орын алатын шығындар көрсеткіштері, жол 
қозғалысының қауіпсіздігін артыруға бағытталған шараларды енгізудің тиімділігі туралы 
шешімдерді қабылдау кезіндегі экономикалық есептеулер құрамына енгізіледі. 

Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесінің басымдылығын, 
мемлекеттік маңызға дейін көтере отырып, жол-көлік оқиғаларының шығындарын 
бағалау, жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру шараларын енгізуге бағытталған. 

Жол-көлік оқиғаларының нәтижесінде орын алатын әлеуметтік-экономикалық 
шығындардың нормативтерін есептеу мен бағалау әдістемесіне сәйкес жол-көлік 
оқиғаларының нәтижесінде орын алатын әлеуметтік-экономикалық шығындардың көлемі 
тура және жанама шығындарды есептеу негізінде бағаланады. 

Жол-көлік оқиғаларының тура шығындары: 
- автомобиль жолдарын пайдалану қызметтерінің жол-көлік оқиғаларының зардаптарын 

жою шығындары; 
- жүк жөнелтушілердің шығындары; 
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- жол полициясы қызметінің және басқа да қызметтердің жол-көлік оқиғаларының 
себептерін тергеумен байланысты шығындары; 

- емдеу мекемелерінің, зардап шеккендерді емдеуге кеткен, шығындары; 
-  жол-көлік оқиғалары кезінде қызметкерлері зардап шеккен мекемелердің шығындары; 
-  әлеуметтік қамсыздандыру органдарының әртүрлі төлемдерге жұмсаған шығындары; 
Жол-көлік оқиғаларының жанама шығындары: 
- азаматтың материалдық өндіріс саласынан тысқары қалуымен байланысты экономикалық 

шығындар; 
- өндірістік байланыстардың үзілуімен байланысты шығындар, моралдық шығындар. 
Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы кейбір шаралар, 

мысалы, қозғалыс жылдамдығын шектеу, қозғалыс уақытын ұзартады, сондықтан уақыт 
шығындарының құндық баламасын да ескеру керек. Жол қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бағытындағы шаралардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістемесі 
келесі кезеңдерден тұрады. Жол-көлік оқиғаларының алдын алу жүйесі жол 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік стандарттардың, 
ережелер мен тәртіптердің, нормативтік құжаттардың талаптарын бұлжытпай орындауға 
негізделуі тиіс. Сонымен қатар, автокөлік жүргізушілерімен жүйелі түрде жұмыстар 
жүргізу, автокөлік құралдарының техникалық жағдайына күнделікті бақылау жасау, жол 
қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарын тиімді пайдалану тиісті нәтижелер 
береді. 

Қазақстан Республикасы мен қатар өзге дамыған елдердің қазіргі кездегі өзекті 
проблемасы көліктегі әлеуметтік қауіпсіздік болып табылады. Осы мәселені шешу үшін 
көптеген құжаттар мен заңдар қабылдануда. Бұл мәселе бір күнде шешіле қоятын мәселе 
емес,оған көптеген жылдар кетуі мүмкін. Нақты мәселені шешетін фактор адам болып 
табылады. Адамдар мемлекет бекіткен нормативтік-құжаттар мен заңдарды сақтаған 
жағдайда ғана көліктегі әлеуметтік қауіпсіздік сақталады. 

Қоғамдағы тұрақтылықтың басты  кепілі – әлеуметтік қауіпсіздік. «Біздің басты 
мақсатымыз – 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарына кіру. Ол үшін 
мүмкіншілік те, ресурс та, білімді адамдар да, берекелі ұлт та бар», - деп атап көрсеткен 
болатын Президент өзінің кезекті Жолдауында [1, 2 б].  
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  МҰХТАР МАҒАУИННІҢ «ҚАРА ҚЫЗ» ХИКАЯТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 
ТАНЫМ 

 
Мүтән З., 

Қайнар академиясының магистранты 
 
Мақалада М.Мағауиннің «Қара қыз» хикаятындағы ұлттық таным туралы 

қарастырылған. Мұхтар Мағауиннің ХХ ғасырдың жетпісінші жылдары жазылып, 
оқырман қауымының саласындағы жүрегінен орын алған үздік хикаяттардың бірі «Қара 
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қыз» хикаяты. Шығарма өз кезінде жас қауым арасында, әсіресе ғылым саласындағы 
адамдарға адемгершілік сілікініс әкелген болатын. 

Түйін сөздер: М.Мағауин, «Қара қыз», кейіпкер, ұлттық таным, хикаят.  
 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ В РАССКАЗЕ М. МАГАУИНА «КАРА КЫЗ» 

 
Мүтән З.,  

Магистрант академии Кайнар  
 
В статье представлено национальное познание в рассказе М. Магауина «Кара кыз». 

История «Қара қыз» - одна из лучших историй Мухтара Магауина в 70-х годах ХХ века. 
Работа была временем привязанности к молодежи, особенно людям в области науки. 

Ключевые слова: М. Магауин, «Кара кыз», персонаж, национальные знания, рассказ. 
 

THE NATIONAL COGNITION OF M.MAGAUIN'S "KARA KYZ" STORY 
 

Мүтән Z., 
Master of Science at the Kainar Academy 

 
The article provides for the national cognition of M.Magauin's "Kara kyz" story. The story 

of the "Kara kyz" is one of the best stories of Mukhtar Magauin in the 70s of the twentieth 
century. The work was a time of affection for young people, especially people in the field of 
science. 

Keywords: M. Magauin, "Kara kyz", character, national knowledge, story. 
 
Мұхтар Мағауиннің ХХ ғасырдың жетпісінші жылдары жазылып, оқырман 

қауымының саласындағы жүрегінен орын алған үздік хикаяттардың бірі «Қара қыз» 
хикаяты. Шығарма өз кезінде жас қауым арасында, әсіресе ғылым саласындағы адамдарға 
адемгершілік сілікініс әкелген болатын. Аталмыш мәдени құндылық қазақ әдебиетінің 
тарихына енді. Шығарманың  өзегі  Қара қыз, ол Айгүл болатын. Ұлт мінезі ,ұлттық 
қасиет деген ұғымдар қаншалықты күрделі, көпқабатты, көпқырлы болса, онда оның 
табиғатынан ашатын өнердің де тәсіл, стилі сан қырлы. Жазушының «Қара қыз» хикаяты 
ұлттық қасиеттің, тектіліктің нәзік бейнесі іспеттес. Шығарма құрылым композициясы да 
өзгеше шеберлікпен құрылған. Шығарманың басталуы да эмоциональды тебіренске  толы. 
Хикаят хатпен басталады. Бұл көркемдік тәсіл. Көркемдік тәсл болғанда бұл дәстүр қазақ 
әдебиетінде бұрында бар болатын. Әсіресе поэзияда қуатты көрініс тапқан. Прозада шебер 
пайдаланып отырған жазшы Мқхтар Мағауин. Енді осы поэзиядағы жеке жанр «хат 
өлеңнің» анықтамасына тоқтала кетейік: «Хат өлең – арнау өлеңнің бір түрі. Қазақ 
өмірінде өлеңмен хат жазысу  ертеден орын алған. Кейін бұл үлгі поэзияға келді. Абайдың 
« мен сәлем жазамын» деп басталатын өлеңі Хат өлең үлгісінде берілген. « Жігіт сөзі», 
«Айттым сәлем қаламқас», «Қыз сөзі», («Қиыстырып мақстайсыз»)  атты ән өлеңдері де 
осы дәстүрмен жалғас. Абай Пушкиннің «Евгений Онегин» атты шығармасын қазақ 
оқырмандарына таныстырмақ болғанда, оның түйінді жерлерін бірнеше хат өлеңдер 
арқылы жеткізеді. Мысалы, «Татьянаның Онегинге жазған хаты», «Онегиннің Татьянаға 
жазған хаты», т.б . Хат өлең романдарда (мысалы , «Қамар сұлу», « мөлдір махаббат» ), 
көркем әңгіме де ( «Шұғаның белгісі») кездеседі». Міне осында байқап отырғанымыздай 
хат көбінесе поэзияда қолданыс тапқан, тіпті кейіннен прозаға енген  кездің өзін 
поэзиялық тілмен берілген екен. Прозалық тілмен соншалықты сәтті пайдаланылған 
Мұхтар Мағауин болды.  Шығармадағы басты кейіпкер Бексейіттің жұбайы Айгүлдің 
хаты. Москвада жүрген күйеуіне жазылған. Хаттың тұтас бойында тазалық бар.Оқудағы 
күйеуіне қанатымен су сепкен қарлығаштай болған кішкене ғана қазақтың қара қызы, 
жүрегі дархан қазақтың кең даласындай. Өзі, баласының көрген қиындығын ойлаған емес, 
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елдің азаматы деп ерін күткен, соған сүйеу болмақ таза жүректің аңсары. Хат соншалықты 
инабатты. Бойында имандылыұ бар адал жардың хаты «жолдасңыз қыдыр болсын, ата- 
баба аруағы қолдасын» деген жүрек жарды сөздер соның куәсі. сонымен қатар хат иесінің 
бойында асқақтық бар: «Хатыңа қарағанда, кеудең басылып, жабырқап жүрген тәріздісің. 
Сағыңды сындырма», деуі соның айғағы. Аналық жүрек, адал жардың самалы тұтас 
хаттың бойынан самалдай есіп тұрады. Оқырман соншалықты көтеріңкі көңіл – күймен 
шығарманы осылай шабыттана бастайды.  

Алайда бұл хат Бексейіттің кітаптарын реттеу барысында тауып алған хаты еді. 
Бексейіт рухани тозған,тәп – тәуір көп ғалымның бірі еді. Тіршілігінде бір бейшара күй 
бар. Ұлттық қасиетінің бүдүрі кеткен, Эрик-Мериктердің ойнасы болған, бүгінгі ашық 
болам деп, танық болған Гүлжиханнан жасыра тыққан хаты еді. Суреткер кейіпкерлер 
арқылы ұлттық пен ұлтсыздануды қашанда, өнердегі гармония мен дисгармония 
деңгейінде қарастырады. Айгүлдің хаты бүкіл ұлы даланың әніндей. «Қара қыз» ұлттық 
қасиетін, ұлттық мінезін сақтаған қазақ қызына орнатылған ескерткіш десе де болады. 
Суреткер өз кейіпкерлеріне адал. Айгүлдің асқақ бейнесі бір сәт төмен түспеген күйде бір 
деммен биіктеген күйінде қалыптап сезіміңді мәңгілік тазалыққа бастайды. Хат арқылы 
болмысын таныған Айгүлді сурекер кейіннен былай суреттейді. Шындығында 
суреттемейді, әлеуметтік қайшылықты ар үстінде көрсетеді. Сол қайшылық үстінде оның 
биік тұлғасы тұлғалана бастайды:  

«Алғашқы хатынан соң екі айдай хабарсыз жоғалды. Ақыры, күздің сабалық 
жаңбырлы, «Горный гигант» жазғы әсем көркінен айырылып, көк жалқын батпаққа 
айналған сүреңсіз күндердің бірінде қысқа жазылған хаты келді. Жаңа тақырып алғанын 
айтыпты, ақша сұратыпты. Айгүл жинастырып жүрген болмашы тиын - тебенін сол күні-
ақ телеграф пен жіберді. Осыдан бастап Бексейітке ай сайын қаражат салып тұру әдетіне 
айналды. Жібергенінің аз екенін, жеткіліксізін өзі де біледі,бірақ шара қанша. Бексейіт 
Мәскеуге жүрерде көршіден алған, көп ұзамай қайтарылуға тиіс мол ақша өз алдына, бірге 
жұмыс істейтін қыз-келіншектердің талайына қарызданды. «өлімнен ұят күшті!»- 
молшылық кезде айтылатын мақал екен, Айгүл жерге кіре қысылғанымен, сұрауға мәжбүр 
болды. Өзі үшін емес, алыста бейнет шегіп, зарығып жүрген Бексейіт үшін; екі күннің 
бірінде ауырып қалатын, сәбилік әсем кейіптен айырылған кішкентай Сейітжанның 
болашағы үшін. Айгүлдің өзінің ашыққаны, тарыққаны, шаршап шалдыққаны есеп емес. 
Адамның жаны сірә, адам бәрінеде шыдайды. Бұл ғажайып төзім,керемет шыдамға қорек 
беретін нәрсе-үміт сәулесі. 

Жазушының бұл шығармасын қазақ қыздарына орнатылған рухани ескерткіш 
ретінде қабылдауға болады. Кезінде жас ғалымдардың әлеуметтік проблемасын көтерген 
шығарма ретінде қабылдаған. Біз шығарманың бұл қырында теріс шығара алмаймыз. 
Алайда хикаяттың көтерген жүгі одан ауқымды болатын. Ол адамның ішкі рухани 
экологиясы. Бексейіттің осынша өзгеруіне не себеп? Шындағанда не себеп? Әлеуметтік 
жағдайының өзгеріске түсуі ме? Әлде, «Қара қыз»шындығында оның теңі емес пе еді? Біз 
айтар едік, нағыз қасиет сол Айгүлдің жүріп өткен, басып өткен жерінің өзінде деп. 
Бексейіт рухани азғындап, әлеуметтік статусының өзгеріне байланысты құбылып отыр. 
Оың ғылымы сол Қара қыздың қолының күсінен шыққанын ұмытқан. Бірақ Жаратушы да 
әділ жаза тартқызады. Оның ниетіне асылдың орнына жасықты ұсынады. Жалпы 
Айгүлдің болмысында ұлттық мінез тұтас көрініс тапқан. Бексейітті өмір бойы құрмет 
тұтып өтеді. Айгүл өзінің үміт сәулесін өшірмей, азапты күндердің өзінде алаулатып жаға 
білген тұлға. Бексейіттің берекесіздігін суреткер кейіннен қорғап келгеннен кейін 
Айгүлмен диалогында айқын көрсеткен. Айгүлдің адамгершілік болмысы әр сөзінен, әр 
қимылынан көрініп тұрады. Бексейіттің дарақы пайымына сабырлы жауап береді. Ұлттық 
тәрбиенің көрінісі. Бірақ әйел заты, сүйіктісін қуантайын деген ниеті 
таяздықпен,ожарлықпен қайтарылған кезде «қайран көңіл басылып»қалады. Енді осы 
диалоктағы Айгүлдің «өз ақшамыз»деуінде қандай мәдениет жатыр. Бексейіттің 
берексіздігін, Айгүлдің сабырлылығын, олардың толық бейнесін ашатын сәтке назар 
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аударайық. Суреткердің шеберлігі сонда, Айгүлдің үндемей тұруы арқылы да оның биік 
бейнесін аша түседі: 

«-Ха-ха-ха!» -Айгүлдің дауысын Бексейіттің қарқылдаған күлкісі көміп кетті. –Мен 
сенің күйеуіңмін...һм...Прекрасно!бірақ оған қандай дәлелің бар? А?Айтшы қане? Сен 
әйел мені күйеу деп жазған қағаз қайда? «неке туралы куәлік» деп аталады,естуің бар 
шығар. Қайда сол куәлік? Көрсетші маған! 

Айгүл үндемеді. Сырт айналып терезенің алдына барып тұрды. 
-Әке-шешелеріміздің қолында қандай күәлік болып еді дерсің мүмкін. 
-Біліп қой,олардың некесін молда қиятын...ал бізше?ұрсыса кетер деп ойлаған. 

Дауласар деп ойлаған. Сотқа берем дер, алимент даулаймын дер, ар-ұят жайын , 
адамгершілік жайын ауызға алар деп күткен. Бірақ Айгүл тіл қатпады. Терезеден далаға 
қараған беті қимылсыз тұра берді. Қарсы айқай шықпаған соң Бексейіт те басылып қалды.  

Шығарманың көркемдік-эстетикалық қуатының көрініс табар сәтті сәттерінің бірі  
Бексейіттің осы монологы. Бірақ осы жерде ерекше көрініс тапқан мәселе, Айгүлдің ішкі 
жалғыздығы. Сенген, жанын берген адамынан тосқан сөзі осы ма еді. Бұл мәселе 
турасында ғалым Гүлзия Пралиева былай дейді: «Жалғыздық ішкі моноллгтың ең негізгі 
қасиеті екені белгілі. Өйткені адам жалғыз қалғанда ғана ойына, сана ағымына ерік бере 
алады. Сөйтіп өз-өзімен сөйлесіп кеткенінде сезбей қалады. Бұл өзін-өзі талдау арқылы 
кейіпкер бейнесін, характерін ашыудағы таптырмайтын тәсіл. Және бұл көбінесе оқырман 
мен персонаж арасындағы дәнекер-делдалсыз яғни реалды автордың «қатысуынсыз» 
атқарылады ». Бексейіт бейнесінің құлдырауын дәл басып ашып көрсеткен. Бексейіт 
өзінің болжауы арқылы Айгүл ананы айтар, мынаны айтар деп өзінің ішкі ласын толық 
ақтарып, және соның жауабына дайындалып, одан сайын ушықтыруға парықсыз 
ширығуда еді. Бірақ Айгүлде үн жоқ еді. Бейшаралыған енді ұққан еді Бексейітте 
«басылып қалады». Өйткені оның отбасы жайында ұғымы, Айгүлге келтірген дәлелі 
соншалықты құлдыраушылықтың көрінісі болатын. Құлдыраушылықтың шарықтау шегі 
«ұлттық қасиетке топырақ шашу» болатын. Неке жайында бейсауат әңгіме айтып мәңгілік 
қарғысға ұшырайды. Жалпы осы шығармада Бексейіттің бойында құлдыраушылық басым 
болса, Айгүлдің бойында асқақтық, қазақ қызына тән таза асқақтық күшті еді. Айгүл 
осыншама құлдыраған Бексейітке деген өзінің сезім құдіретін өмір бойы биіктен түсірмей 
о дүниеге тазалықпен аттанады. Бексейіттің парықсыз,ойсыз әңгімесіне үндемеу басқа, 
сонымен қатар кейіннен шешім қабылдағанда да сөйлемей биіктік танытып кетеді. 
Оқырман еріксіз есін жиады. Айгүлдің тазалығына, ірілігіне бас иеді. Қайшылықты 
әңгімеден кейін, үлкен шешімге үндемей келген Айгүлдің қимылын суреткен шеберлікпен 
суреттейді. 
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ШОҚАН ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ЭТНО-МӘДЕНИ ЖӘНЕ ДІНИ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

 
Таирова Б.Л.,  
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ф.ғ.к., доцент 
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Абай атындағы ҚазҰПУ 
Саясаттану және әлеуметтік-философиялық  

пәндер кафедрасы 
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 Мақалада қазақ халқының төл дүниетанымы Шоқан танымы арқылы зерделенді.  

Негізінде, әлем халықтарының ойлау үрдісіндегі өзіндік ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарының мәні ашылды. Айға, күнге, жұлдыздарға табынудың адам 
өміріне ықпалы салыстырмалы түрде әлем халықтарының танымының негізінде 
қарастырылды. Қазақ халқының арғы-бергі тарихындағы мәдени-рухани, саяси 
байланыстардың орны айқындалды. Осы арқылы зороастризм, тәңірлік, шамандық сенім 
мен аруақ ұғымдарының қазақ дүниетанымындағы орны зерделенді. Ұлттық діндердің 
ықпалы сол халықтың танымымен бірлікте қарастыра отырып, олардың орнын әлемдік 
діндер басқанда, өзінің ұлттық болмысынан айырылған халықтардың тарих өтінде 
өзгелерге кіріктіріліп кеткен тұстарына ғылыми пайымдаулар жасалды. Шамандық 
сенімнің түркі халықтарының арасында исламға дейін кең қолдауға ие болғандығы 
анықталды. Адам емдеу, болашақты болжау, табиғаттың тылсым күштерімен 
байланысқа түсу олардың өзіндік болмысын айқындады. Шаман мен шамандық 
болмыстың практикада іске асатын тұстарына ғылыми тұрғыда сараптама жасалды. 
Қазақ халқының исламға дейінгі және кейінгі рухани құндылықтарын түркілік рухпен 
атастырудың өзіндік мәні ашылды. Ұлттық болмысқа тән жауынгерлік қасиетті 
шыңдауда ерлік жырлар мен моральдық құндылықтар қоғамдағы орны дін философиясы 
тұрғысынан Шоқан дүниетанымы арқылы зерделенді. 

Түйін сөздер: Көшпелілер. Уақыт пен кеңістік. Көшпелілер дүниетанымы. Шоқан 
танымы. Шаманизм. Магия. Монотеизм. Көкке табыну. Тәңіршілдік. «Аруақ». 
Зороастризм. Ұлт дәстүрі. Фетишизм. 
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В данной статье рассматривается этнокультурные и религиозные ценности в 

мировоззрении Чокана Валиханова. Религиозные представления кочевников и уклад жизни 
исследуются через научные труды Чокана Валиханова как главный источник познания 
мировоззрения казахского народа.   
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ETHNOCULTURAL AND RELIQIOUS VALUES IN SHOKAN`S WORLDVIEWS 
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In this article, the original worldview of the kazakh people is studied according to the 

knowledge of Shokan. Proceeding from this, the essence of similarity and difference in the 
process of thinking among the peoples of the world is revealed. The influence of the sun, moon 
and stars on human life is considered in relation to people`s knowledge. The place of cultural, 
spiritual and political ties in the history of the kazakh people has been determined. Thus in the 
kazakh world outlook the place of the concept of Zoroastrianism, piety, shamanism and spirits 
comes into play. 

Keywords: Nomads. Time and space. Worldview of nomads. Shokan Ualikhanov`s 
worldview. Shamanism. Magic. Monotheism. Tengianism. The concept of «Spirits». 
Zoroastrianism. National traditions. Fetishism.  

 
Көшпелілер уақыт пен кеңістік арқылы әлемнің үлгісін жасаған. «Күншығыс», 

«күнбатыс», «күнгей-теріскей» деген ұғымдарды күні бүгінге дейін тілімізде қолданып 
келеміз. Оған жыршылардың әуезді сазында кездесетін «он сегіз мың ғалам», «сегіз қиыр 
шартарап», «төрткүл дүние» деген сөз тіркестері дәлел. Отырықшылар уақыттың 
өлшемімен келсе, көшпелілер танымы кеңістікті қорғаушылармыз деген түсінікке 
негізделген. Кеңістікті қорғаушылармыз деп санаған көшпелілер дүниенің жұмбақтылығы 
мен адам болмысының жұмбақтылығын тануға ұмтылған. Шоқан танымында дүниенің 
жұмбақтылығы мен адам болмысының жұмбақтылығын тылсым құпия сырға толы, себебі 
әлем мәңгілік және адам жаны, рухы мәңгілік құбылысқа ие деп түсінген. Осы жұмбақ 
болмыстың төңірегінде ой қозғамаған ғұлама жоқ. Ерен еңбегімен көзге түскен батырлар 
ел аузында аңыз болып қатталып, халық жүрегінен орын алған тұлғалар рухы қашанда 
әспеттелген. «...Алайда негізі ілкі тектен, мәдени қаһарманнан басталатын батыр бейнесі 
халықтық мифологиялық, генеологиялық, тарихи жадында Құдай деңгейіне дейін көтеріле 
(Шоқан Уәлихановтың «әр қазақ ерлігі мен елдігі арқылы өлгеннен кейін аруаққа айнала 
алады» деген ойын еске алайық) алады. Мәдени қаһарман Прометей адамзатқа от сыйласа, 
Толағай тауды арқалап әкелді, Қабанбай, Наурызбай, Бөгенбайлар халқын геноцидтен 
аман алып қалды [1, 468 б.]. Қазақ даласын мекендеген көшпелілер айға, күнге, жұлдызға 
табынды. Шаман діні отқа табынумен байланысты болған. Шаман тәуіптер отпен аурудың 
«иесін» қуып науқас адамдарды сырқаттан жазған. Аспан денелерін киелі санаған шаман 
діні өлген адамдарды да пір тұтқан. Шоқан былай деп жазады: «Қырғыздар осы уақытқа 
дейін аруаққа сиынады. Өмірінің қиын кезеңінде өзінің өлген ата-бабаларының аттарын 
атап, олардың аруағынан медет тілейді. Аруақтың құрметіне мал сойылады. Кей кезде 
мүрделерге барып, аруақтың құрметіне мал сояды да, аруақтан жәрдем сұрайды. Мысалы 
балалары жоқтар ұл сұрайды» - деген болатын. Бізге белгілі «аруақ» ұғымы түркілер 
танымында ерекше құрметке ие. Бұл тікелей тәңірлік түсінікпен астасады. Түркілер адам 
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дүниеге келгенде тәңірге қызмет ету үшін келеді де, дүниеден қайтқанда әруаққа еніп, 
тәңірмен бірігеді деген түсініктің қалыптасуында болып отыр. 

Жалпы адамзатқа тән күнге, айға табыну дәстүрі де түркі халықтарында сақталған. 
Күнге табыну әлемдік мистерияда Митра культі деп аталынса, айға да табыну обьектісі, 
кейіннен исламдық фетешизмнің біріне айналған. Ғалым Ғ.Есім шаманизм 
тақырыбындағы әдебиеттерді саралай отырып, қазақ арасындағы бақсылықты 
зерттеушілердің оны дінмен шендестіруіне қарсылық танытып, Д. Самовасовтың «шаман 
сенім мен дін емес – жеке адамның әрекеті» деген ойына қосылды [2,17 б.]. Шаманизм 
исламның тарауына кедергі болғаны анық. Егер шамандықтың негізінде сенім мен дін 
жатпаса онда исламның тарауына неге кедергі болады. Оның негізінде діни сенім жатыр. 
Шаманның болжағыштық қасиетінің күшті болуы мен ауруды емдеу жолындағы әрекеті 
ғылыми дәлелді қажет етпеген. Шаман әрекеті жеке адамның әрекеті, көпке тән құбылыс 
емес. Осы жеке әрекет оны өзгеден даралаған. Даралап тұрған күш оның тылсым 
болмысқа иелігі. Ал тылсым күшті дінмен көмкереміз. Шамандық әрекетті дінсіз, сенімсіз 
қарастырсақ, сонда оның не болғаны? Шамандық әрекеттің ғылымда қалыптасқан 
теориясы жоқ, ол тек практикада іске асқан. Зерттеуші А. Сұрапбергенов: Ислам дәуіріне 
дейін үстем идеология болып келген шаманизм әрекет етуін өз еркімен тоқтатқысы 
келмеді. Шаманизм мен ислам арасындағы күрес әдет-ғұрыптарын және құдайларын бір-
біріне қарама-қарсы қою арқылы жүрді. Мұның өзі сайып келгенде феодалдар арасындағы 
идеологиялық күреске айналды. Олардың бір тобы шамандық әдет-ғұрыптарды сақтап 
қалуға тырысса, көрші мұсылман елдерімен сауда қатынасын жасасуды жақтаған екінші 
бір тобы ислам дінін қабылдауға ниет білдіре бастады. Қазақстанның орталық және 
солтүстік өлкелерінде бұл күрес бірнеше ғасырға созылды - деген болатын [3,55]. Бұл 
орынды айтылған пікір. Шаман – бақсылардың белгілі бір діннің өкілі болмаған. Олар 
өздері мекен еткен аймақта қандай дін үстем болса, сол дінмен бітеқайнасып кеткен. 
Исламды қабылдаған соң Орта Азия мен Қазақстанда шамандық мұсылмандық сипатқа ие 
болды. В.Н. Басиловтың дұрыс аңғарғанындай «молда мен шаманның арасындағы қарама-
қайшылық енді әртүрлі идеологияның соқтығысуы емес, бар болғаны кәсіби бәсекелестік 
еді. Өзінің дүниетанымынан шамандар басқа дұрыс мұсылмандардан айырмашылығы 
болмады. Шамандар рәсімдерін бастамай тұра Алла мен әр түрлі мұсылман әулиелерге, 
тек одан кейін барып көмекші аруақтарға – исламның қасиетті кітабы – Құранда 
келтірілген періштелерге назар аударып, көмек сұрады» [4, 206 б.]. Діни нанымдардың 
алғашқы формалары таза күйінде болмай, бір-бірімен тұтасып жатты. Мысалға алатын 
болсақ, Австралия аборигендерінде тотемизм, Сібір мен Қиыр Шығыс халықтарының 
арасында магия мен шаманизм практикасы үстем болса, Африка халықтары фетишизмге 
бейімділік танытты. Көшпелілер тарихи санасында діннің ықпалы болғанымен тек өзіне 
қажеттісін алып, танымына қайшы келген үрдістен бойын тасалатып отырған. Осының 
негізінде көшпелінің ұрпағы саналатын қазақ халқы монотеизмге жетіңкіремей, далалық 
политеизмде қалған. Шоқан осы көшпелілердің соның ішінде қазақ халқының танымында 
бұл айшықты құбылыс екеніне ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу арқылы келген. Көкке, 
күнге, айға, құтты мекенге бас иіп, сонымен қоса діни нанымының негізі өз орталарынан 
ұлы тұлғаны қалыптастыртып, табынған. Оған дәлел «Оғызнаме», моңғолдың «Құпия 
шежіресі», Өтеміс қажының «Шыңғыснамесінен» көреміз. Мо-Дэ, Шыңғыс хан, Темір, 
Едіге – бәрі табыну обьектісі болған. Олардың ерен еңбегі халық жадында, ел тағыдырына 
келгенде кесіп тұрып шешім қабылдаған тұстары ел жүрегінде аңыз болып қалған. 
Ә.Марғұлан бұл наным туралы: «Қытай жазбаларында ол кездегі ғұн, үйсін, қаңлылар 
өздерінің қоғам қорғайтын батыр, ерлерін көбінесе «Тәңір», «Күн», деп айтатын болған. 
«Тәңірі» ескі үйсіндердің тілінде «мықты», «ер», «құдіретті» деген мағынада жұмсалып, 
кейін табынатын нәрсеге (көбінесе аспанға) айналды» [5 40,71 б.]. Көшпелі түркілер елдік 
үшін ерлікке барған батырларына тәңірден жаралған деп тірісінде құрмет көрсетсе, 
өлгесін «аруақ» деп дәріптеген. Әрине, «аруақ» сөзі арабтардан келсе де, оның мағынасы 
көшпелілер ортасында алғаш қалыптасқан. Шоқан «Қазақтардағы шамандықтың 
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қалдығы» еңбегінде былай дейді: шамандық діндегі адам құдіретті күн нұрына қарап 
таңданды, осыншама жарықтың құпиясына түйсігі жетпей табынды, қара аспанға нұр 
сепкен айды көріп те табынды... Ертеден келе жатқан әдет-ғұрып, салт-сананың қайнар 
көзі, қазір біз шамандық – ескі наным деп атап жүрген, кезінде, бүкіл халық табынған 
нағыз дін еді» - дейді. Шоқан әлем халықтарының барлығында осы үрдістің болғанын 
меңзеп отыр. Аспан әлеміне табынбаған халық жоқ. «Аспан үсті, жер беті мен жер асты» 
әлемімен адамның рухани болмысын бірлікте қарастырған. Шоқан көшпелілер танымында 
дін мен дәстүр арасындағы байланыстың өзіндік гармониясын аша білген және исламға 
дейінгі наным-сенімнің түркілер танымындағы тәңірлік пен шамандықтың орнына 
обьективті бағасын берген. Шоқан: шаман дінінде өлген адамның аруағы тәңірге тәуелсіз 
құдіретке ие болады, сол себепті, көк-әлем билеушісінің қуатты күші тек тірі адамдарға 
ғана әсер етеді. «Аруақ – ата-баба рухы, басқа қиын қыстау күн түскенде, жан қиналғанда: 
«Аруақ қолдай гөр, қолтығымнан жебей гөр» - деген түсінігінен қазақ дүниетанымында 
бүгінгі күнге дейін орын алатын тәңіршілдік немесе шамандық сенімнің элементтерінің – 
аруақ феноменімен байланыстылығын көреміз. Аруаққа сиыну тек қазақ дүниетанымына 
ғана тән емес, әлем халықтарының бірқатары, оның ішінде ежелгі славян халықтары мен 
ежелгі қытай мен жапон, африкалық тайпаларының арасында да осы дәстүр болған. Қазақ 
дүниетанымында «аруақ» ұғымы киелі сипатқа ие. М.Х. Дулати «Тарих-и-Рашиди» 
еңбегінде: Рухта өлім болмайды, оның өмірі мәңгі. Рухтың материалдық күші 
сарқылмайынша оның денесі өмір сүреді. Ал оның материалдық (денесінің) күші 
сарқылғанда, оның денесі жоқ болып кетеді де рухы таза күйде қала береді [ 6 41,459-460 
б.]. Шоқан М.Х.Дулатидің осы ойымен келіседі. Адам дүниеден қайтқанда, тән тұрағы 
жаннан айырылғандағы рухтың күйін айтып отыр. Рухтың мекені мен күйі белгісіз. Рух 
таза күйінде тәуелсіз күшке ие болса, оның  таза болмыстық күйі адамға мәлім емес. 
Рухтың жебеп, қолдап отыратынына сенген. Шоқан түркілер танымында адамның 
дүниеден қайтқаннан кейінгі рухы кейінгі ұрпақты желеп жебеуші есебіндегі күшті 
«аруақ» атқарғанын меңзеген. 

Шоқан қазақтар осыдан жиырма жыл бұрын орыс үкіметі округтік приказдар 
енгізгенге дейін де мұсылман болып саналатын-ды. Соған қарамастан шамандық әдет-
ғұрпын сақтап, аруақ шақыру, бақсы ойнау, рухтарға сену салтын тастаған жоқ,- деген 
болатын. Ата-бабалар аруағына сыйыну салты арғы замандардан келе жатқан ұлы 
дәстүрді сақтау, жалғастыру жауапкершілігінен туған. «Аруақ» дегеніміздің өзі бұл 
ғұмырдан өткен адамның рухы. «Аруақ» – күш, қуат, дем деген ауыспалы мағынасы бар 
«рухтың» көпше түрі, негізінен араб тілінен ауысқан сөз. Аруаққа сыйыну – тіршілікте 
іске асырған істеріне байланысты айрықша қасиет иесі саналған аталардың рухымен 
қанаттану, «мұрагерлік-жауапкершілікке» талаптану ұғымын білдіреді. Аруаққа сыйыну 
салты ұрпақты жауапкершілікке тәрбиелеуде, патриоттық сезімді ұштауда мәні зор. 

Шоқан Уәлиханов қазақтардың аруақтарға бағыштап төрт түліктің қайсысын болсын 
құрбандыққа шалып, мінәжат етіп, аруақтардың басына (моласына) барып түнейді... 
Аруаққа арнап құрбандық шалғанда, қазақтар «аруақтың батасы тие берсін немесе аруаққа 
бағыштадым деп айтады. Ерте замандарда, белгілі ұлы адамдардың моласын көп көзден 
жасырылатын, дұшпандары арамдап, қорламауы үшін немесе адам аяғы баспайтындай 
қастерленіп (табу), қорық ұйымдастырылады, бағып қағылады, (Готтарда Аларих, 
скифтерде ...Дарий) деген ойы көп нәрсені аңғартады. Жаугершілік заманда өзге елдің 
жерінде қаза болған батырларын еліне әкеліп жерлеген. Хан, би, батырлардың басына 
күмбез орнату, оларға қошамет көрсету үрдісі көшпелі халықта, әсіресе қазақта атадан 
балаға мирас болған. Бұрынғы обаларды қазір күмбезді мазарлар алмастырған. Ескі 
обалар мен кейінгі күмбезді мазарлар қазақтың ең қасиетті, құлшылық ететін орнына 
айналған. 

Халықтың дүниетанымы оның мифімен тікелей байланысты. Аңыздан ақиқатты 
аршу бүгінде маңызды. Көне дәуірлерде адамдар өз көздері толық жетпесе де, басқа да 
тіршілік иелері бар деген ойда болған. Мифтік әлемнен білетініміз, адамдар мен перілер 
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арасындағы қатынас фольклорлық туындыларда көптеп кездеседі. Мысалға алатын 
болсақ, Қарабураны алайық. Белгілі ғалым Ә.Кекілбаев «Елдік пен ерлік киесі» деп 
аталатын тарихнамалық эсседе былай дейді: Қарабура – адам болсын, жоқ тек ұран ғана 
болсын, мейлі Х-ХI ғасырларды дүниеге келген Қарахан мемлекетіне байланысты 
құбылыс. Көшпелілер мұсылман дініне кіруіне байланысты және одан кейінгі 
оқиғалардың әсерімен ежелгі ұрандары мен еншілерін, таңбалары мен айырым белгілерін 
өзгертіп отырған. Оған қандай мемлекеттің құрамында қандай маңызға ие болғаны әсер 
еткендігін баяндайды» - деген болатын. Бұл біздің тарихтағы орнымызды ондағы 
танымдық қабаттарымызды тануға жұмылдырады. Өткенді тану одан сабақ алу бүгінгі 
ұрпақ үшін маңызды. Ғасырлар бойы дін мен мәдениеттен ажыраған тұстарымызды 
тануға көмектессе, екіншіден төл дүниетанымыздың кемшін тұсын толықтыруда жігер 
қосады. Еліміздің еңсесі биік тұруы үшін өткенге салауат айтып, болашаққа үміт арту 
жолында тарихи жадыны жаңғырту тұр. Тарихи сана аңыздан ақиқатты аршып, терең 
пайымдаулар жасағанда ғана жаңғыра алатынына бүгінде көзіміз жетті. 

Шоқан былай дейді: фин, түркі және монғол тайпалары адамзаттың дамуына түрлі 
кезеңдерде және тілі жағынан да ықпал еткеніне күмән жоқ. Фин, түркі, монғол тілдерінің 
әсіресе, соңғы екеуінің туысқандығын көптеген ғалымдар мойындады. Сібірлік 
көшпенділер мен түркі-монғол тайпаларының аңшы тайпалары шамандықты ұстай 
отырып, өмір сүру сипаты мен тілінде осман түріктері мен Қазан татарларына қарағанда, 
өзіндік тұрмыс ерекшеліктері көп. Мұсылман діні олардың тұрмыстық ерекшелігінен, 
ұлттық өзгешелігінен айырады: Қазан татарларын алыңыздар, олардың Батыйлық 
монғолдар мен Батый әскерінің түркі-қыпшақтармен қосындысынан шыққаны тарихтан 
белгілі. Айтыңыздаршы, Еділ монғолының бойында оның шығу тегін байқататын не бар? 
Ештеңе. Қазандықтар, османлылар, қырымдықтар Құран мен Исламға берілгені сонша, 
бірде-бір ұлттық ертегісін немесе көне ән-жырын сақтамаған,-деген болатын [7 42, 249 б.]. 
Шоқан әлемдік дін болып табылатын исламның басымдық танытқаны соншалық ұлттық 
құндылықтан біржола айырып, халықты рухани жалаңаштануға алып келетін үрдіс 
екендігін меңзеп отыр. Рухани жалаңаштану ̶ көнеден келе жатқан аңыз, жыр 
дастандардан қол үзу, ұлттық болмыстан ажырау. Ұлттық болмыстан ажырағанда 
халықтың тамыры жалаңаштанып қалатыны анық. Ондай ұлт тарих өтінде жойылып кету 
қаупінде тұрады. Тарихта әлемдік діннің ықпалы ұлт танымына қатты әсер еткен тұсы 
көп. Әлемдік діндер ұлттардың бағзыдан келе жатқан аңыз-жыр, дастандар, салт-дәстүр, 
әдет-ғұрпын жойып, тілінің өзін шеткерілеткен. Ислам парсы, түркі халықтары арасына 
таралғанда келеңсіздіктер көп болған. Шоқан әлемдік діннің ұлттық мұрағатқа тигізген 
кері ықпалын жан-жақты зерделеген. Шоқан алғаш қазақ даласындағы дін туралы 
түсініктерді ғылыми танымдық денгейде зерттеген. Ендеше, қазақ халқының исламға 
дейінгі және исламнан кейінгі танымына тоқталу болып отыр. Қазақ халқының танымы 
діннен гөрі дәстүрге, отырықшылықтан гөрі көшпелікке бейімділігін ескергеніміз жөн. 
Ұлт дәстүріне қайшы келмейтін діни танымды қолай көрді. Қ.А.Иассауидің де діннің 
сыртқы қабаты шариғат, ішкі дәні тарихат деуінде осындай мән жатса керек. Көшпелілер 
танымына қызығушылық танытпаған ұлт жоқ. Рухани болмысын асқақтатып тұратын 
өміршең идеяларды дүниенің тылсым сырымен жымдастыра алған. Осы таным талайды 
өзіне қаратты. Оған тарихта Ахеменид патшасы Кирдің сақтардан жеңіліс табуы, Ескендір 
Зұлқарнайынның Сыр бойына жетіп, далалықтар арасына дендеп кіре алмаса да, 
ойкуменаны түгел жауладым деп қайтқан жорықтарында күшпен жаулап алу пиғылы 
жеңіліс тапқанмен, мәдени ықпалдастық пиғылы жеңіске жеткен тұсын аңғару қиын емес. 

Тарихта көшпелі халықтың танымына қызыққан еуропалық ғалымдар болды. Шоқан 
заманында түркі халқының тарихы мен мәдениетін тану еуропалықтар мен ресейліктер 
үшін маңызды болды. Шоқан тарихта Саманилер, Қараханилер мен Ғазнауилер 
мемлекетінің тұсында Батыс пен Шығыстан төніп тұрған қауіптің Орта Азия халықтары 
үшін болмағанын жақсы білген. Олар саяси-экономикалық, мәдени дамуға қол жеткізген. 
Византияның селжүктерге қарсы күресі кезеңінде Осман түріктерінің тарихын зерттеу 
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басталды. Осының негізінде түрік мемлекетінің тарихын тереңдей зерттеу Еуропа да 
қатты қолға алынды. Шоқан Еуропа тарихшыларының Марко Поло, Джувени, Рубриктер 
Орта Азия мен Моңғолда болған саяхатшылардың еңбектерімен де таныс болған. 
Жергілікті  деректер еуропа тарихшыларын таңғалдырған. Осы тұста көшпелілер тарихын 
зерттеуге құлшыныс еуропалық ғалымдарда арта түскен. Бұл кезде Осман түріктерінің 
тарихын, мәдени-рухани құндылықтарын зерттеу ісі әлемдік түркологияға қарқынды 
түрде үлес қосыпты. Ресей империясы көшпелілердің әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін 
зерттеуге қатты күш жұмсады. Оған түркілер мен моңғолдардың және көршілес қытай 
секілді ұлттың тарихын зерттеу қолға алынып, әртүрлі экспедициялық жұмыстар 
жүргізілді. Шоқан Қашқария мен Турфанға барып, ұйғыр халқы мен қырғыз халқының 
мәдени мұрасына қатысты ғылыми жұмыстары үлкен жаңалық әкелді. 

Шоқан Орта Азиядағы исламға дейінгі ежелгі наным-сенімнің қоғамдағы орнын 
зерделеген. Адамзат баласы үшін оттың атқаратын қызметін көрсеткен. Банзаровтың 
дұрыс көрсеткеніндей, шаман халықтарға көк тәңірі – Хормузда сияқты парсылардан 
кірген. Біз бұл тұрғыда онымен толықтай келісеміз, алайда кірме нәрселер Банзаровтың 
ойлағанынан да едәуір көп көлемде енген деп шамалаймыз. Шамандық алғашқыда 
дүниеге тұрпайы табыну түрінде анықталды, жалпы көк идеясында оның барлық жеке 
бөліктері, яғни күн, ай, жер, ол да жеке бөліктерімен: өзен-тауларымен, керемет 
тастарымен, ағаштарымен т.б. қадір тұтылды. Ақ және қара тәңірі идеясы, отқа табыну 
шамандардың (бірақ шамандықтың емес) парсылардан кірген нағыз өнері болуы мүмкін, 
тіпті материя-көк ретіндегі және құдай – мәңгі түріндегі аспан дуализмі - деген болатын. 
Шоқан бойынша шамандықта зороастризм дінінің әсері бар. Бұл жерде екі басты мәселе: 
біріншіден, Банзоровтың пікірімен келісетін және келіспейтін жағы бар, екіншіден, шаман 
мен шамандықты тұтастықта қарастырады. Ақ және қара тәңірі идеясының негізі отқа 
табыну болса, бұл үрдіс шамандарда болғанын меңзейді. Шаман адам бар жерде 
шамандық бар. Шамандық сеніммен айналысатын да шаман. Шоқан шамандыққа 
зороастризмнің әсері барын алдыға тарта отырып, оның оңтүстік иран мен солтүстік 
арабияға қарағанда, ырым-жораға, салт-санаға бай екенін негіздейді. Шоқан Орта 
Азиядағы зараостризм дінінде оттың өзіне тән ерекшелігін айта отырып, шаман мен 
шамандық болмыста жергілікті дін мен салт-дәстүр және ырым-жоралғыны астастыру 
жатқан. Шоқан шаманға лайық болмыс пен шамандықтың өзара байланысын ашты. 

Тарихтан белгілі анабиліктің заманы өтіп атабилік орнағанда таптық теңсіздікті 
байқатқан. Оны ру мен тайпа көсемдері тас табыттарға салынып жерленіп, қабіріне 
қымбат жиһаздар қоса көмілген. Осыдан қола дәуірінде күнге және отқа табыну үрдісі 
кеңінен етек алғанын көреміз. Қабірге қызыл жоса себуден отқа табынып, қанға сиынуды 
көрсеткен екен. Қызыл түсті қастерлеудің негізі күнге, отқа табынудың нышаны болса 
керек. Шоқанның «от әулие киелі болып саналады... Ошақтағы отты басуға немесе 
түкіруге болмайды. Қарғыс ұрады... Жаңа түскен келін әуелі өз отауына кірмес бұрын, 
атасының үйіне кіріп, тағзым етуге тиіс, содан соң қалыңдық, атасының отына бір қасық 
май тамызуы керек. Бұл ырым-кәдені «отқа май құю» дейді. [14, 154 б.]. Қола заманынан 
қалыптасқан ата-баба аруағына табыну мен қастерлеу. Кешегі зороастризм сенімінде 
негізгі табыну обьектісі «от» болса, отқа табыну дәстүрі кейінгі түркілік әдет-ғұрып, салт-
дәстүрлерде кең таралып бүгінгі күнге жеткен. Дәстүрлі қазақ дүниетанымында отпен 
аластау дәстүрі осы қола дәуірінен келе жатқан үрдіс пен зороастризмнің сарқыншағы деп 
түсінгеніміз дұрыс. Сонымен қоса, жер бетіндегі халықтардың баршасы ай тұтылғанынан 
қорқыпты. Аспандағы айға бірдеңе көрінсе, жердегі тіршілік бірдеңеге ұшырайды деген 
сенімнің болуы,  ай тұтылғанынан шошынбайтын халық болмағанын айғақтайды. Ескі қол 
жазбасының мәлімдеуінше: ай тұтылса, халыққа кесапат тап болып, қалаларды аштық 
жайлапты. Ежелгі Римнің негізін салған Ромул құрсаққа түскен күні де, қабырге кірген 
күні де ай тұтылса, ежелгі еврей аңыздарында: Ғайса пайғамбар құрсаққа енген күні де, 
крестке керілген күні де ай тұтылыпты. Осыдан айдың тұтылуынан әлем халықының 
барлығыда шошынып, айға назар аударғанын көреміз.  
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Шоқан әлем халықтарының көбі айға, күнге, жұлдызға табынып, құрмет көрсеткенін 
білген. Алғашқы діни түсініктерді халық дүниетанымындағы орнына дін философиясы 
тұрғысынан саралаған. Шоқан «Қырғыздардың космологиялық түсініктері» еңбегінде: 
айдың құдіреттілігін қырғыздар айдың жаңа туған кезінде оған жерден тағзым етеді де, 
жазда сол тағзым еткен жерден шөп алып, оны үйге келген соң отқа тастайтындығын 
айтқан. Түркі халықтары айды, күнді құрмет тұтқаны соншалық, табиғи қажеттілікті өтеу 
кезінде де жүзін не айға, не күнге қаратпаған. 

Шоқан діни философияның төңірегінде ой қозғамай, дін философиясы тұрғысынан 
өз көзқарасын пайымдаған. Діни сенімдерді насихаттап немесе оны жоққа шығарып 
отырған жоқ. Тіпті ол атеистік бағытта да қолдаушылық көзқарастарын кездестірмейміз. 
Діни сенімдерге және діндерге қатынасы ешқандай сезімдерге бой алдырмай, бейтарап-
рационалды тұрғыдан оның обьективті феноменологиялық келбетін сипаттаған. Шоқан 
белгілі бір халықтың немесе этностың шығу тегін хайуанаттармен немесе өсімдіктермен 
туыстық байланыста қарастыруда аңыздың орнын назарға алған. Шоқан Орта Азия 
халықтарының ежелгі аңыздарында өз түп-тегін бәзбір жануардан өрбітетін қиял-ғажайып 
ертегілердің бар екенін айта отырып, қытайлық моңғол хандарының түпкі атасы Баташы 
көкжал қасқыр мен ақ киіктің баласы десе, солтүстік Американың кейбір тағы тайпалары 
өзінің түбін сусардан, тасбақадан және басқалардан таратады. Шоқан келтірілген 
аңыздардан Орта Азияда, тіпті Америкада ең көне, ең құрметті аңыз болған [9, 221б.]. Бұл 
әлем халқының барлығына тән. Әр халықтың шығу тегін айқындайтын аңыз бар. 
Генеологиялық жағынан жақын және тілдік құрылымының ұқсастығына қарай 
дүниетанымдық ерекшелігімен байланыстыра қарастыру ғылымның барлық саласында 
ғалымдар өз ойын, көзқарасын қалыптастырып келген.  

Қорыта айтар болсақ, қазақ халқының дүниетанымының ерекшелігі сонда 
тәңіршілдік сенім мен исламдық құндылықтарды қабыстыра ұстай білді. Көшпелі 
халықтың бірі қазақтар көктегі бір тәңіріне сыйынып іс жасаған. Келеңсіз жәйттерге 
жолықса, Тәңірінен кешірім сұрап, жалбарынған. Шоқан көшпелі халықтың тарихы мен 
шығу тегіне қатысты мағлұмат пен деректің болмауы зерттеуге қиын соғатынын айтып, 
әртүрлі бұлдыр болжамдардың барын да жоққа шығармайды. 
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕМКОСТИ РЫНКА ХЛЕБА И  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (НА ПРИМЕРЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Гриднева Е.Е., 

к.э.н., профессор Академии «Кайнар» 
Курганбек А.Б., 

магистрант 2 курса по специальности экономика Академии «Кайнар» 
 
Пищевая промышленность – это крупная и хорошо развитая отрасль. Она 

базируется в основном на сельскохозяйственном сырье и почти полностью 
удовлетворяет питание. Пищевая промышленность характеризуется сложной 
структурой. В ее состав входит свыше двух десятков отраслей с их многочисленными 
специализированными производствами. Одна из таких отраслей это хлеб и 
хлебобулочные  изделия.  

В статье отражены современные проблемы в развитии рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий. По результатам проведённого опроса, по материалам 
статистических данных Агентства по статистике РК проведён анализ факторов, 
влияющих на развитие отрасли, на изменение спроса и потребления. В качестве вывода 
по совершенствованию рынка хлеба и хлебобулочных изделий предложены маркетинговые 
инструменты.  

Ключевые слова: хлеб, хлебобулочные изделия, маркетинговые исследования, спрос, 
сегментирование рынка. 

 
MARKETING RESEARCH OF THE CAPACITY OF THE BREAD MARKET 

AND BAKERY PRODUCTS (ON THE EXAMPLE OF THE AKMOLIN AREA) 
 

Gridneva E.E., 
Candidate of Economic Sciences, Professor of the Academy "Kainar" 

Kurganbek A.B., 
Master of 2 course in management specialty of the Academy "Kainar" 

 
The food industry is a large and well-developed industry. It is based mainly on agricultural 

raw materials and almost completely satisfies nutrition. The food industry is characterized by a 
complex structure. It includes more than two dozen industries with their numerous specialized 
industries. One such industry is bread and bakery products. 

The article reflects modern problems in the development of the market of bread and bakery 
products. Based on the results of the survey, based on the statistical data of the Agency for 
Statistics of the Republic of Kazakhstan, an analysis of factors affecting the development of the 
industry was made to change demand and consumption. As a conclusion on the improvement of 
the market of bread and bakery products marketing tools are offered. 

Keywords: bread, bakery products, marketing research, demand, segmentation of the 
market. 
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НАН ЖӘНЕ НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІНІҢ  НАРЫҚ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН 
МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУ (АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) 

 
Гриднева Е.Е., 

э.ғ.к., «Қайнар» Академиясының профессоры 
Курганбек А.Б., 

«Қайнар» Академиясының экономика мамандығының 2 курс магистрі 
 
Тамақ өнеркәсібі-бұл үлкен және жақсы дамыған сала болып табылады. Негізінен 

ауыл шаруашылық шикізатына негізделген және тамақтануды толығымен 
қанағаттандырады. Тамақ өнеркәсібі күрделі құрылымымен сипатталады. Оның 
құрамына мамандандырылған  өндірісі бар жиырма шақты салалар кіреді.  Солардың бір 
саласы  -бұл нан және нан-тоқаш өнімдері. 

Мақалада нан және нан-тоқаш өнімдерінің нарығын дамытудағы заманауи 
мәселелер қарастырылған. Жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша, ҚР статистика 
Агенттігінің мәліметтер материалдарының негізінде, саланың дамуына, сұраныс пен 
ұсыныстың өзгеруіне әсер ететін  факторларға талдау жүргізілген.  қорыта айтқанда, 
нан және нан-тоқаш өнімдерінің нарығын жақсартуда маркетингтік құралдар 
ұсынылды. 

Түйін сөздер: нан, нан-тоқаш өнімдері, маркетингтік зерттеу, сұраныс, нарық 
сегменттері. 

 
Введение. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий, одна из социально-значимых 

отраслей в Казахстане, которая включает производство, обращение и распространение 
данной продукции, это хлеб, булочные, национальные изделия, а  также баранки, бублики, 
сухари, сушки. Если ранее государственное регулирование цен на хлеб, на его основные 
сорта, привело к тому, что хлеб представляется потребителям как один из недорогих 
продуктов питания и не было такого разнообразия хлебобулочной продукции, то сейчас 
мы наблюдаем совсем другую картину: развиваются розничные сети, представляющие 
реальную конкуренцию уже давно действующим на рынке хлебопекарням, в магазинах 
большой ассортимент хлебобулочной продукции.  

Актуальность. Маркетинговые исследования применительно к рынку хлеба и 
хлебобулочных изделий обусловлено принятием новой парадигмы управления, 
сочетающей методы рыночного регулирования и «поворот» к рынку и потребителю.  

Опыт рыночной деятельности показывает, что без проведения маркетинговых 
исследований в настоящее время невозможно правильно решить проблемы, возникающие 
перед организациями. Такие исследования позволяют находить наиболее перспективные 
целевые рынки, оптимизировать ассортимент реализуемых продуктов и вовремя 
приспосабливать их к меняющимся требованиям потребителей, повышать эффективность 
производственно-сбытовой деятельности, совершенствовать формы и методы реализации 
[1, с. 35].  

Высокая практическая значимость и актуальность проблемы, а также 
недостаточность теоретической и практической проработки вопросов изучения и 
проведения маркетинговых исследований в пищевой индустрии, в частности  реализации 
хлебобулочных изделий, определили выбор темы.  

Степень разработанности темы статьи. Теоретической и методологической 
основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных исследователей по 
проблемам рыночной экономики, маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования, среди 
которых исследования таких ученых как Ф. Котлер, И. И. Герчикова, В. Хойер, В. В. 
Салий, Е. Дихтль, Е. П. Голубков, В. А. Титова, М. Г. Лернер, Н. К., Мамыров, А. К. 
Кошанов, Г. Калиев, И. И. Кретов, В. Цацулин, А. А. Алимбаев, И. Крылов. 
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Цель - изучение практик выбора и покупки хлеба и хлебобулочных изделий в 
Акмолинской области. 

Задачи исследования: 
- определить общую долю покупателей хлебобулочных изделий; 
-  выявить предпочитаемые места покупки хлебобулочных изделий; 
 - выявить долю покупателей  различных видов хлебобулочных изделий; 
 - определить причины покупки различных видов хлебобулочных изделий; 
 - рекомендовать структурный анализ сбыта продукции в ассортиментном разрезе. 
Методологическую основу исследования составили: составили общенаучные 

методы социального познания: системный, метод сравнительного анализа, описательной 
статистически. 

Новизна работы заключается в следующем: 
- осуществлен анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий с исследованием 

потребителей (их характеристик, покупательского поведения и предпочитаемых видов 
хлеба и хлебобулочных изделий); 

- проведено сегментирование рынка хлеба и хлебобулочных изделий, 
- выявлены проблемы в развитии рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 

Акмолинской области. 
Выводы. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий представляет собой систему 

экономических отношений, включающих в себя производство, обращение и 
распределение данной продукции [2, с. 5]. В организационном отношении он является 
сложной структурой, в состав которой входят производители сырья и конечной 
продукции, предприятия сферы обслуживания (транспорт, хранилища, торговля и пр.), а 
также потребители.  

Особенности рынка хлеба и хлебобулочных изделий определяются в первую очередь 
спецификой самого продукта. Среди них выделяются незаменимость данного продукта в 
потреблении людей, короткие сроки реализации, сравнительно устойчивый ассортимент 
продукции, высокая социальная значимость продукта. 

Хлеб имеет характерные закономерности спроса и предложения. Он относится к 
неэластичным видам продовольствия по цене и доходу. Однако такая оценка правильна 
только при «усредненном» подходе [3]. Если рассматривать эластичность по доходу, то на 
отдельные сорта при увеличении доходов расходы сокращаются – эластичность спроса по 
доходам отрицательна. Эти товарные позиции характеризуются как продукты низкого 
качества. С ростом доходов население предпочитает другие сорта хлеба или вообще 
сокращает потребление этого продукта. 

Однако для «дорогих» сортов хлеба нет такой отрицательной эластичности. До 
определенной степени увеличение доходов может привести к увеличению расходов на эти 
сорта. Таким образом, эластичность на дорогие сорта хлеба специфична. Они, как 
правило, более эластичны. Что касается эластичности спроса по цене, то она 
отрицательна, как и для подавляющего большинства продуктов питания [2, с. 15-17]. 

Важной особенностью рынка хлеба и хлебобулочных изделий является то, что 
предложение этой продукции сильно зависит от таких факторов сельскохозяйственного 
производства как сезонность и климатические условия. Это ведет к колебаниям цен на 
муку и на хлеб. Для нивелирования этого фактора нужно принимать особые меры. 
Помимо всего прочего, предложение на рынке хлеба подвластно ожиданиям на рынке 
муки и зерна. В итоге следует констатировать, что стоимость хлеба отражает сезонные 
колебания цен на рынке муки и зерна. Хотя как конечный продукт, он может «смягчать» 
эти колебания. 

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий можно классифицировать по принципу 
территориального охвата (в рамках государства, региона, определенной местности, 
города), степени развитости экспортно-импортных связей, уровня дохода потребителей, 
степени свободы входа на рынок и выхода с рынка, типу экономического роста, составу 
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участников рынка, степени насыщенности рынка и т.д. Эти и другие особенности зависят 
от специфики экономики страны, региона, местности, степени развития экономики, 
уровня жизни населения, инвестиционной привлекательности, климатических и 
географических условий и пр. [3]. 

Современный ассортимент насчитывает около 1000 разновидностей хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. Астана и Акмолинской области. Рост рынка области 
хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадиционных видов, при этом 
потребление социального хлеба 1-го и 2-го сортов достаточно стабильно, доля которого 
составляет около 50% от общего объема производства хлеба. Производство хлеба по 
видам в  области имеет следующую структуру: на  ржаной хлеб приходится 21%,  на хлеб 
первого сорта – 35%, второго сорта – 11%, другая продукция занимает около 33% от 
совокупного выпуска на предприятиях хлебопекарной промышленности [5].  

Анализ рыночной ситуации включает в себя исследование конкуренции, спроса, 
условий сбыта. Это можно узнать, например, при помощи метода открытого 
анкетирования [6]. Провести исследование с целью полного выявления факторов, 
определяющих величину потребительского спроса на продукцию, практически 
невозможно, так как на характер поведения покупателя оказывает множество факторов, 
носящих эмоциональный характер, предугадать или объяснить которые  не может сам 
покупатель.  Целью опроса являлась возможность охватить основные факторы, влияющие 
на поведение потребителя при выборе такого товара,  как хлеб.  

В проведенном анкетировании участвовало 200 респондентов. Выборка 
опрашиваемых осуществлялась методом случайного отбора, с обеспечением 
представительства в ней различных социальных и возрастных групп. Данные о возрастном 
составе опрашиваемых показывают, что основную массу составляют люди в возрасте 20-
30 лет (34,5%) и от 41-55 лет (26,8%), далее по убывающей располагаются позиции: 31-40 
лет (18,9%), после 55 лет (11,4%) и до 20 лет (8,4%). 

Оценка широты ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий покупателями 
показывает высокую степень их удовлетворенности предлагаемыми видами и сортами 
хлеба: 84% опрошенных отмечают представленный на рынке ассортимент широким, 13% 
- очень широким, столько же потребителей считают этот ассортимент ограниченным и 
только 3% - узким (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Оценка ассортимента хлебобулочных изделий покупателями города 

Астана и Акмолинской области (в %) 
Примечание – составлено авторами на основе собственных исследований 

 
Изучение потребителей имеет главной своей целью понимание их потребностей для 

обеспечения их наиболее полного удовлетворения. Удовлетворить запросы потребителей 
– непростая задача. Для наиболее полного удовлетворения потребностей необходимо 
выявить и глубоко проанализировать уже сложившиеся потребности, изучить 
закономерности их развития и формирования новых потребностей. Достаточно очевидно, 
что разные потребители желают приобрести разные товары. Для того чтобы 
удовлетворить эти различные потребности, организации-производители и организации-
продавцы стремятся выявить группы потребителей, которые скорее всего положительно 
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отреагируют на предлагаемые продукты и ориентируют свою маркетинговую 
деятельность прежде всего на эти группы потребителей [7, с. 126]. 

Опрос, проведённый в городе Астана о состоянии торговли хлебом и 
хлебобулочными изделиями, показал, что основная масса опрошенных респондентов 
(58,0%) отмечает улучшение продуктов, 31% полагают что ситуация на прежнем уровне и 
11% отметили некоторые ухудшения в торговле данными продуктами (рисунок 2). 

  

 
Рисунок 2. Оценка потребителями состояния торговли хлебом в городе Астана и 

Акмолинской области 
Примечание – составлено авторами на основе собственных исследований 

 
По данным опроса, в г. Астана наибольшим спросом у потребителей пользуются 

следующие наименования хлебной продукции. На первом месте: хлеб «Формовой», Хлеб 
«Крестьянский», Хлеб «Бородинский» (45%), на втором месте находятся батоны (23%), на 
третьем - булочки (17%), и лишь 15 % потребителей предпочитают все виды 
хлебобулочных изделий (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Формирование спроса на хлебную продукцию 

Примечание – составлено авторами на основе собственных исследований 
 
Летом потребление хлеба снижается, пиковый спрос наблюдается в сентябре-

декабре, затем наступает новогоднее затишье, а с конца января и до мая сбыт снова 
активизируется. На выбор места покупки хлебобулочной продукции влияет, в первую 
очередь, наличие свежей продукции в торговой точке. При этом особых различий между 
хлебом и хлебобулочными изделиями нет.   

В области принятия решения о приобретении нового сорта хлеба мнения 
респондентов разделились на три достаточно близкие по размеру группы: приобретающие 
то, что обычно, независимо ни от чего (37,5%), приобретающие новый сорт имея о нем 
положительную информацию (23,2%). Покупатели, готовые выбрать новый сорт хлеба, 
чтобы узнать его качество, составляют 39,3%. Эта ситуация дает возможность для 
приобретения большого числа людей к покупке новых сортов хлеба при проведении 
рекламной кампании в средствах массовой информации. 

Наиболее важными факторами, влияющими на покупку хлеба, являются уверенность 
в качестве (68,6%), приятный внешний вид (25,1%). Низкая цена как фактор, влияющий  
на приобретение хлеба, имеет значение для 1,8% респондентов. Высокая цена как 
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показатель качества побуждает к покупке 4,5% респондентов. Из полученных данных 
можно заключить, что первостепенное значение для большинства покупателей имеет 
качество продукции.  

Большинство опрашиваемых на вопрос об отношении к использованию 
хлебопекарными предприятиями химических препаратов, предназначенных  для 
улучшения внешнего вида хлеба, ответили «отрицательно» (81%), 19% не задумываются 
над этим вопросом. На вопрос необходимости упаковки утвердительно ответили 59,8% 
респондентов, 25,1% считают необходимым продажу нарезанного и упакованного хлеба, и 
лишь 15,1% не считают нужным упаковывать хлеб.  

При выборе магазина решающее значение имеет уверенность в качестве 
продаваемых хлебобулочных изделий (42,4%), удобность расположения (18%), 
возможность комплексной покупки  (20,2%), наличие большого ассортимента 
хлебобулочных изделий (19,4%).  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее эффективной 
является продажа хлеба через сеть фирменных отделов, непосредственно расположенных 
в жилых районах, так как в них можно обеспечить представление практически всего 
ассортимента вырабатываемой продукции, а также поставку свежих изделий. На основе 
данных анкетирования при правильной постановке решаемых задач можно получить 
ответы на широкий спектр вопросов, возникающих у маркетолога. 

На основе исследования нами выявлено: 
1. Особенности рынка хлеба и хлебобулочных изделий в условиях г. Астаны 

определяются спецификой самого продукта (незаменимость данного продукта в 
потреблении людей, короткие сроки реализации, сравнительно устойчивый ассортимент 
продукции, высокая социальная значимость) и характерными чертами города (большая 
емкость рынка; высокий уровень жизни и доходов населения; значительная доля 
приезжего населения и пенсионеров; сложная система рынка, включающая не только 
крупные хлебозаводы, пекарни малой и средней мощности, но и пекарни гипермаркетов; 
открытость рынка). 

2. Достаточно четко прослеживается закономерность, при которой спрос на хлеб и 
хлебобулочные изделия внутри г. Астана увеличивается в зависимости от удаления от 
центра столицы и снижается при росте доходов. 

3. Абсолютным лидером по реализации в гипермаркетах, супермаркетах, объектах 
упрощенной торговли, мелкорозничной торговле является хлеб сорта «Формовой», Хлеб 
«Крестьянский», доля которого превышает 45%. Более половины объема белого хлеба 
представлено батоном «Нарезной». При этом минимальное его значение отмечено в 
гипермаркетах – 60,2%. 

 Следует отметить, что хлебобулочные предприятия не проводят рекламные 
мероприятия, которые должны быть направлены на ознакомление потенциальных 
потребителей о новейших производимых хлебобулочных изделиях. Другим важным 
моментом является то, что менеджеры, в магазинах выкладывая продукцию на стеллажи, 
разных производителей хлеба и хлебобулочных изделий, не разделяют ее при этом.  
Упаковки для хлеба (обычно целлофановые пакеты), не дает необходимой узнаваемости 
бренда. 

Таким образом, современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует 
жесткие требования к производителю. Сегодня недостаточно выпускать только массовые 
сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Чтобы выжить и быть успешным, необходимо 
вырабатывать широкий ассортимент изделий. Представителям хлебопекарной и 
кондитерской отраслей следует обращать особое внимание на качество своей продукции, 
а также учитывать специфику и привычки потребителей. 

 
Список литературы: 

 76 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

1.  Шалыгина Н.П. Развитие маркетинговых исследований в организациях 
потребительской кооперации: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 Белгород, 2006 218 с. РГБ 
ОД, 61:06-8/2238 

2.  Перекалин С.Н. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в условиях мегаполиса 
(на примере города Москвы): дис. … канд. экон. наук: 08.00.05.. – Москва, 2011. – 21 с. 

3. Большая советская энциклопедия - спрос и предложение [Электронный ресурс]. – 
2018. – Режим доступа:  http://www.xn--80aacc4bir7b. 

4. Антропова К.В., Правиков О.В. Экономический  рост  и  проблемы  развития  
рынка  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  города  Владивостока // Научное сообщество 
студентов XXI столетия. экономические науки: сб. ст. по мат. XV междунар. студ. науч.-
практ. конф. № 15. [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 
http://sibac.info/archive/economy/9(12).pdf  

5. Оценка свойства хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим 
доступа: http://reftrend.ru/6785.html 

6. Исследование рынка. Исследование товарных рынков изделий [Электронный 
ресурс]. – 2018. – Режим доступа: http://fb.ru/article/175153/issledovanie-ryinka-issledovanie-
tovarnyih-ryinkov 

7. Воробьева И.В. Маркетинг и типы решений о покупке. - СПб: Питер, 2003. - 255с. 
 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Гриднева Е.Е., 
к.э.н., профессор Академии «Кайнар» 

Шевчук П.А., 
магистрант 1 курса по специальности экономика Академии «Кайнар» 

 
Потенциал развития современных гостиничных предприятий содержится в уровне 

их управления. Высокие показатели эффективности недостижимы без формирования 
целостной управляющей системы, отвечающей самым высоким требованиям 
современного менеджмента. Дальнейший рост показателей туристской индустрии 
способствует повышению эффективности управления гостиничным бизнесом в 
Казахстан, усиление позиций уровня развития гостиничных предприятий, рынка 
формирования гостиничных услуг и дальнейшее принятие мер в поддержку выхода 
Казахстана в число наиболее конкурентных стран мирового сообщества. 

В статье отражены современные проблемы управления гостиничным бизнесом в 
Казахстане. Авторами даны некоторые рекомендации эффективного функционирования 
гостиничных предприятий.  

Ключевые слова: Казахстан, гостеприимство, гостиничный бизнес, гостиничные 
предприятия, туризм. 

 
EFFICIENCY OF MANAGING THE HOTEL BUSINESS OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 
 

Gridneva E.E., 
Candidate of Economic Sciences, Professor of the Academy "Kainar" 

Shevchuk P.A., 
Master of 1 course in economics Of the Academy "Kainar" 

 
The potential for the development of modern hotel enterprises is contained in the level of 

their management. High performance indicators are unattainable without the formation of an 
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integrated management system that meets the highest requirements of modern management. 
Further growth in the indicators of the tourism industry contributes to improving the 
management of the hotel business in Kazakhstan, strengthening the positions of the level of 
development of hotel companies, the market for the formation of hotel services and further 
measures in support of Kazakhstan's entry into the most competitive countries of the world 
community. 

The article reflects modern problems of hotel business management in Kazakhstan. The 
authors give some recommendations for the effective functioning of hotel companies. 

Key words: Kazakhstan, hospitality, hotel business, hotel enterprises, tourism. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН   
БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІ  

 
Гриднева Е.Е., 

э.ғ.к., «Қайнар» Академиясының профессоры 
Шевчук П.А., 

«Қайнар» Академиясының  экономика мамандығының 1 курс магистрі  
 

Қазіргі заманғы қонақ үй бизнесінің даму потециалының деңгейі басқарумен  
қамтылған. Тиімділіктің жоғары көрсеткіштері іске аспайды,егер қазіргі заманауи 
жоғары менеджмент талаптарына сай тұтас басқару жүйесі қалыптастырылмаса. 

 Туризм индустриясының одан әрі өсуі  Қазақстандағы қонақ үй бизнесін 
басқарудың тиімділігін арттыруға, қонақ үй кәсіпорындардың даму деңгейін 
жоғарылатуға, қонақ үй қызметінің нарығын қалыптастыруға және Қазақстанның 
әлемдік қауымдастықтың бәсекеге қабілетті елдер қатарына қосылуына қолдау 
жасайды. 

Мақалада Қазақстандағы қонақ үй бизнесін басқарудың заманауи мәселелері 
көрсетілген. Авторлар жекелеген нормалары қонақ кәсіпорындардың тиімді жұмыс 
істеуіне ұсыныстар берді. 

Түйін сөздер: Қазақстан, қонақжайлық, қонақ үй бизнесі, қонақ үй компаниялары, 
туризм. 

 
Введение. Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного 

хозяйства. Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, 
самобытная культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее 
готовность к сотрудничеству – все это располагает к интенсивному развитию как 
туристической, так и гостиничной сферы. 

Гостиничный бизнес представляет собой социально-организованный сервис 
деятельности, который удовлетворяет потребность в отдыхе, пище, жилье, 
здравоохранении, культурных развлечениях, связи с окружающей средой. Гостеприимство 
является главной составляющей отрасли туризма и вносит значительный вклад в развитие 
мировой экономики.   

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в настоящее время 
роль индустрии туризма является важным экономическим приоритетом в большинстве 
стран мирового сообщества. 

Республика Казахстан обладает достаточно мощным туристским потенциалом, 
который не всегда используется достаточно эффективно. В связи с этим, необходимо 
создать современную инфраструктуру, и прежде всего, сектор размещения, отвечающий 
международным стандартам. Гостиничный бизнес, являясь одним из видов 
экономической деятельности, прямо или косвенно создает рабочие места и является 
важным  средством пополнения государственной казны. На современном этапе индустрия 
гостеприимства развивается стремительными темпами, стараясь удовлетворить все 
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возрастающие потребности населения с повышенным уровнем рентабельности. С этой 
целью на предприятиях гостиничного хозяйства практикуются новые и совершенствуются 
старые предоставляемые услуги. Вместе с тем переход к рыночным отношениям 
потребовал решения новой проблемы, связанной с формированием у гостиничных 
предприятий конкурентных преимуществ за счет использования новых организационных 
форм и отношений управления, что требует системного исследования их потенциала и 
определения перспектив развития.     

Таким образом, проблема управления гостиничным бизнесом в Казахстане 
приобретает исключительную актуальность и нуждается в глубоком теоретическом 
исследовании, комплексном анализе и выработке на этой основе рекомендаций.    

Степень разработанности темы статьи. Проблемами деятельности гостиничных 
предприятий занимались такие казахстанские ученые, как М.Р. Смыкова, У.Б. 
Баймуратов, В.Н. Вуколов, Г.М. Дуйсен, С.Р. Ердавлетов, С.К. Сураганова, У.К. Шеденов 
и другие.   

В числе российских ученых, занимающихся исследованием управления 
гостиничными предприятиями, необходимо выделить М.Б. Биржакова, А.Т. Быкова, А.А, 
Дудова и др. 

Несмотря на наличие определенного количества научных трудов как отечественных, 
так и зарубежных автором, вопросы управления гостиничными предприятиями в 
Ресублике Казахстан нельзя считать достаточно исследованными. Современная ситуация 
на рынке отечечтвенных гостиничных услуг требует применения управления, изучение 
мотивации потребителей и их поведенческих особенностей, а также анализ причин и 
факторов сдерживающих развитие гостиничного бизнеса. 

Целью статьи является раскрытие некоторых путей совершенствования управления 
гостиничными предприятиями и определение перспективных показателей их 
эффективного развития. 

Задачи исследования: 
- Дать социально-экономическое содержание понятий гостиничного бизнеса, 

гостиничных предприятий, управления гостиничным бизнесом для их более полного 
понимания и раскрытия их сущности; 

- Оценить состояние гостиничного бизнеса с позиции формирования конкурентной 
среды. 

- Определить перспективные направления развития гостиничного бизнеса в 
Казахстане. 

Методологическую основу составили: законы Республики Казахстан и указы 
Президента, постановления и решения Правительства РК, распоряжения ведомств и 
другие материалы, отражающие правовую и хозяйственную стороны деятельности 
гостиничных хозяйств.  

Научная новизна статьи заключается в разработке некоторых рекомендаций и 
предложений по совершенствованию управления гостиничным бизнесом в условиях 
рыночных преобразований.  

Выводы. Гостиничный бизнес является отраслью предпринимательской 
деятельности, которая реализовывает обслуживание различных типов и видов гостей, 
туристов, людей, в основе, которой лежит принцип гостеприимства.  

Гостиничные предприятия – это сознательно организованные экономически 
независимые предприятия, различные с точки зрения технических услуг, юридические 
группы людей, материальные и финансовые средства, предназначенные для выполеннеия 
конкретной экономичекой деятельности в целях удовлетворения потребностей в области 
туризма, позволяющие максимизировать свою выгоду [1, с. 65]. 

Управление гостиничным бизнесом представляет собой комплекс решающих 
действий включающих планирование, организацию, мотивацию и контроль используемых 

 79 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

ресурсов предприятия и его среды – человеческих, финансовых, материальных, 
информационных для достижения целей предприятия.   

На развитие гостиничного бизнеса в Казахстане, как и стран СНГ, сильно влияют 
процессы глобализации. Этот процесс, прежде всего, проявляется в распространении 
мировых гостиничных цепей.  

В процессе повышения уровня развития гостиничного бизнеса в Республике 
Казахстан до 2020 года [2], следует учитывать изменения отношения к отдыху и отрасли 
туризма в целом от простейших форм до многоступенчатых, таких как совмещение 
пляжного отдыха с посещением культурных и исторических мест, а также посещение 
мероприятий регионального и международного масштаба. 

Из исследований текущего состояния рынка гостиничных и туристских услуг 
следует, что начальный верный выбор стратегического направления позволит правильно 
дать стране заявить о себе на мировой арене. В настоящее время показатели сферы 
гостиничных услуг постоянно растут, особенно эта тенденция характерна для гг. Астана и 
Алматы. В столице Казахстана доля инвестиционных проектов гораздо больше в связи с 
«ЭКСПО-2017» [3]. Средняя заполняемость в гостиничных предприятиях составляет 
около 26%, при средней цене стандартного номера в 5* гостинице – 190 евро [4]. 

Согласно данным Агентства по статистике РК в 2016 году в республике 
насчитывалось около 920 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей (таблица 1). 

             В 1999 году в стране функционировало более 30 тыс. активных субъектов 
МСП. В 2013 году их численность составила 1678 единиц, что в 13 раз больше по 
сравнению с 1999 годом. В соответствии со стратегическим планом развития 
гостиничного бизнеса в Республике Казахстан до 2020 года количество предприятий, 
занимающихся предоставлением туристских услуг, в том числе услуги размещения, 
должен достичь 15 % среднегодового прироста, с увеличением пребывания 
путешествующих также на 15% и ежегодным ростом объема туристских услуг на более 
чем 30 млн. тенге.  

Современная гостиничная индустрия Казахстана функционирует по двум типам 
управления – отечественному и иностранному. Последний тип обусловлен проявлением 
отелей, работающих под управлением иностранных компаний, что свидетельствует о 
переходе отечественного рынка гостиничных услуг в качественно новое состояние [5].  

 
Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и мест 
размещения в Республике Казахстан за 1999-2016гг. 

 
Годы Республика Казахстан Количество мест размещения 
1999 30772 128 
2000 33778 159 
2001 254088 165 
2002 323731 195 
2003 383032 239 
2004 447038 273 
2005 504824 385 
2006 570060 871 
2007 640900 992 
2008 703802 1149 
2009 663374 1235 
2010 661598 1494 
2011 846111 1494 
2012 809750 1526 
2013 871497 1678 
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2014 888498 1735 
2015 889573 1780 
2016 920001 1880 

         Примечание: таблица составлена на основе [4] 
   
Анализ функционирования гостиничных предприятий по Казахстану показал, что 

конкурентную среду условно можно разделить на три группы: 
1. Система управления гостиницами с участием иностранного менеджмента 

(высококлассные международные отели уровня 4-5 звезд), к ней относятся: 
«Интерконтиненталь Алматы» (АО КТ СП «Айт-Отель»), «Рахат Палас» (АО КА СП 
«Рахат»), «Амбассадор» (ТОО СП «Құрылыс стар») и др. Они представлены высокими 
расценками за проживание, обладают современной материально-технической базой и 
являются самыми конкурентоспособными на рынке. Об этом свидетельствуют высокие 
показатели загрузки номерного фонда, качества обслуживания, следовательно, 
рентабельности и финансовой устойчивости. Гостиницы данного типа управления 
принадлежат международным гостиничным цепям, имеют опыт управления и ряд 
конкурентных преимуществ. 

В качестве примера можно привести гостиницу пять звезд - «Интерконтиненталь 
Алматы», имеющую контракт франчайзинга с известной гостиничной цепью 
«Интерконтиненталь», нацеленную на предоставление посетителям услуг высокого 
класса. Служба человеческих ресурсов и отдел маркетинга отвечают за контроль и 
координацию работы по управлению качеством. Они осуществляют ежедневный контроль 
качества предоставляемых услуг и соответствие услуг стандартам и санитарным нормам, 
организуют обучение и переподготовку персонала. Изучают и внедряют новые виды услуг 
и современные технологии обслуживания, разрабатывают программы повышения 
качества услуг.  

2. Система менеджмента частных гостиничных предприятий или гостиницы, 
представленные местным топ-менеджментом, к ней относятся: «Казахстан» (ТОО 
«Бурган»), «Астана Интеротель» (ТОО «Астана Интеротель»), «Айсер» (ТОО «Айсер»), 
«Аль-Фараби» (ИП «Айткулов»), «Казжол» (ТОО «МАКсервис») и др. Данные гостиницы 
характеризуются большим разбросом цен, степенью износа номерного фонда, качеством 
обслуживания и финансовой устойчивостью. Гостиницам данного типа управления 
необходимо улучшать качество обслуживания, обновлять материально-техническую базу 
и разрабатывать стратегии развития услуг, соответствующие современным требованиям. 

3. Система управления «гостиницами без категорий» относится "Алия". Для 
гостиниц такого типа характерны: низкие показатели загрузки и рентабельности, большой 
разброс показателей качества обслуживания. Основными проблемами являются: 
изношенная и устаревшая материально-техническая база, невысокая заработная плата 
работников, следовательно, нехватка квалифицированного персонала. Стратегическими 
направлениями их развития должны стать совершенствование существующей системы 
управления для повышения качества обслуживания путем финансирования программ 
капитального ремонта и реконструкции зданий, активного продвижения услуг на рынок и 
возможности перехода в систему частного управления [6, с.126-136]. 

Проведенный анализ деятельности гостиничных хозяйств выявил ряд следующих 
проблем эффективного управления гостиничным бизнесом в Казахстане.  

У большинства отечественных гостиниц, на сегодняшний день схожие проблемы – 
это потребность снижения затрат приходящихся на одного работающего, и увеличения 
обслуживания им общей площади. В связи с этим возникает потребность увеличения 
производительности труда, что без инвестирования в новые гостиничные технологии и 
оборудование практически невозможно [7].  

Кроме того, необходимо усиление менеджмента в этом направлении, и, прежде 
всего, - финансового и организационного менеджмента в вопросе отдачи вложенных 
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средств на основе реально разработанного бизнес-плана. Подходы к оценке качеств 
менеджмента в гостиничном деле в республике не выработаны, совершенно недостаточно 
обобщается и анализируется опыт функционирования гостиничных комплексов, не 
поднимаются их проблемы в отечественной литературе и средствах массовой 
информации. Уровень управления в гостиничном бизнесе Республики Казахстан еще 
только начинает стабилизироваться, и проблемы снижения затрат и увеличение 
эффективности является общими практически для всех форм собственности и 
хозяйствования гостиничных предприятий [8, с. 142].   

Вместе с тем, следует отметить слабое развитие инфраструктуры, исключая крупные 
города Астана, Алматы, Актау, Атырау; дороговизна перелетов, недостаточная частота 
железнодорожных сообщений; низкое качество обслуживания и уровень информатизации 
и др.; недостаточный уровень квалифицированных кадров и специалистов в области 
управления всех уровней в гостиничном бизнесе; слабое взаимодействие туроператоров с 
гостиницами. 

Перспективы развития гостиничного сектора находятся под воздействием качества 
гостиничных услуг. Согласно международному стандарту ICO 9000, качество - это 
совокупность свойств и характеристик услуг, которые способны удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые потребности потребителей [9, с. 52].  

Качество гостиничной услуги – это совокупность свойств услуг, определенных 
стандартами, направленная на удовлетворение ожидаемых потребностей посетителя в 
пределах гостиницы. Качество услуги зависит от соотношения ожидаемой и полученной 
услуги. По степени соответствия восприятия своим ожиданиям гость оценивает 
полученную услугу, сопоставляет ее с понесенными затратами (деньги, время, усилия и 
психологические затраты).  

Для совершенствования рынка гостиничных услуг нами предлагаются следующие 
меры по улучшению качества услуг: 

- Создание единого банка данных по управлению качеством услуг, обеспечивающий 
обработку и анализ информации, отражающий результаты всех видов проверок; 

-  Продуманная система подготовки и переподготовки гостиничных кадров; 
- Формирование комиссии, осуществляющей контроль за качеством услуг. На 

указанную комиссию возлагаются задачи подготовки и представления рекомендаций по 
стимулированию качественной работы, совершенствованию методологии проведения 
проверок, мер административного и экономического воздействия, требований к качеству 
обслуживания и др.  

Таким образом, основной потенциал развития современных гостиничных 
предприятий содержится в уровне их управления. Исследования показывают, что ни 
разработка и реализация эффективной стратегии, ни успешные организационные 
изменения в гостинице невозможны, если у нее отсутствует действенный механизм 
управления организационно-техническими возможностями, а высокие показатели 
эффективности не достижимы без формирования целостной системы управления, 
отвечающей самым высоким требованиям современного менеджмента. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОТОПОВ 
ВОДОРОДА С ВАНАДИЕВЫМ СПЛАВОМ V4CR4TI 
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В статье анализируются способность ванадия и ванадиевых сплавов сорбировать 

водород в значительных количествах, но имеют различие в параметрах и в скоростях 
процессов сорбции взаимодействии с водородом и выраженный изотопный эффект для 
различных изотопов водорода. В данной работе были проведены эксперименты по 
определению сорбционных характеристик ванадиевого сплава V4Ti4Cr при различной 
чистоте поверхности образца, температурах образца 80, 120, 150ºС и давлениях 
насыщения газовой смеси 100-104 Па, на основе которого были проведены расчеты 
изменения концентрации изотопов водорода в образцах толщины 1 мм при различных 
давлениях смеси. оның негізінде қоспаның әртүрлі қысымдарында 1 мм қалыңдығы 
үлгілеріндегі сутегі изотоптарының шоғырлануындағы өзгерістер анықталды. 

Ключевые слова: сорбция, адсорбция, ванадиевый сплав. 
 

ВАНАДИЙ ҚОРЫТПАСЫ V4CR4TI СУТЕГІ ИЗОТОПТАРЫМЕН ӨЗАРА 
ӘРЕКЕТТЕСУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Айтбаев С.Б., 

Ядерлік физика мамандығының магистрі, 
Теориялық және ядролық физика кафедрасы, 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ 
Жолдыбаев Т.К., 

ф-м. ғ. к., теориялық және ядролық физика 
 кафедрасының аға оқытушысы, 

Әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан, 
 
Мақалада ванадий мен ванадий қорытпаларының ерітіндісінің сутегіге 

айтарлықтай мөлшерде қабілеттілігі талданады, бірақ олардың сутектік өзара 
әрекеттесу арқылы сорбциялық үдерістердің параметрлері мен мөлшерлемелері мен 
әртүрлі сутегі изотоптары үшін айқын изотоптық әсері бар. Осы мақалада сынаманың 
әртүрлі беткі тазалығы, 80, 120, 150 ° C үлгідегі температурасы және 100-104 Па газ 
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қоспасының қанықтыру қысымдары үшін ванадий қорытпасының V4Ti4Cr сорбциялық 
сипаттамаларын анықтау үшін эксперименттер жүргізілді, 

Түйін сөздер: сорбция, адсорбция, ванадий қорытпасы. 
 

INVESTIGATIONS OF THE INTERACTION PARAMETERS OF HYDROGEN 
ISOTOPES WITH VANADIUM ALLOY V4CR4TI 
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The teacher of the Department of Theoretical and Nuclear Physics, 
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The article analyzes the ability of vanadium and vanadium alloys to sorb hydrogen in 

significant amounts, but they have a difference in the parameters and rates of sorption processes 
with hydrogen and a pronounced isotopic effect for different hydrogen isotopes. In this paper, 
experiments were carried out to determine the sorption characteristics of a vanadium alloy 
V4Ti4Cr for different surface purity of the sample, sample temperatures of 80, 120, 150 ° C and 
saturation pressures of the gas mixture of 100-104 Pa, on the basis of which calculations were 
made of the change in the concentration of hydrogen isotopes in samples of thickness 1 mm at 
different pressures of the mixture. 

Keywords: sorption, adsorption, vanadium alloy. 
 
Ванадий и ванадиевые сплавы являются очень перспективным материалом, который 

имеет много приложений обусловленный его уникальными свойствами по отношению к 
водороду. Ванадий и ванадиевые сплавы способны сорбировать водород в значительных 
количествах, имеют различие в параметрах и в скоростях процессов сорбции 
взаимодействии с водородом и выраженный изотопный эффект для различных изотопов 
водорода. Емкость по отношению к водороду металлического ванадия очень высокая [1] и 
соответственно, сплавы на основе ванадия, в частности с титаном и хромом, являются 
очень перспективными в качестве сорбента водорода. Наличие титана и хрома может 
позволить контролировать состояние β фазы [2]. Таким образом, свойства ванадия и 
ванадиевых сплавов определяют возможное его приложения в различных областях. 

Кинетические данные по сорбции водорода в ванадий и ванадиевых сплавах 
используются для проектирования различных систем, которые имеют приложения в таких 
областях как водородная энергетика, в частности ванадий и ванадиевые сплавы 
предлагаются использовать в качестве основы мембраны (покрытой с обеих сторон 
палладиевой пленкой) для водородных фильтров генераторов водорода. Здесь ключевой 
проблемой при использовании ванадиевых сплавов в качестве мембран и сорбентов 
является задача избавления от окисной пленки и активации поверхности ванадия. В ряде 
работ [3] приводятся интересные результаты о влиянии поверхности сплава на скорости 
сорбции и переноса водорода в ванадии и ванадиевых сплавах. Результаты данных работ 
позволяют сделать вывод о возможности использования ванадиевых сплавов не только в 
качестве высокотемпературных мембран разделения, но и эффективных сорбентов для 
установок по очистке водорода методом КЦА, при условии контроля и управления 
составом поверхности сорбента. В итоге эти сплавы показали высокую объемную 
способность абсорбции водорода по сравнению с существующими материалами для 
хранения водорода [4]. 

 84 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

Также ванадиевый сплав V4Cr4Ti, является очень привлекательным для 
использования в модульных системах бланкета термоядерного реактора [5]. Одна из 
концепций термоядерного реактора основана на магнитном удержании дейтерий-
тритиевого топлива с само охлаждаемой свинцово-литиевой эвтектикой в качестве 
охладителя тритиевого бридера. Поскольку производство трития в свинцово-литиевом 
охладителе необходимо для поддержания топливного цикла, следовательно, трансмутация 
изотопов водорода будет приводить к экстенсивным взаимодействиям с 
конструкционными материалами. Водород подвижен в большинстве материалов при 
повышенной температуре, включая сплавы на основе ванадия, которые показывают 
высокую растворимость водорода в них [6]. Помимо хороших термомеханических и 
радиационно-стойких свойств кандидатные конструкционные материалы термоядерных 
реакторов должны быть дополнительно исследованы на предмет водородного 
охрупчивания; в частности должны быть исследованы абсорбционно-десорбционные 
процессы взаимодействия водорода с поверхностью материалов ТЯР. 

В связи с вышесказанными видно, что важными исследованиями для продвижения 
применении ванадия являются сорбционные свойства сорбентов по отношению к 
изотопам водорода, в частности определение параметров определяющие скорость 
абсорбционно-десорбционных процессов влияющих на кинетику поглощения/выделения 
водорода. Таким образом, основной задачей было определение параметров 
взаимодействия изотопов водорода с ванадиевым сплавом V4Cr4Ti. 

Научная новизна статьи связана с интересной задачей описания механизмов 
образования гидридов и дейтеридов при заполнении атомов различных междоузлий 
решетки ванадия. Как говорилось выше – это уникальное свойство ванадия, не имеет в 
настоящий момент подробного описания с точки зрения теории. Получение новых 
экспериментальных данных позволит описать данные процессы и будет способствовать 
лучшему пониманию механизмов взаимодействия растворенных атомов с решеткой в 
сложных растворах внедрения. 

Таким образом, целью работы являлось исследование процессов сорбции изотопов 
водорода ванадиевым сплавом V4Cr4Ti. 

Исследуемый образец представлял из себя ванадиевый сплав V4Cr4Ti (пластинка 
размерами 1x20x25 мм). 

В таблице  1 представлен химический состав образца ванадиевого сплава V4Cr4Ti. 
 

Таблица 1. Химический состав образца V4Cr4Ti (сертифицирован Argonne National 
Laboratory) 

Cr, %: 3.72-
3.83 

Fe, ppm 180-270 

Ti, %: 3.79-
3.80 

Mo, ppm 260-350 

V, %: balance N, ppm 80-93 
Al, ppm 180-190 Nb, ppm <50 
B, ppm 5-7 O, ppm 280-360 
C, ppm 64-94 P, ppm <30 
Ca, ppm <10 S, ppm <10 
Cl, ppm <2 Si, ppm 720-840 
Cu, ppm <50   

 
В рамках работ по подготовке экспериментов по исследованию процессов 

взаимодействия изотопов водорода с сорбентом на основе ванадиевого сплава была 
создана установка и определена предварительная методическая процедура проведения 
исследований. 
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Модернизированная установка приведенная на рисунке 1 была предназначена для 
исследования процессов сорбции и десорбции в интервале температур от 20 до 900ºС с 
масс-спектрометрической регистрацией газа в камере с образцом. 

 

 
CV1-CV3 вакуумные камеры для создания смеси газов; CV4 - ампульное устройство 

с исследуемым образцом; P1, P2 датчики давления деформационного типа; MS – 
квадрупольный масс-спектрометр; F водородный Pd-Ag фильтр; NM1, NM2 

высоковакуумный магниторазрядный насос; BS - азотная ловушка; NI - форвакуумный 
насос; V1-V15 вакуумный вентиль 

 
Рисунок 1. Схема установки по исследованию сорбционных характеристик 

материалов 
 
Эксперименты проводились в 2 этапа: 
1) После высокотемпературного отжига образца при температуре 700ºС в 

течении 2 часов; 
2) После очистки поверхности по методике описанной ниже - очистка 

поверхности достигалось окислением и восстановлением окислов на поверхности сплава. 
Примененная методика очистки образца была получена опытным путем и 

выполнялась в таком порядке: 
• первоначально в условиях безмаслянной откачки следовал отжиг образца и 

ампульного устройства внешними нагревателями при температуре 700ºС; 
• после следовало охлаждение системы до Т = 20ºС; 
• далее осуществлялся отжиг в кислороде: напуск кислорода был проведен при Т = 

20ºС , Р = 390 Па; далее следовал нагрев образца до Т = 600ºС; и отжиг при Т = 600ºC, в 
течении 2 часов; 

• после проводилась откачка кислорода и отжиг ампулы в вакууме при Т = 700ºС в 
течении 2 часов; 

• затем был проведён напуск водорода в камеру с образцом при Т = 700ºС, P = 260 
Па и последующий отжиг образца и ампульного устройства в среде водорода при Т = 
700ºС в течении 2 часов; 

• затем водород откачивался и проводился напуск новой порции водорода при Т = 
700ºС, P = 260 Па; 

• далее образец охлаждался в среде водорода до Т = 20ºС и проводилась откачка 
водорода из камеры с образцом; 

• затем следовал повторный отжиг образца с целью дегазации при температуре 700ºС 
с последующим охлаждением до Т = 20ºС. 

Данные о составе поверхности исследуемого образца были получены ранее на 
основе анализа оже-спектров образца изготовленного из того же сплава ванадия и 
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подвергнутых тем же воздействиям на установке с оже-спектрометром [Ошибка! 
Закладка не определена.]. 

На каждом этапе эксперимента исследования по насыщению образца сплава ванадия 
проводились, так называемым интегральным методом: после высокотемпературной 
дегазации устанавливалась заданная температура образца для насыщения и в полость 
камеры с образцом напускалось известное количество смеси водорода и дейтерия, затем 
следовало само насыщение в среде изотопов водорода при выбранной температуре. В 
процессе насыщения образца регистрировалось изменение давления и состава газовой 
смеси в камере с образцом от времени. 

Насыщение проводилось последовательно при различных давлениях водорода и 
дейтерия в смеси газов. По окончании серии экспериментов по насыщению образца при 
одной температуре газ откачивался и проводился нагрев образца до 700 ºС в условиях 
непрерывной откачки камеры с образцом, после чего проводился новый цикл 
экспериментов по насыщению при другой исследуемой температуре. 

 
Основные условия и параметры проведенных исследований: 

Давление насыщения водорода, дейтерия в смеси 100-104 Па 
Исследуемая температура образца 80, 120, 150 ºС 
Количество циклов насыщения на одной температуре 3-5 
Состав поверхности образца на 1 этапе экспериментов S~5%, С~95%, (V+Ti~1%) 
Состав поверхности образца на 2 этапе экспериментов S~10%, С~15%, (V+Ti~75%) 

 
На рисунках 2, 3, 4 представлены типичные зависимости сорбционных зависимостей 

изменения давления в камере с исследуемым образцом ванадиевого сплава: приведен 
общий вид диаграммы эксперимента; зависимости для ванадиевого сплава V4Ti4Cr (с 
очищенной и не очищенной поверхностью при температуре 150ºС). 

Как видно из рисунков 3, 4 скорость поглощения изотопов водорода образцом 
ванадиевого сплава с очищенной поверхностью существенно выше, чем образца с 
неочищенной поверхностью. 
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Рисунок 2. Типичная диаграмма эксперимента по сорбции изотопов водорода 
 
Для того чтобы иметь качественное сравнение полученных результатов 

экспериментов для различных по геометрии образцов и различных условий проведения 
насыщения по формуле (1) были определены эффективные константы скорости 
поглощения изотопов водорода в начальный момент экспериментов по насыщению. 
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(1) 

 
где dQ(t)/dt – скорость уменьшения количества газа (H2,D2,HD) в камере с образцом 

(моль/с); S – площадь образца (м2); P – давление газа (H2,D2,HD) в камере (Па). 
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Рисунок 3. Сорбционные зависимости изменения давления изотопов водорода в 
камере с образцом с не очищенной поверхностью ванадиевого сплава V4Ti4Cr при 
температуре 150ºС 
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Рисунок 4. Сорбционные зависимости изменения давления изотопов водорода в 
камере с образцом с очищенной поверхностью ванадиевого сплава V4Ti4Cr при 
температуре 150ºС 

 
Рассматривая начальный этап первой кривой поглощения можно пренебречь 

процессами обмена в газовой фазе межу молекулами изотопов водорода и процессами 
десорбции с поверхности образца. Полученные данные расчетов эффективных констант 
скоростей поглощения изотопов водорода исследуемым ванадиевым сплавом приведены 
на рисунке 7 и в целом отражают наблюдаемую картину поглощения изотопов водорода: 

1) в исследуемом интервале температур константа скорости поглощения изотопов 
водорода образцом ванадиевого сплава с очищенной поверхностью как минимум на 
порядок выше, чем для образца с не очищенной поверхностью; 
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2) при всех исследованных давлениях смеси изотопов водорода (H2,D2,HD)  и для 
всех исследованных соотношений давлений между ними соблюдается правило: KH> KHD> 
KD;  

3) по мере насыщения ванадиевого образца V4Ti4Cr происходит снижение 
эффективной константы скорости поглощения. 

По полученным температурным зависимостям эффективной константы скорости 
поглощения были определены их аррениусовские зависимости приведенные в таблице 2, 
которые в общем виде записываются следующим образом: 

 

 
(2) 

Таблица 2 
Параметры эффективной константы скорости поглощения изотопов водорода 

ванадиевыми сплавами. (Погрешность в определении параметров аррениусовской 
зависимости составляла около 10%) 

 V4Ti4Cr 
 H2 HD D2 
K0, моль/(с*Па*м2) 2,09

E-06 
2,73E

-06 
1,84E

-06 
Ea, кДж/моль 9,6 11,3 10,8 

 
Как видно из таблицы 2 и рисунка 5 параметры эффективной константы скорости 

поглощения изотопов водорода для ванадиевого сплава имеют один порядок величины. 
Необходимо здесь отметить, что приведенные константы рассчитаны для начальных 

участков первой кривой насыщения (для каждой температуры), в то время как 
эксперимент состоял из цикла 3-4 напусков. Анализируя все полученные кривые 
поглощения изотопов водорода был замечен эффект изменения скорости поглощения в 
зависимости от количества изотопов водорода растворенного в образце. 
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Рисунок 5. Температурные зависимости эффективной константы скорости 
поглощения изотопов водорода ванадиевым сплавом 

 
На настоящий момент продолжается работа по определению механизма поглощения 

изотопов водорода из их смеси, которая будет приведена в следующих работах. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Курганбек А.Б., 

магистрант 2 курса по специальности экономика Академии «Кайнар» 
 
Маркетинговая деятельность предприятия пищевой промышленности отличается 

от промышленного, коммерческого, банковского и других видов маркетинга. Это 
определяется особенностями сельского хозяйства: зависимостью результатов от 
природных условий, ролью и значением товара, разнообразием форм собственности, 
несовпадением рабочего периода и периода производства, сезонностью производства и 
получения продуктов, многообразием организационных форм хозяйствования и их 
диалектикой, внешнеэкономическими связями, участием государственных органов в 
развитии АПК и его отраслей. Природные и экономические процессы в агробизнесной 
деятельности интегрируются и образуют особые условия для производства и 
организации маркетинга. 

В статье рассматривается некоторые особенности маркетинговой деятельности 
на предприятиях пищевой промышленности.  

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, маркетинговые 
исследования, система управления, пищевая промышленность. 

 
PECULIARITIES OF MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE OF FOOD 

INDUSTRY 
 

Kurganbek A.B., 
Master of 2 course in economics of the Academy "Kainar" 

 
Marketing activity of the food industry enterprise differs from industrial, commercial, 

banking and other types of marketing. This is determined by the characteristics of agriculture: 
the dependence of results on natural conditions, the role and value of the goods, the variety of 
forms of ownership, the mismatch between the working period and the production period, the 
seasonality of production and production, the diversity of organizational forms of management 
and their dialectics, foreign economic ties, Agribusiness and its branches. Natural and economic 
processes in agribusiness activities are integrated and form special conditions for the production 
and organization of marketing. 
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In the article some features of marketing activity at the enterprises of the food-processing 
industry are considered. 

Key words: marketing, marketing activities, marketing research, management system, food 
industry. 

 
ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІП  КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ  МАРКЕТИНГ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Курганбек А.Б., 
«Қайнар» Академиясының экономика мамандығының 2 курс магистрі 

 
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорынының маркетингтік қызметі өндірістік, коммерциялық, 

банктік және маркетингтің басқа да түрлерінен ерекшеленеді. Бұл ауыл 
шаруашылығының ерекшеліктерімен анықталады: нәтижелердің табиғи ортаға 
тәуелділігі, тауарлар рөлі мен маңыздылығы, меншік нысандарының алуан түрлілігі, 
жұмыс кезеңінің сәйкессіздігі және өндіру мерзімі, өндіру және өнім өндірудің 
маусымдылығы, басқару және олардың диалектика ұйымдастырушылық нысандарының 
алуан түрлілігі, сыртқы экономикалық қарым-қатынастар, АӨК дамуына  мемлекеттік 
органдардың және оның салаларының  қатысуы. Агробизнес қызметінде табиғи және 
экономикалық үрдістер  бірігіп ,маркетингті ұйымдастыру үшін ерекше жағдай 
жасайды. 

Мақалада тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының  маркетингтік қызметінің  
ерекшеліктері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: маркетинг, маркетингтік қызмет, маркетингтік зерттеулер, 
басқару  жүйесі, тамақ өнеркәсібі. 

 
Введение. Используя маркетинг в сфере пищевой промышленности как метод 

целенаправленного регулирования производства, его переориентации в соответствии с 
изменением рыночной конъюнктуры и перспективами развития потребительского спроса, 
следует подчеркнуть сложность и специфику рыночных отношений в этой области, 
особенно ценообразования и планирования ассортимента продовольственных товаров. 
Однако, если будет развита серьезная конкуренция, то она будет побуждать 
товаропроизводителей постоянно расширять ассортимент и повышать качество 
производимых продуктов, а также активно работать над созданием новых видов 
продукции [1, с.125]. 

На предприятиях АПК практически отсутствовал комплексный подход в работе, не 
было четкой экономически обоснованной постановки долгосрочных целей маркетинга, 
организационное и материально-техническое обеспечение маркетинга было 
недостаточным. Но применение маркетинга на отечественных предприятиях пищевой 
промышленности даст им возможность изучить рынок продовольственных товаров и 
эффективно конкурировать с зарубежными производителями, которые заполнили своей 
продукцией рынок продовольствия Казахстана. Все это обусловило актуальность 
выбранной темы. 

Степень разработанности темы статьи. В последнее время по проблемам 
маркетинга выпускается большое количество литературы, но в основном это работы, 
посвященные теоретическим вопросам маркетинга, зарубежных авторов: Котлер Ф., 
Баззел Л., Кокс Д., Браун Р., Эванс Дж. М., Берман Б., Дихтль Е., Хершген X. и др. Но в 
этих работах не отражена специфика российской экономической ситуации. Все большее 
внимание вопросам маркетинга уделяют и отечественные специалисты: Завьялов П.С., 
Демидов В.Е., Арутюнова Г.И., Герчикова И.Н., Дера В.Г., Кухарчук А.С., Чеботарь 
Ю.М., Шумов Ю.А., Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. и др. 
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Проблемам маркетинга применительно к предприятиям пищевой промышленности, 
имеющим свои специфические особенности, посвящены работы Жигалова А.Н., Комарова 
В.И., Гончарова В.Д., Рябовой Т.Ф., Тульской Н.С., Стрелкова Е.В., Крыловой Л.Б., 
Панченко Т.М. и др. Но такой литературы недостаточно, в ней рассматриваются 
отдельные вопросы, нет комплексного подхода к проблемам маркетинга пищевой 
промышленности. Все это свидетельствует о недостаточной степени изученности данной 
проблемы. 

Цель некоторые особенности маркетинговой деятельности на предприятиях 
пищевой промышленности. 

Задачи исследования:  
- дальнейшие развитие теоретических основ маркетинга (понятия, сущность и 

задачи, решаемые маркетингом; управленческие решения, принимаемые в маркетинге, 
процесс и функции маркетинга); 

- формирование методических основ по управлению маркетинговой деятельностью 
на предприятиях пищевой промышленности. 

Методологическую основу исследования составили: методы системного подхода, 
экономического анализа. 

Новизна работы заключается в следующем: 
- уточнены отдельные теоретические понятия маркетинговой деятельности 

предприятий; 
-  разработаны методические основы управления маркетинговой деятельностью на 

предприятиях пищевой промышленности. 
Выводы. Изучение теоретических основ маркетинговой деятельности предприятий 

и процесс разработки методических основ маркетинговой деятельности на предприятиях 
пищевой промышленности позволили нам доказать, что маркетинг - это вид 
целенаправленной творческой деятельности по планированию, организации и управлению 
удовлетворения спроса потребителей на товары, услуги на основе определения их 
основных свойств, ценообразования, реализации продукции и стимулированию сбыта. 

Понятие маркетинг продовольственных товаров подразумевает интерпретацию 
сущностных основ маркетинга при реализации продукции от предприятий пищевой 
промышленности до конечного потребителя [2, с.125]. 

Выделены особенности маркетинга пищевой продукции. 
Первая особенность - служба маркетинговой деятельности предприятия пищевой 

промышленности имеет дело с товаром первой жизненной необходимости, следовательно, 
необходимо своевременно, в нужном объеме и ассортименте, с учетом возраста, пола, 
национальных традиций, состояния здоровья потребителей удовлетворять их нужды и 
интересы. Товар, как правило, скоропортящийся, поэтому требуется оперативность 
поставки, целесообразная упаковка, сервисное и эстетическое обслуживание [1, с.127]. 

Вторая особенность - несовпадение рабочего периода и периода производства. 
Например, продукцию растениеводства получают один-два раза в год, а рабочий период 
длится целый год. В связи с этим специалисты по маркетингу должны уметь 
спрогнозировать диалектику спроса потребителей, хорошо знать тенденцию его 
удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д., ибо от этого зависит эффективность 
маркетинговой деятельности предприятия пищевой промышленности. Кроме того, такая 
особенность сельскохозяйственного производства, как сезонность, влияет на формы и 
методы маркетинговой деятельности предприятия пищевой промышленности и делает их 
отличными от форм и методов промышленного маркетинга. 

Третья особенность - производство сельскохозяйственных продуктов взаимосвязано 
и определяется основным средством и предметом производства - землей, ее качеством и 
интенсивностью использования. Существует также тесная связь использования земли с 
развитием отраслей животноводства. Все это определяет объем, ассортимент и качество 
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продукции, придает маркетинговой деятельности предприятия пищевой промышленности 
определенную специфику в процессе его организации и проведения. 

Четвертая особенность - многообразие форм собственности в системе АПК на земле, 
средства производства, реализуемый товар. Это определяет многоаспектную 
конкуренцию, которая управляется только спросом потребителей и его удовлетворением. 
Отсюда разнообразие стратегий и тактик, стремление к совершенствованию форм и 
методов маркетинговой деятельности предприятия пищевой промышленности, 
приспособлению их к нуждам и интересам потребителей. Положение осложняется еще и 
тем, что в Казахстан поступает много продуктов питания из-за рубежа, поэтому 
отечественное маркетинговое обеспечение должно успешно конкурировать с 
зарубежными фирмами [3, с. 26-31]. 

Пятая особенность - более высокая восприимчивость, адаптивность, 
самоорганизация и самоуправление системы маркетинговой деятельности предприятия 
пищевой промышленности по сравнению с другими видами маркетинга, что объясняется 
особенностями спроса потребителя, острой конкуренцией на рынке сельскохозяйственной 
продукции из-за идентичности товаров, необходимостью быстрого приспособления 
системы маркетинга к государственным и другим директивным решениям вследствие 
многообразия конкурентных организационно-правовых форм [4, с. 23]. 

Шестая особенность - более низкий уровень науки и искусства маркетинговой 
деятельности в АПК по сравнению с другими областями, поскольку до настоящего 
времени не сформировалась наука об маркетинговой деятельности предприятия пищевой 
промышленности и, следовательно, отсутствуют научно обоснованные рекомендации по 
его осуществлению [5, с. 17-20]. 

Для эффективной деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции 
необходимо знать функции маркетинговой деятельности предприятия пищевой 
промышленности, чтобы принимать научно обоснованные и оптимальные решения. Все 
функции маркетинга в АПК следует классифицировать по двум критериям: содержанию и 
объекту воздействия. Первые можно назвать общими, а вторые - конкретными. 

Общие функции маркетинга -- это управление, организация, планирование, 
прогнозирование и целеполагание, анализ, оценка, учет и контроль, а конкретные -- 
исследование рынка, изучение потребителя и его спроса, анализ окружающей среды, 
осуществление товарной политики, инфра товарное обеспечение, поддержание 
жизненного цикла товара, ценообразование и ценовая политика, товародвижение и сбыт 
продукции, формирование спроса и стимулирование сбыта продукции, коммерческая 
деятельность, внешнеэкономическая маркетинговая деятельность, учетно-финансовая 
деятельность, управление маркетингом [6, с. 38-41].  

В процессе маркетинговой деятельности общие и конкретные функции 
взаимосвязаны. При осуществлении любой конкретной функции выполняются общие. 

Процесс маркетинга можно представить как процесс принятия управленческого 
решения в области оптимизации плана по реализации цели маркетинга, то весь процесс 
маркетинга в соответствии с процессом принятия решения автор предлагает представить в 
виде следующих этапов [7, с. 135-138]: 

- разработка цели маркетинга; 
- маркетинговые исследования; 
- создание программ маркетинга по продукту; 
- создание плана маркетинга; 
- разработка программы действий; 
- претворение плана в жизнь; 
- контроль и корректировка. 
В ходе изучения вопросов, касающихся маркетинговых исследований, автор пришел 

к следующему определению данного понятия: "Маркетинговое исследование включает в 
себя все виды исследовательской деятельности, связанные с управлением маркетинга 
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посредством определения необходимого круга данных, систематического сбора, анализа и 
отражения данных о проблемах, стоящих перед предприятием, а также о путях их 
решения в связи со сложившейся маркетинговой ситуацией".  

Маркетинговые исследования основываются на следующих принципах: 
системность, систематичность, объективность, точность и тщательность [8, с. 237]. 

В ходе исследований автор сделал вывод о том, что маркетинговые исследования на 
предприятиях пищевой промышленности следует проводить по следующим 
направлениям: 

- исследование рынка (сегментирование и выбор целевого сегмента, анализ спроса и 
предложения, микро и макросреды и определение ёмкости рынка); 

- анализ деятельности предприятия (анализ финансового положения, анализ 
использования производственной мощности, анализ материально-технической базы, 
анализ обеспеченности трудовыми ресурсами); 

- рассмотрение комплекса маркетинга (товара, цен, методов распространения и 
стимулирования). 

Маркетинговые исследования проводятся, чтобы подготовить исходную 
информацию и рекомендации для принятия управленческих решений в сфере 
планирования для достижения целей маркетинга и в итоге целей предприятия. Поэтому 
процесс маркетинговых исследований разбить на следующие этапы [1, с. 125]: 

- определение проблемы и целей; 
- отбор источников информации; 
- анализ собранной информации; 
- выработка рекомендаций; 
- предоставление полученных результатов. 
Исследовав методики по организации службы маркетинга, нами выделяются  

следующие этапы создания данной службы на предприятиях пищевой промышленности: 
- создание временной группы специалистов для реализации начального этапа 

организации маркетинга; 
- выбор целевой направленности маркетинга; 
- выбор структуры службы маркетинга на основе классификации предприятий 

пищевой промышленности; 
- выбор внутри отобранной структуры схемы службы маркетинга, соответствующей 

поставленной цели; 
- расчет численности занятых в службе маркетинга. 
В сельскохозяйственных и агропромышленных формированиях маркетинговая 

деятельность может быть эффективной при условии, если ею занимаются все работники 
аппарата управления, а содействуют ей все работники сферы производства. В 
скотоводческих предприятиях, например, функциональное маркетинговое воздействие 
осуществляется как руководителем предприятия, так и заведующим фермой. Вместе с 
работниками службы маркетинга и зоотехниками ее выполняют экономисты, технологи и 
т.д. Одновременно со специалистами аппарата управления маркетинговые функции 
осуществляют и работники сферы производства: производят продукцию необходимого 
качества, установленного ассортимента и создают условия для современного 
удовлетворения спроса потребителей. 
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Сегментация рынка нацелена на специфическую группу потребителей через единый 

специализированный план маркетинга, который основывается на потребностях этого 
сегмента. При этом цель фирмы - не максимизация прибыли, а эффективность, 
привлечение значительной доли одного рыночного сегмента при управляемых издержках, 
поскольку сегментация рынка может позволить компании максимизировать прибыль на 
единицу продукции, а не совокупные доходы, так как происходит ориентация на один 
сегмент. Она также позволяет фирме эффективно конкурировать на рынке. 

В статье освещены вопросы эффективного сегментирования рынка как одного из 
инструментов достижения конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, сегмент, сегментация, микро 
сегментация, макро сегментация,  рынок, конкурентоспособность, конкурентные 
преимущества, потребители. 

 
НАРЫҚТЫ  СЕГМЕНТТТЕУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Джумалиева А.Р., 

 «Қайнар» Академиясының экономика мамандығының  1 курс магистрі 
 
Нарықты сегменттеу осы сегменттің қажеттіліктеріне негізделген бірыңғай 

мамандандырылған маркетингтік жоспар арқылы тұтынушылардың белгілі бір тобына 
бағытталған. Фирманың мақсаты - бұл пайданы өсіру және жалпы табыс емес,  
тиімділік,  басқарылатын шығындары бар  бір  нарық сегментінің елеулі үлесін тарту, 
нарықты сегменттеу бір өнімге шаққандағы пайданы көбейту,  себебі бір сегментке 
ғана бағытталады 

Бұл сондай-ақ фирмаға нарықта тиімді бәсекелесуге мүмкіндік береді. 
Мақалада нарықтың тиімді сегменттеуі бәсекелестік артықшылықтарға қол 

жеткізудің құралдарының бірі ретінде қарастырылады. 
Түйінді сөздер: маркетингтік зерттеулер, сегмент, сегменттеу, микро 

сегменттеу, макро сегменттеу, нарық, бәсекелестік, бәсекелестік артықшылықтар, 
тұтынушылар. 
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PROBLEMS OF MARKET SEGMENTATION 

 
Djumalieva A.R., 

Master of 1 course in economics of the Academy "Kainar" 
 

Segmentation of the market is aimed at a specific group of consumers through a single 
specialized marketing plan, which is based on the needs of this segment. At the same time, the 
company's goal is not to maximize profits, but efficiency, to attract a significant share of a single 
market segment at managed costs, since market segmentation can allow a company to maximize 
profit per unit of output rather than aggregate revenues, as one-segment targeting takes place. It 
also allows the firm to compete effectively in the market. 

The article highlights the issues of effective segmentation of the market as one of the tools 
for achieving competitive advantages. 

Keywords: marketing research, segment, segmentation, micro segmentation, macro 
segmentation, market, competitiveness, competitive advantages, consumers. 

 
Введение. Успех маркетинговой деятельности любой компании, прежде всего, 

зависит от эффективности сегментирования и позиционирования товара на рынке. 
Сегментация рынка является одной из важных функций в системе маркетинговой 
деятельности и связана с идентификацией целевых групп потребителей со схожими 
потребностями или потребительскими или мотивационными характеристиками. 

Существует множество доводов, которыми обосновывают необходимость 
сегментирования рынка. Однако главным аргументом следует считать тот факт, что 
грамотная сегментация увеличивает конкурентные преимущества компании. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что изменения в 
социально-экономической жизни страны породили существенные трансформации 
процессов потребления практически всех категорий населения. Насыщение рынка 
товарами народного потребления и возможность вариативного удовлетворения 
потребностей обусловили существенную дифференциацию и повышение требований 
различных категорий потребителей к качеству продукции [1, с. 65].  

Выпуск изделий, рассчитанных на усредненный уровень требований, стал 
экономически невыгодным. Это обусловило необходимость разработки новых подходов к 
изучению рынка, рассмотрению его как совокупности потребителей, 
дифференцированных по различным группам, предъявляющим схожие запросы к 
средствам удовлетворения своих потребностей. В создавшихся условиях основной 
задачей фирм-производителей является разработка продукции с заранее заданными 
нормативами потребительных свойств, наиболее полно отвечающими структуре 
потребностей целевого рынка. Достижение данной цели предполагает налаживание 
каналов обратной связи с потребителями и их включение в систему управления качеством 
продукции. Принцип ориентации на потребителя составляет основу концепции 
маркетинга, а его практическая реализация осуществляется через сегментирование рынка 
и позиционирование товаров. Как сказал один из известных специалистов в области 
систем качества К. Исикава: «Управление качеством начинается и заканчивается 
маркетингом» [1, с. 102]. 

Степень разработанности темы статьи обусловлена необходимостью решения 
проблем, связанных с процессом стратегической сегментации бизнеса. Аспекты указанной 
проблемы изучались многими отечественными учеными: О.С. Виханским, И.П. 
Герчиковой, А.П. Градовым, B.C. Ефремовым, П.В. Забелиным, Г.Б. Клейнер, А.Н. 
Люкшиновым, З.П. Румянцевой, P.A. Фатхутдиновым и др. 
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Среди работ зарубежных авторов ведущее место занимают исследования И. 
Ансоффа, X. Виссемы, А. Дайана, Ф. Котлера, Р.Коха, Ж. - Ж. Ламбена, A.A. Томпсона, 
А.Дж.Стрикленда и др. 

Вместе с тем необходимо отметить, что освещение процесса сегментирования в 
научной литературе носит, в основном, описательный характер и не отражает 
методических проблем формирования оптимального набора критериев и выбора способов 
сегментирования конкретных товарных рынков с выходом на модели формирования в 
производстве продукции с заданным потребителем качеством. Большинство авторов 
утверждает, что единого подхода к процессу сегментирования рынка не существует и 
предлагает исследователям самостоятельно решать вопросы о критериях и методах 
сегментирования в каждом конкретном случае. Как следствие, публикации по проблемам 
сегментирования сводятся, чаще всего, к изложению результатов разовых исследований 
по отдельным товарным рынкам без продолжения линии на позиционирование товаров и 
без рассмотрения возможностей практического применения полученных результатов в 
конкретном производстве. 

Кроме того, можно отметить, что в решении проблем сегментирования рынка, 
позиционирования товаров и совершенствования качества продукции теория маркетинга в 
наибольшей степени пересекается с классическим товароведением, менеджментом, 
социологией и психологией. Это создает предпосылки совершенствования методов 
управления качеством на основе междисциплинарных подходов с построением 
причинных моделей, что собственно и определяет необходимость подобного рода 
исследований. 

Целью статьи является раскрытие некоторых вопросов сегментирования рынка. 
Задачи исследования:  
-  представить классификацию технологий сегментирования рынка; 
- рассмотреть основные критерии сегментирования товаров. 
Методологическую основу составили: составили общенаучные методы 

социального познания: системный и метод сравнительного анализа. 
Выводы. Успех маркетинговой деятельности любой компании, прежде всего, 

зависит от эффективности сегментирования и позиционирования товара на рынке. 
Сегментирование рынка представляет собой деятельность по классификации 
потребителей производимых и реализуемых предприятием товаров в соответствии с 
качественными особенностями их спроса. Другими словами, осуществляя 
сегментирование, предприятие делит рынок на отдельные сегменты, которые, вероятнее 
всего, будут характеризоваться одинаковой реакцией на стимулы маркетинга. Главная 
цель сегментирования рынка состоит в том, чтобы обеспечить адресность 
разрабатываемому, производимому и реализуемому товару [3, с. 180]. 

Посредством сегментирования рынка реализуется основной принцип маркетинга, 
суть которого состоит в том, что фирма строит работу на сочетании своих интересов с 
интересами рынка, ориентируется при выработке решений на потребности рынка, 
достигает своих целей через удовлетворение его требований. 

Таким образом, рыночное сегментирование представляет собой сложный процесс. 
Он, с одной стороны, является методом нахождения частей рынка и определения 
объектов, прежде всего потребителей, на которые должна быть направлена маркетинговая 
деятельность предприятия. С другой стороны - это управленческий подход к процессу 
принятия предприятием решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания 
элементов комплекса маркетинга. С помощью сегментации достигаются следующие цели: 

1. Наилучшее удовлетворение нужд и потребностей людей, подгонка товара под 
желания и предпочтения покупателя. 

2. Повышение конкурентоспособности, как товара, так и его производителя, 
усиление конкурентных преимуществ. 
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3. Уклонение от конкурентной борьбы путем перехода в неосвоенный сегмент 
рынка. 

4. Увязка научно-технической политики фирмы с запросами четко выявленных 
совокупностей потребителей [4, с. 93-97]. 

5. Ориентация всей маркетинговой работы на конкретного потребителя, советы 
предпринимателю, приступающему к сегментации рынка. 

Смысл сегментации заключается не только и не столько в том, чтобы выделить 
какие-то особые группы потребителей, а в том, чтобы найти тех, кто сейчас (или в 
будущем) предъявляет различные требования к данному товару. Рассматривая рынок как 
негомогенную, неоднородную структуру, которая может меняться под влиянием как 
потребительских свойств товара, так и состава групп потребителей на рынке, можно 
дифференцировать эту структуру. Сегментация и выступает средством, методом 
дифференциации рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей 
каждой группы покупателей, благодаря чему рынок преобразуется в совокупность 
гетерогенных сегментов, для которых могут предоставляться соответствующие товар и 
комплекс маркетинга. 

Сегментация может быть нескольких видов в зависимости от характера ее 
проведения и от типа потребителя товаров или услуг. 

По характеру проведения выделяют [5]: 
- макро сегментацию, в рамках которой рынки делятся по регионам, странам, 

степени их индустриализации и т. д.; 
- микро сегментацию, которая предполагает формирование групп потребителей 

(сегментов) одной страны, региона по более детальным критериям (признакам); 
- сегментацию вглубь - в этом случае процесс сегментации начинают с широкой 

группы потребителей, а затем поэтапно углубляют ее в зависимости от классификации 
конечных потребителей товара или услуги; 

- сегментацию вширь, которая начинается с узкой группы (сегмента) потребителей, а 
затем расширяется в зависимости от сферы назначения и использования товара; 

- предварительную сегментацию - начальный этап маркетинговых исследований, 
ориентирующий на изучение максимально возможного числа рыночных сегментов; 

- окончательную сегментацию - завершающую стадию анализа рынка, проведение 
которой регламентируется возможностями самой фирмы и условиями рыночной среды. 
Она связана с поиском наиболее оптимальных сегментов рынка в целях 
позиционирования на них товаров, отвечающих спросу потребителей и возможностям 
фирмы. 

Следует отметить, что в повседневной практике идеи макро сегментации как 
глобального процесса изучения бизнеса компании нередко оказываются 
труднореализуемыми. Реализация технологии макро сегментации на основе аудита 
бизнеса компании требует прежде всего значительных финансовых и организационных 
затрат, поэтому зачастую маркетологи прибегают к изучению отдельных предметных 
областей бизнеса с целью определения параметров сегментов и их взаимосвязи через 
свойства отдельных потребителей, реализуя микро сегментацию. 

Заметим, что единого подхода к сегментации рынка не существует, возможны 
разные технологии. 

Сегментация бывает полная или усеченная, с применением математического 
аппарата или без него, формализованная или с использованием экспертных оценок. 
Анализируя разные виды и технологии сегментации, можно представить следующую 
классификацию [6, с. 56]: 

1. По принципу разбиения: 
- по выгодам (модель поведения); 
- по функциям (сетка сегментации); 
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- по методу группировок (формирование подгрупп по наиболее значимому 
признаку); 

- по методу функциональных карт (по продуктам и потребителям). 
2. По степени формализации: 
- логические (неформализованные); 
- частично формализованные; 
- формализованные. 
3. Примером частично формализованного метода является семи шаговая 

сегментация, проводимая в соответствии со следующей схемой: 
1) указать широкий рынок товара; 
2) перечислить потребности потенциальных потребителей; 
3) образовать однородные субрынки; 
4) выделить ключевые определяющие параметры товара; 
5) построить сетку рынка; 
6) уточнить возможное поведение потребителей и откорректировать выделенные 

сегменты; 
7) оценить размеры каждого сегмента. 
Несмотря на отсутствие единого способа сегментирования рынка, существуют 

некоторые характеристики, позволяющие определить жизнеспособность конкретного 
подхода: измеримость (должна быть возможность разграничения, измерения и оценки 
сегментов для определения потенциала рынка); достижимость (компания должна иметь 
возможность внедрить свою маркетинговую программу, найдя рыночный сегмент и 
проверив его потенциальную жизнестойкость); вместимость (сегмент должен быть 
достаточно большим, чтобы быть жизнеспособным и тем самым заслуживающим 
обслуживания с помощью специальных товаров); стабильность (должна проводиться 
оценка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной жизнеспособности сегмента). 

В зависимости от типа потребителя товара или услуг различают: 
- сегментацию потребителей товаров потребительского спроса; 
- сегментацию потребителей товаров производственно-технического назначения. 
Следует отметить, что не существует фундаментальных различий между 

сегментацией рынков товаров промышленного и потребительского назначения, хотя 
применяемые критерии сегментации весьма различны. Различия проявляются в основном 
на уровне микро сегментации [6, с. 77]. 

Сегментация рынка может осуществляться по различным критериям (признакам). В 
теории и на практике наиболее широкое применение находят две группы критериев 
сегментации: социально-экономические и психологические, последние ориентированы на 
отношения, поведение субъектов системы маркетинга. Первая группа критериев 
сегментации включает объективные признаки и является базовой для второй группы. 
Сегментацию рынка на основе первой группы критериев называют классической или 
демографической сегментацией, а сегментацию рынка с использованием второй группы 
критериев - «совершенной» или психографической сегментацией рынка [7, с. 42]. 

В то же время нельзя считать, что каждый из методов сегментации рынка на 
практике используется отдельно. Как правило, при проведении анализа рынка, его 
сегментации маркетологи применяют комбинацию критериев, учитывая, что каждый из 
этих методов сегментации имеет свои достоинства и недостатки. 

Сегментация предполагает создание товара, который имеет свои отличия и 
ориентирован на определенный сегмент рынка. 

Особо следует отметить, что: 
1. Сегментирование рынка применяется исключительно к потребителям 

(покупателям) определенного вида товара или услуги. Сегмент - это всегда какая-то 
особая группа. При этом не имеет значения, идет ли речь о потребителях часов, станков с 
программным управлением или бухгалтерских консультационных услуг. 
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2. Сегментирование не следует путать с делением рынков. Отличие очевидно: рынок 
характеризуется особым видом товара (рынок тракторов, телевизоров или стиральных 
машин). Сегмент же предъявляет требования к каким-то особым типам, модификациям 
товара внутри данного вида, поскольку появляются потребители огородных тракторов, 
малогабаритных телевизоров или дорогих автоматических стиральных машин. 
Соответственно, фирма может менять свою товарную стратегию за счет работы в разных 
сегментах, но оставаться внутри хорошо знакомого ей рынка. Совсем иное дело - выход на 
новый рынок со всеми сопутствующими этому трудностями - от новой технологии до 
новых систем сбыта. 

3. Многомерность, или использование целого ряда различных характеристик для 
сегментирования, конечно, не является обязательной. Нередко весь сегмент может 
базироваться на одном признаке, например, уровне дохода на семью или на религиозной 
принадлежности потребителя. В то же время практика рынка показывает, что грамотное 
многомерное сегментирование расширяет перспективные возможности почти для любой 
фирмы [8, с. 111-112]. 

4. Конечно, сегментирование - атрибут рынков изобилия (рынков покупателя), 
поскольку именно борьба фирм за деньги покупателя заставляет их все глубже и глубже 
проникать в особые потребности тех, кто платит деньги. Для экономики в условиях 
дефицита (рынок продавца), естественно, характерны «усредненные товары», и 
сегментирование здесь почти не используется. Нужно, однако, помнить, что после 
«переходного периода» рынок продавца может весьма быстро превратиться в рынок 
покупателя, то есть любой деловой человек и служба маркетинга фирмы во всех случаях 
должны владеть основами сегментирования рынка [9, с. 105]. 

В заключение следует заметить, что до сих пор не существует каких-либо 
определенных методик по подбору переменных, по которым следует проводить 
исследование покупателей как потребительских товаров, так и товаров промышленного 
назначения. Более того, детальное описание переменных сегментации, с помощью 
которых проводится изучение потребителей конкретной компании, является 
коммерческой тайной и представляет собой предмет интеллектуальной собственности 
данной компании. Для конкретной компании методы изучения потребителей и 
определение переменных, по которым могут быть выявлены целевые сегменты как 
источник достижения успеха ее бизнеса, представляют собой инструмент достижения 
конкурентных преимуществ. 
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ӘЛЕУМЕТТІК–ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДЕГІ                     

САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ 
 

Келтай А.Б., 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада әлеуметтік–экономикалық процестердегі салықтық реттеу 

құралдарының мәні қарастырылады. Салық жүйесі  нарықтық қатынастар 
жағдайында, әсіресе әлеуметтік – экономикалық  дамудың жаңа деңгейіне өтуде - ең 
маңызды экономикалық реттеуші және экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі 
тетігі болып табылады. 

Түйін сөздер: салық, жүйе, басқару, салықтық реттеу, бақылау.   
 

ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 Келтай А.Б., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье   рассмотриваются вопросы налогового регулирования в социально-

экономических процессах. Налоговая система является важнейшим экономическим 
регулятором и основным механизмом государственного регулирования экономики, в 
условиях рыночных отношений, особенно при переходе на новый уровень социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: налоги, систем, управление, налоговое регулирование, контроль.   
 

THE IMPORTANCE OF TAX REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC 
PROCESSES 

 
Keltay А.B., 

Master of the Academy of Kainar 
 

This article will examine the processes of socio-economic importance of tax regulation. 
The tax system is the most important economic regulator and the main mechanism of state 
regulation of the economy, in the conditions of market relations, especially when moving to a 
new level of social and economic development. 

Keywords: taxes, systems, management, tax regulation, control. 
 
Салық жүйесі  нарықтық қатынастар жағдайында, әсіресе әлеуметтік – 

экономикалық  дамудың жаңа деңгейіне өтуде - ең маңызды экономикалық реттеуші және 
экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі тетігі болып табылады. ҚР экономикасының 
тиімді жұмыс жасауы  салық салу жүйесінің  қаншалықты дұрыс құрастырылғандығына 
тәуелді. 
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Салықтар – экономикалық ғылымның негізігі  ұғымдарының бірі. Салық табиғатын 
түсіну қиындығы, оның нақты өмірдің бір уақытта экономикалық, шаруашылық   және 
құқықтық  көрінісі бола алатындығымен түсіндіріледі. 

Әлемдік тәжірибе және оның тарихы куәлендіруінше, салық салудың нақты үрдісі 
мемлекетпен іске асырылады және оның демократиялық формаларының даму сатыларына 
тәуелді. Сондықтан, салық табиғатын зерттеуде қаржылық ғылым, мемлекет туралы ілім 
ретінде енгізілді. 

Теориялық тұрғыдан, салықтың экономикалық табиғаты, салық салу көздерін 
анықтау және оның соңғы кезекте жеке шаруашылықтар мен шаруашылықты бір бүтін 
деп әсер етуімен тұжырымдалады. 

Демек, салықтың экономикалық табиғатын өндіріс және үлестіру саласынан іздеу 
керек. 

Салық бұл концепцияда қоғамның экономикалық мұқтаждықтарын 
қанағаттандырумен байланысты емес, мемлекеттің өндірістік емес шығындарына қызмет 
ететіндіктен, тіпті қоғамға зиянды. 

Еңбектік құндылық теориясының авторы ретінде танымал, ағылшын экономисті 
Уильям Петти, өзінің «Салық және жинақ туралы трактат» атты еңбегінде жанама салық 
өндірудің артықшылықтары жайлы негіздеді. Сонымен қатар, ол акциздердің пайдасына 
әкелетін дәлелдер, төменде келтірілгендерге алып келетінін  жазды. 

Біріншіден, табиғи әділдік бойынша, әркім өзі шындығындада тұтынатын затына сай 
төлем төлеуін талап етеді. Осының нәтижесінде, мұндай салық ешкімге күшпен 
жүктелмейді және оны табиғи қажеттілік заттарына қанағаттанатындарға төлеу оңайға 
соғады. 

Екіншіден, бұл салық құн төлеп беріспесе, керісінше үнемі өндірілсе, ұқыптылыққа 
алып келеді.Ал ұқыптылық, халықты байытудың бірден бір тәсілі. Бұл голландтықтар мен 
еврейлер және басқа да ауқатты елдердің мысалында айқын көрінеді. 

Үшіншіден, ешкім бір затқа екі есе немесе екі рет құн төлемейді, өйткені ешбір зат 
бір реттен астам тұтынылмайды. Алайда біз адамдардың өз жерлеріне, түтін тұрбаларына, 
өз лауазымдарына ренттер төлейтінін және сонымен қатар баж (барлық адамдар төлейді, 
бірақ жиі сатушылар қолданады) төлейтінін жиі байқаймыз. Олар және де ерікті жарналар 
мен ондықтар төлейді. Бірақ акцизде ешкім басқа әдіспен де бір реттен артық құн төлеуге 
болмайды. 

Төртіншіден, салық салудың бұл түрінде әрбір сәтте елдің күші, байлығы, өсімі 
жайлы асқан мәліметтерді игеруге болады. Акцизде осы себептердің барлығының күші 
жанұялармен жеке келісімдер және барлық салықты құн төлеуге беруде емес, оның біздің 
қазіргі көп санды, алуан түрлі салықтарымызды өндіруді талап ететін шығындарды 
қолданбайтын шенеуніктердің төлеуінде». 

Салықтар туралы теорияларда салықтың экономикалық табиғатыны жайлы 
сұрақтарды өңдеуiде А.Смит, Д.Рикардоның классикалық мектебі және де олардың 
ізбасарларының еңбектері ерекше орын алады. 

А.Смитт салыққа деген көзқарастарында салықтың екi жақты сипатына басқарудың 
шығындары ретінде қарады. Бiр жағынан, ол мемлекеттiк шығыстар өндірістік емес сипат 
алады деп санады. Басқа жағынан, А.Смитке мемлекеттiк қызметтердiң өндірістік емес 
теориясы салықты мемлекеттік қызметтерге әділ баға беру екендігін мойындатуға кедергі 
келтірмейді, деп бекітуге болады. Ол билік иелері, осы шығындарға биліктен алынатын 
кіріс көлемінде қатысуға міндетті екендігі сияқты, үкімет шығындары да, қызметкерлеріне 
қатысты сондай қарым – қатынаста екенін байқады. 

Осыған ұқсас ғылыми позицияда салықтарды Д.Рикардо «салым салудың Ұлы зияны 
санады, өйткені жинақтарды тежемейтін және өндіріске кедергі келтірмейтін салық жоқ» 

Салықтар мәселелерінің заманауи интерпретацияларында экономисттер салық 
бәсекелестігінің сұрақтарына айрықша көңіл аударды. 

Іскерлік белсенділіктің тиімді орналастырылуымен тиімсіз салықтық бәсекелестікті 
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мемлекеттік шығындардың игілікті әсер ету құралына теңегенімен, басқалары жаңа 
бәсекелестік тепе - теңдік дұрыс емес және өте төмен мемлекеттік шығындарға әкеледі 
немесе бюджеттің тұрақсыз конъюнктуралық кіріс көздерінің өте қауіпті жоғарғы 
деңгейіне әкелетіндігіне сенеді. Мемлекеттер сатып алушыларға және тiптi еңбек 
ресурстар, фирмалар, капиталды орналастыруға бәсекелесе алады. Сонымен қатар «тiк 
салық бәсекелестiгi» бар, ол кезде өкiметтiң әртүрлi деңгейлерi ылғи бiр салық базаларына 
салық салады. «Көлденең салық бәсекелестiгі» кезінде юрисдикциялар (жылжымалы 
факторларда бәсекелестiк) бiр деңгейлерде бәсекелеседi. 

Салық бәсекелестiгiнiң алғашқы теориясы өте ықшамдалған құрал - саймандарымен 
зерттелуімен ерекшеленді. Мысалы, Воатс қатаң салық бәсекелестiгi кезінде үкіметтің өз 
шығындарын қаржыландыруға қабілетсіздігін болжаған. Оның үлгiсiнiң кемшiлiктерi 
төмендегiдей болды: 

- бiрiншiден, ол шамадан тыс теорияланған болды және көптеген шындық 
аспектілері есепке алынбаған, 

- екiншiден, ЕО-да және көптеген басқа елдерде пайда болған ахуалдарға түсінік 
беруде аз жарамды болды, сонымен бiрге үлгiнiң дәлел деректер қорының өте 
ықшамдалған сипатын алды және аймақ аралық тауар айналымын қоспады. Нәтижесінде, 
автор, капиталға салық салу екі немесе одан көп аймақтарға әлеуметтік игіліктердің 
тиімсіз үлестірілуін туындатады және осы тиімсіз үлестіру сауда - саттықтың тиімсіз 
болуына алып келеді деген қорытындыға келді. Сонымен бiрге бұл қорытынды Зодроу 
мен Миецковскийдің атақты жұмысында көрініс табады, ол капитал жылжымалылығының 
және салық бәсекелестiгiнiң нәтижесi сияқты қоғамдық игiлiктер кемшiлiгін  көрсетеді.  

Сонымен, барлық жоғары көрсетілген теориялар бізді бiр қорытындыларға алып 
келеді - сауда және капиталдың халықаралық жылжымалылығы жылжымалы факторлар 
бәсекелестігіне келтiредi, қоғамдық игiлiктердiң тиiмдi үлестiрiлуiне зиянын тигізеді, 
сондықтан ол салықпен реттеуге хабарландыру керек - гармонизация. 

Сонымен, ұлттық салық жүйелерін дамытуды талғаулы жол - еркiн салықтық 
бәсекелестiк, оның мәнiн төмендегiше айтуға болады: салықтық бәсекелестiк мемлекеттiк 
табыстарды қысқартады, және үкiмет, тұрақты қаржы жүйесiнiң сақтау мақсатында артық 
және тиiмсiз шығындард қысқартуға мәжбүр болады. Бұл қорытындылар қоғамдық таңдау 
теориясының жақтаушыларының еңбектерiнде қызыл желiмен өтедi. Бұл дәлел оның әр 
түрлi қосымшаларына қарағанда кешендi болып табылмайды, олардың iшiнен мемлекеттiк 
табыстардың қысқартуы қоғамның әл - ауқатында мiндеттi түрде айтылып шығуы мүмкін. 

Қазiргi ғалымдардың еңбектерiнде салық жүйейсі ерекше орын алады, ол 
мемлекеттің экономикалық саясатын және нарықтық қатынастарды реттеудің маңызды 
аспабы. Салықтар белсендіреді немесе керiсiнше, жеке салалардың дамуын шектейді. 
Әлемдiк нарықтағы бәсекеге түсе алуын жоғарылату үшiн, өндiрiстiң шығындарды 
төмендетуi және жекеше кәсiпорындар және фирмалардың үндеуiне алғышарт құрады. 

Егер Салық Кодексiне жүгінер болсақ, салық деп «біржақты бюджетке міндетті 
түрде төленетін заңды, мемлекетпен бекітілген, белгілі мөлшерде өндірілетін, қайтымсыз, 
тегін сипатты ұғымды айтады». Әйтседе осы анықтамалар «салық» ұғымының мәнін 
толық ашпайды, бұл келесілерге негізделген: 

Бiрiншiден, салық ұғымы келтірілген ғылыми еңбектерде көп жағдайда оны басқа 
төлемдер мен жинақтардан ажырататын төлем тегіндігін анықтамайды, тұрғындар мен 
заңды тұлғалардан мемлекет арқылы өндіріледі, сол себепті салық деп аталмайды. 
Мысалы, салықтардың несие қаражаттарынан айырмашылығы, олар салық төлеушіден 
қандай болмасын нақты мiндеттемелерсiз, мемлекет арқылы жиналады. Және салықтар, 
осыған байланысты мәжбүр және тегiн сипат алады. Салықтың осы мәнi Салық 
Кодексiнде өзінің тік бейнесін  тапты. 

Екiншiден, ұғым - салық төлемдерiн өндіру мақсаттарын орнатпайды. 
Үшiншiден, салықтың басқа тұлғаға салық бойынша мiндеттемесін жүктеуге 

мүмкiндiк бермейтiн даралығы орнатылмаған. Салық Кодексiнiң жалпы нормалары, салық 
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мiндеттемесiнiң даралығын орнатады. 
Жоғарыдағы талдауларда атап өтiлгендей, «салық» ұғымы Салық Кодексiне дейінгі 

қызмет атқарған нормативтiк - заң шығару құжаттарында, салық ұғымы мазмұнын 
экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан, мына төменде келтірілген себептерге 
байланысты жеткіліксіз сипаттайды. 

Қазіргі таңда Салық Кодексiнде - «салық» ұғымын көрcетiлген тезистердің негiзiн 
қалай отырып есепке алады. Салықтардың тағайындалу заңдылығы ҚР-ның 
Конституциясының 35-шi бабында көрсетілген. 

Сонымен қатар, салықтың тағы бiр маңызды белгiсi – салық салу объектісіне 
байланысты жүйелiлiгі. Сонымен қоса, нақты салық қатынастарының өз субъектілерiнiң 
тәртібіне әсері, осы қатынастарды iске асыратын мемлекет құрылымдары билік жүйесiнің 
қызметіне тәуелді. Салық төлеушілер қаржылық қорының көлемін құқықтық актілермен 
манипуляция жасай отырып, мемлекет, салықтық қатынастар шеңберiмен және олардың 
нақты әсер ету қызметтерімен шектелген салық саясатын жүзеге асырады. 

Сайып келгенде әр түрлі анықтамаларды талдай отырып, олардың әр бiрі түрлi 
тұрғыдан бір - біріне ықпал ете отырып, бірін - бірі толықтырады. Сонымен бiрге, салық 
қатынастары жүйесіндегі салық анықтамасының критикалық талдауы негiзiнде, бұл 
ұғымды мәжбүрлеп жинау жүйесі ретінде емес, біріншілікті субъектілерден саналы түрде, 
ең төменгi салық қысымымен төленетін салым ретінде қарау көзқарастары қалыптасқан. 

Салық экономикалық санатына сай бірқатар қызметтерді атқарады. Салық 
қатынастарының функцияларын зерттеудегі бірқатар белгiлi авторлардың 
позицияларының жалпылануы, ғылыми еңбектерде негізінен салықтың әлеуметтiк, 
реттеушi, тергеушi, таратушы, бақылаушы қызметтерін қарастырады. 

Негiзiнде салық саласындағы реформаторлық идеяларды талдауда, жылжымалылық 
салық жүйесінің жеке элементтеріне тиістілігін көрсетеді (берілетін жалакылардың жалпы 
саны, жәрдемақылар; салым объектілерi; бiр салықты күшейту немесе басқасына 
алмастыру). Қазіргі нарықтық қатынастар дамуының фазасына сай, салықтардың 
принциптi жаңа функциялары iс жүзiнде жоқ. Осыған байланысты, біздің назарымызды 
ҚР - ның экономикалық даму шарттарына, сонымен қатар қалыптасқан экономикалық 
қатынастарға сай, салықтың келесі қызметтерін талдауға жөн: 

- Өңірдің салықтық потенциалының құрылу мүмкіндігі және бюджеттік шығындарға 
мұқтаждық, сонымен қатар территорияда қалыптасқан қаржылық қор көздерінің 
бағыттары мен оларды қолданудың ерекше функционалдық тепе – теңдігімен көрінетін, 
қаржылық тепе – теңдіктің қамтамасыз ету функциясы; 

- аймақтық және жергiлiктi бюджеттердi көлденең және тiк теңестiруші функция; 
- тепе–теңдiктiң қамтамасыз ету функциясы, яғни тiк қаржы дисбалансын жою 

мақсатында және көлденең қаржы диспропорцияларында салықтардан табыстардың 
үлестiк үлестiрiлімдерінің субвенциялармен қоса бөлінуі, жеке салықтардың рациональді 
және әділ жалақыларының және жергілікті бюджетті тең табыспен қамтамасыз етуге 
бағытталған жергілікті бюджет пен өлкелер ерекшеліктерінің қажеттілігіне тәуелді 
төлемдер, сонымен қатар жергілікті бақылаудың ұйымдастыру еркінің оптимальді 
үйлесуін, анықтығын, қарапайымдылығын қамтамасыз етуі; 

- интервенционистік функциясы, ол нақты экономика секторларына ынталандыру 
мақсатында салықтық артықшылықтар мен жеңiлдiктердi қолдану функциясы; 

- протекционистік функциясы, яғни шетелдік өндірушілермен бәсекелестігінде, 
отандық кәсiпкерлердiң мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету; 

- есептік – статистикалық қызметі, подакциздік тауарлардың әр түріне нақты 
жіктелген өзіне тән баға беріледі. Бюджетке салық түсімдерінің жеке есебі болады, қажет 
болса елде немесе өзге елге қанша және қандай соммада алып кетілгені жөніндегі 
ақпаратты жойып жібере алады. 

Бұл қызмет ҚҚС бойынша салықтық есеп берулерді, сонымен қатар салық 
органдары салықтық есебінің электрондық базасын есепке ала отырып ҚР кеңінен 
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қолданылады, салық органдары қазіргі таңда қаржы нәтижелері мен басқада салық төлеу 
қызметі жөніндегі операциялар бойынша кең ақпаратқа ие: 

- бақылау - қорғаныс функциясы, акциздік маркаларды ендіру, подакциздік 
тауарлардың персонификациясы және ілеспе сертификаттарды іріктеп тексеру және 
жаппай айналымнан адамдар өміріне қауіпті және тиімсіз импорттық және елдің 
тауарларын анықтау мен шығару, оларды дайындаушылар мен таратушыларды 
жауапкершілікке баулу; 

- коммуникативтiк қызмет, яғни бұл электрондық коммуникацияны мекемелер мен 
азаматтар арасындағы өзара iс - қимылдар мен тусіністіктерде қолдану. Осы орайда ол екi 
тұрғыда айқындалады: бiрiншiден, оны қолдайтын ішкі ақпарат пен сыртқы ақпарат 
сәйкестiгi дәрежесі; екiншiден, коммуникацияның артықшылығы, ол максимум ақпаратты 
алушыға аз уақыт және төменгi шығындармен жеткізу; 

- ақпараттық қызметі, бұл функция күннен - күнге салық төлеушiлер үшiн актуальді 
кейіпке енуде. Оның көріністері ақпараттық экономиканың даму жағдайында әлеуметтік - 
экономикалық жүйеде адамның ақпараттық қажеттiлiктерiнің өсуімен көрінеді. 
Ақпараттық сектор қоғамдық өндiрiстiң бастаушы секторына айналды, ал ақпарат 
күйіндегі бүкіләлемдік қолдану потенциялы негізінде экономикамен қоғамның дамуы 
фундаментальді инновацияға айналды. ҚР - ның салық қызметiнiң әрекеттері ҚР кеңестен 
кейiн кеңiстiкте жетекшiлiкке әкелді. Көптеген электрондық айырбас аспектілері және 
салық өндіру жайында ақпарат алу, ҚР-ның салық төлеушiлерiнің салық мiндеттемелерін 
орындауы үйреншікті болып табылады, мұндай салық төлеушілерге арналған 
мүмкiндiктер ТМД елдерінде бірқатар жылдардан соң ұсынылса керек. 

Салықтардың тергеушi функциясының нақты негiзі болып - салық қатынастарының 
субъектілерінiң арасындағы қаржылық ресурстардың мемлекеттік және жергілікті 
деңгейді жинақтау талабына негізделген, меншіктің табыс түріне қайта бөлінуіне 
байланысты салықтық қатынастар табылады.  

Реттейтiн функцияның өзіне тән ерекшелiгi болып, бұл функцияның  мемлекетте 
болып жатқан экономикалық және әлеуметтік процестердің әсер ету механизмі болып 
табылады, оны тура қолданғанда осы үрдістердің сандық және сапалық сипатын 
құрастыруға болады.  

Тиiмдi салық қатынастары салықтармен фискальді, реттеу және ақпараттық 
қызметтердің оптимальді орындалуында көрінеді, сонымен қатар реттеу приоритеттері 
әлеуметтiк - экономикалық шарттар және Қазақстан басқаруларымен айқындалатын 
мемлекеттiң даму стратегиясымен анықталады. Салықтардың жұмыс жасау негiздерiн 
қоғамдық - саяси құрылым және де экономикалық негiздiң күйiне байланысты қарастыру 
керек. 

Салық жүйесінің ғылыми аппаратын зерттеудегі келесi кезең, салық саясатын 
анықтау. Атап өткен жөн, қазiргi экономикалық әдебиеттерде мемлекеттiң салық 
саясатының алуан түрлi анықтаулары бар. Оларды талдау және санаттың мәнін зерттеу 
«мемлекеттің салық саясаты» ұғымының бес өзіне тән белгілерін бөліп шығарды және 
оның дефинициясын қалыптастырды: мемлекеттің салық саясаты – бұл жергiлiктi өзiн - 
өзi басқарудың және мемлекеттің билік органдарының өлшем жүйесі, ол императивті - 
диспозитивті сипатты, әлеуметтік – экономикалық даму және салық салу сұрақтарына 
тарихи қалыптасқан мүдделеріне сай жауап табатынын болжайтын мемлекеттің жалпы 
экономикалық жүйесінің бөлігі болып табылады. Сонымен бiрге, салық саясатының 
қазiргi түсiндiрулерiнде, келесi кемшiлiктер атап өту керек: 

- Салық саясатын мемлекет біздің назарымызда негізсіз бюджет саясаты бөлігіне 
жатқызады (табыс төңірегіндегі саясат), алайда, Салық кодексі емес, елдің Бюджеттік 
кодексімен реттелетін салықтық табыстардан бөлек, салықтық емес табыс көздері де бар. 
Бірақ, өз алдына қолданылатын бюджеттер, сол салықтардың белсендіруші функциясын 
атқара алмайды; 

- мемлекеттiң салық саясаты шаруашылық субъектілерінiң қаржылық аспект 

 105 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

бойынша қызметінде ерекше орын алатын, саясаттың бір бөлігі ретінде қабылданады, 
өйткенi ол нарықтың шаруашылық субъектілерiнiң қызметiне барлық тарапынан ықпал 
етедi; 

- салық өндіру салық саясатының қызметі нәтижесі, оның құрамдас бөлiгi болып 
табылатындықтан, салық механизміне дөрекі қарсы қойылады; 

- салық саясатын анықтайтын факторларға бюджеттiң кiрiс бөлiгiн құрастыру 
қажеттiлiгін ғана емес, сыртқы ортаның факторлары, макроэкономикалық факторлар, 
салық теориялары, институционалдық ортаны және басқаларды жатқызады. 

Бюджеттiк және салық саясатын салыстырғанда келесілерге назар аударылады: олар 
әр түрлі мақсаттар мен міндеттерге ие, әр түрлi сала заңдарымен реттеледi, әр түрлi 
субъекттерi мен объекттері болады, олар бір - бірімен өзара әсерлеседі (бюджет саясаты 
салық саясаты есебінен қабылданады және керісінше) алайда мемлекеттің салық саясаты 
бюджет саясатын құраушы, маңызды салық төңiрегіндегi табыстарды анықтайды. 
Сондықтан біз салық саясатын бюджет саясатымен тең мемлекеттің қаржы саясатының 
бөлігі деп түсінеміз.  

Мемлекеттiң салық жүйесiн құрастырудағы мемлекеттiң салық саясатының алатын 
орынын төмендегiше сипаттауға болады: әр түрлі факторлар (пайда болатын салық 
дәстүрлерi, сыртқы ортаның факторлары, шетел елдердің салық өндiру тәжiрибесі, 
сонымен бiрге мемлекеттi дамытуға негізделген салық теориялары), әсерімен мемлекеттің 
салық саясаты  анықталады, ол кейіннен салық механизмі арқылы салық жүйесін құрайды. 
Салық саясаты, салық механизмі, салық жүйесі элементтері, бірге немесе жеке 
шаруашылық субъекттердiң қызметiне әсер етеді, сонымен қатар салық саясаты 
тетiктерімен мемлекет бюджет бөлігінің кіріс міндетінің іске асырылуына ықпал жасайды. 

Мемлекеттiң салық саясатын салық механизмі арқылы іске асырады. «Салық 
механизмі» ұғымы анықтамасындағы артықшылықтар мен кемшіліктерді зерттеу, 
сонымен қатар осы ұғымның мағынасын зерттеу, оның дифинициясын құруға мүмкіндік 
жасайды: - мемлекеттің салық механизмі - бұл ұйымның формалары, әдістері мен 
тәсілдерінің тарихи қалыптасқан мақсаттар мен мемлекеттің салық саясатының 
міндеттеріне 

Бұл анықтамада салық заңына сәйкестілік маңызды рөл ойнайды. Біздің ойымызша, 
тап сол салық механизміне кіретін құралдарды одан тыс қызмет ететідерден (салық 
теориялары сияқты) ажыратады. 

Салық жүйесі толығымен мемлекеттiң салық саясатын құрамына кіре алмайды 
(өйткенi, ол өз ішіне  салық өндiрудiң субъекттерiн алады). Салық жүйесінің негiзгi 
элементі болып салық механизмі табылады, сондықтан салық механизмі салық саясаты 
мен және елдiң салық жүйесi аралығындағы ортақ байланыстырушы буын болып 
табылады. 

Мемлекеттің салық саясатының негiзгi элементі – салық механизмі, ал қалған 
элементтері салық механизмінде құжаттандыру алған теориялар, қағидалар, алгоритмдер 
және пікірлер ретінде топтастыруға болады.  

Салық механизмі, сонымен қатар салық заңдарынан және салықтардың жүйесiнен, 
сонымен бiрге мемлекеттiң салық саясатының құрылу қағидалары, мақсаттары және әдiс 
элементтерінен тұрады. Біздің назарымызда, салық саясатының қалған бөліктерінің негізгі 
элементтері салық теорияларын, салық шешiмдерiнiң қабылдану алгоритімін, сонымен 
бiрге мүдделердiң жақтауды құрайды. 

Мемлекеттiң салық саясатының көрcетiлген элементтерiнiң бар болуы және әсерi 
нақты ахуалға тәуелдi болады. Бұл элементтердiң жұмыс жасауының мәні олардың 
формализациясының салық механизміне енуі қажет екендігінде. Бiздiң пiкiрімізше, салық 
заңы және салық жүйесі бірін – бірісіз өмір сүре алмайтын ұғымдар. Заң - салық жүйесінің 
материальдық тасымалдаушысы және субстраты болып табылады. Сонымен бірге, салық 
заңы салық қатынастарының заң, пәндiк тарабын бiлдiредi, ал салықтар жүйесi - (сөзсiз 
төленуге тиісті төлемдерді есептеу функцияның түрiнде) экономикалық, функционалдық 

 106 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

тарабын білдіреді.  
 Қорыта келгенде, мемлекеттiң қазiргi салық саясатының түпкi мақсаттары, қазіргі 

жағдайдағы нарықтық қатынастардың дамуына сай болу керек екендігін атап өткен жөн. 
Біздің ойымызша негiзгi талаптар мынадай болуы тиіс: 

- салықтар, сонымен бiрге оларды өндіруге кеткен шығындар  мүмкіндігінше 
барынша төмен болуы керек. Ең алдымен, салықтық тусініктемелерімен, бұл шартты 
орындаудың қажеттiлiгi өндiрiстiк және кәсiпкерлiк қызметті ең алдымен экономикалық 
санатта ынталандыру, еркін бәсекелестікті қолдауға негізделеді. 

- салық жүйесі құрылымы жағынан экономикалық саясатқа сай келуі керек, айқын 
экономикалық мақсаттары болуы тиіс; 

- салықтарды өндіру тәртібі салық төлеушінің жеке өміріне минимальді араласу 
қажеттігін ескеру керек; 

- салық қатынастары мүмкіндігінше қарапайым болуы керек.                          Осы 
критерий сақталса, салықтардың жиналуы максимальді тиімді болады. Осы берілген 
шартқа салықтарды санау қатары, салық есебін жүргізу, салықтық есеп беру сияқты, оны 
қиындататын - жеке салықтық есептер құруды бақылауға жағдай жасайтын салық 
өндірудің әділдігі қолдау көрсетеді. 

Бұл талапты iске асыру мыналарды ұсынады: бiрiншiден, салықтар экономикалық 
шешiмдер қабылдауға ықпалы етпеу керек немесе минимальді мөлшерде болу керек; 
екiншiден, салық жүйесі саясаттың тұрақтануына және ел экономикасының дамуына 
ықпал етуі керек. Салық жүйесінің тиімділігінің шарты болып, оның ешқандай арнайы 
итермелеусіз салық төлеушілермен қабылданған және қоғамның көпшілігі құптауында. 
Салық өндiрудiң тиiмдiлiк талабының iске асырылуының соңғы шарты: салықтарды 
басқару және салық заңының орындалуы үшiн керек, әкімшілік шығындар, оларды 
минимизациялау қажет. 

Жоғарыда айтылғандарды жалпылай отырып, салық өндірудің бірнеше жалпы 
қабылданған қағидалары бар, олар кез келген мемлекетке маңызды және ҚР да да іске 
асырылады, салардың ең маңызды болып табылатындары: салықты төлей алу мүмкіндігі, 
оның үдемелі, қайталанбайтын, міндетті сипаты, оны іске асырудың қарапайымдылығы 
мен иілімділігі. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, келесі объективті қорытындыларды 
жасауға болады, салықтардың негізгі қызметтері: фискальді, әлеуметтік және реттеуші 
және салықтар мемлекеттің өлеуметтік – экономикалық жүйесінің негізін қалаушы, 
объективті, ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл ҚР-ның салық саясаты физикалық және 
заңды тұлғаларға шаруашылықты және әлеуметтік сфераны мемлекеттік реттеу 
мақсатындағы салықтық жеңілдіктер (преференциялар немесе салық механизмінің басқа 
аналогтық бөліктері) берумен іске асырылады.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В 
КАЗАХСТАНЕ И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Турманова К.Б., 
Магистр экономических наук,  

ст. преподаватель кафедры «Экономики и бизнеса» 
 Академии Кайнар 

 
В статье рассмотрены роль исламского банкинга и исламского финансирования в 

Республике Казахстан.  
Автор анализирует проблемы развития исламского банкинга, факторы его 

успешного развития, условия, при которых в Казахстане можно развить систему 
исламского банкинга и правовое регулирования исламского финансирования.  которые  

В статье подчеркивается, что модель эффективного управления системы 
исламского банкгинга предоставить Казахстану войти глубже в глобальную систему 
мирового экономического пространства. 

Ключевые слова: мисламский банкинг, исламское финансирование, шариат, 
финансы, право, правовое регулирование, финансовый институт, инструменты 
исламского финансирования 

 
ҚАЗАҚСТАНДА ИСЛАМ БАНКИНГІ ЖҮЙЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 
Турманова К.Б., 

Экономика ғылымдарының магистрі, 
Қайнар Академиясының  

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы 
 
 Мақалада ислам банкингі және исламдық қаржыландырудың ҚР –дағы рөлі  

туралы айқын жазылған. 
Автор ислам банкингін дамыту факторлары, оның табысты дамуының 

шарттары, Қазақстанда ислам банкингі жүйесін дамыту, құқықтық реттеу исламдық 
қаржыландыру мәселелерін талдайды. 

Мақалада исламдық банкинг жүйесін тиімді басқару моделі, Қазақстанға 
жаһандық жүйеге, әлемдік экономикалық кеңістікке тереңірек кіруге мүмкіндік беретіні 
атап өтілген. 

Түйін сөздер: исламдық банкинг, исламдық қаржыландыру, шариғат, қаржы, 
құқық, құқықтық реттеу, қаржы институты, исламдық қаржы құралдары 
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The article discusses the role of Islamic banking and Islamic Finance in the Republic of 
Kazakhstan. 

The author analyzes the problems of development of Islamic banking, the factors of its 
successful development, the conditions under which the system of Islamic banking and legal 
regulation of Islamic financing can be developed in Kazakhstan.  

The article emphasizes that the model of effective management of the Islamic banking 
system to provide Kazakhstan to enter deeper into the global system of the world economic 
space. 

Keywords: Islamic banking, Islamic Finance, Sharia, Finance, law, legal regulation, 
financial institution, Islamic Finance instruments 

 
Исламский банкинг – направление в мировых финансах, успешно развивающаяся 

уже в течение полвека. Первоначально исламские банки появились в мусульманских 
странах, в мире позже. С некоторых времен исламский банкинг вошел в финансовую 
систему Республики Казахстан. 

Положительные моменты финансового рынка и его интеграции в мировое 
экономическое пространство Республики Казахстан в связи с принятием его 
совершенствования. Одним из актуальных на сегодняшний день мировых феноменов – 
является промышленность исламского банкинга как альтернативная модель 
финансирования и его становление Исламские финансы стали неотъемлемой частью 
мирового финансового рынка. В связи с этим, модель исламского финансирования, может 
быть новым этапом развития финансового рынка Республики Казахстан, которая даст 
возможность применению альтернативную финансовую продукцию населению. 

Причины внедрение и развитие исламского банкинга в Республике Казахстан, 
необходимость снижения зависимости от одного источника финансирования, а именно, то 
есть диверсификация инвестиционных потоков; привлечение внешних долгосрочных 
инвестиций для реализации планов промышленного развития, а также привлечения 
финансовых ресурсов, средств населения в экономику государства, которые не 
располагают информацией об исламском банкинге – не только большие возможности, но 
и единственный шаг развития системы исламского банкинга в стране.  

Развитие системы исламского банкинга в Казахстане, с зарубежными государствами, 
в первую очередь, то есть с членами организации Исламского сотрудничества, 
способствует развитию экономических отношений. Дружеские отношения с 
государствами-членами Организации исламского сотрудничества откроет новые рынки, 
новые инвестиции, а это дает дополнительные возможности и повышает авторитет 
Казахстана на международной арене. В плане дальнейшей активизации политических и 
стратегических отношений с мусульманскими странами отвечает интересам нашего 
государства, в независимости, суверенитета, территориальной целостности, является 
дополнительным фактором укрепления. Такая политика сбалансированности внешней 
политики и дипломатии в поддержку казахстанских азиатского, ближневосточного, 
мусульманских, а также «нефтяных» и ряда других стратегических направлений векторов 
способствует его усилению. Путем прямого финансирования со стороны мусульманских 
государств в экономическом плане развития системы исламского банкинга в Казахстан 
инвестирует не только благодаря, но и в привлечении инвестиций, портфельных 
инвесторов, которые могут осуществлять уже в товариществе. Кроме того, приток 
инвестиций в экономику Казахстана со стороны государств Ближнего востока помогает 
бороться с недостатками в краткосрочной перспективе и развитие экономики в 
долгосрочной перспективе.  

На территории современного Казахстана в глубокой древности среди племен 
известно аналогичные нормы поведения. Если посмотреть на историю, распространение 
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ислама среди казахских племен начала намного раньше, примерно в VIII веке [1]. С тех 
пор влияние религии начал наблюдаться не только в бытовых, так и в общественно-
политической жизни.  

Примером может быть принятия ислама на территории Казахстана, в IX веке ханство 
Карахана. Но основной аргумент – является сборник законов, принятых ханом того 
времени [2]. 

На современном этапе развития системы исламского банкинга в Казахстане уже 
появляются первые институты, регулируемые нормами исламского права. Однако в 
настоящее время нет специальных нормативных актов, осуществляющих правовое 
регулирование отношений, основанные на принципах исламских финансов в Казахстане 
[3]. 

По инициативе правительства Республики Казахстан сотрудничество с исламским 
миром – в 1995 году вступление в организацию Исламской конференции. В августе 1997 
года в г. Алматы основался Исламский банк развития в центральной зоне Средней Азии. 
По поддержке исламского банка развития реализовано программы технического 
сотрудничества, обмена опытом по технической и информационной системы, семинары 
по привлечению средств и т.д. Однако интерес к исламским финансовым продуктам, на 
начальном этапе наблюдался не только со стороны правительства Республики Казахстан, 
а также представителей банковского сектора.  

2003 годах начал сотрудничать с Исламским банком развития отечественный 
финансовый институт «Банк Туран Алем» [4]. Исламский банкинг и его система уже 
давно является неотъемлемой частью мировой финансовой системы, объединенных в 
рамках национальной правовой системы право как отрасль права, имплементации 
составных частей комплекса раздельно влияет на развитие института финансирования [5]. 
В связи с этим, актуальным является принятие положительных сторон системы 
финансирования в исламском мире, работающих для казахстанской финансовой системы 
Н.А. Назарбаев в послании народу указал, что Казахстан должен стать центром исламских 
финансов в центральной Азии [6]. 

Первые шаги самые сложные, в том числе отдельных элементов, таких как 
финансирование внедрения системы исламского банкинга. Здесь не только политическая 
воля, развитие системы альтернативного финансирования в Республике Казахстан, а 
также разработка и принятие новых законодательных актов, которые могут служить 
основанием. В 2009 году был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
организации и деятельности исламских банков и организации исламского 
финансирования». Впервые в законе выдана справка про институт «исламский банк».  

Кроме того, в соответствии внесенным изменениям в законодательство позволят 
открытию исламских банков, исламских инвестиционных фондов и выпуск исламских 
ценных бумаг [7]. Парламентом Республики Казахстан в апреле 2011 года был принят еще 
один закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и 
организации исламского финансирования» который эффективно устранил недостатков 
предыдущего закона, и внес свой вклад в регулирование исламских финансовых 
продуктов. 

Форма коммерческого финансирования, принятых в Республике Казахстан на 
сегодняшний день не отвечает всем требованиям и потребностям населения. Таким 
образом, элементы традиционного финансирования противоречит правилам по шариату, а 
это, в свою очередь, затрудняет финансирование мусульманской стране широкое 
распространение среди населения.  

В сложившейся на рынке ситуации, а также широкое распространение исламского 
финансирования в мире, в связи с мировым финансовым кризисом, в Республике 
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Казахстан актуальным является проведение исследования по вопросу внедрения 
исламского финансирования.  

Возможности и перспективы развития исламского финансового сектора реальные, 
однако для роста данного сектора есть ряд препятствий. Одним из угроз развития системы 
исламского банкинга в Казахстане, сложность адаптации системы в соответствии с 
правилами исламского банкинга существенно законодательные акты Республики 
Казахстан. Потому что, исламский банкинг – это не процентная ставка, система просто не 
разрешенных исламом виды деятельности, не запрещающие инвестировать. Это, в первую 
очередь, социально ответственного инвестирования, созданный на основе норм шариата 
[8].  

Кроме того, в рамках финансовых инструментов и методов многие нормы шариата 
ислама распределены по неравномерности, а также в толковании норм и правил между 
ученых противоречия. Одобрение исламских организаций действующих модели 
продуктов и услуг отличаются в зависимости государства от государства, а это затрудняет 
регулирование исламского финансирования [9]. 

С учетом указанных выше рисков, Национальный банк Республики Казахстан в 
ноябре 2012 года вошел в качестве ассоциированного члена в Совет по Исламским 
финансовым услугам. Также НБ РК на основе стандартов расчета и проверки исламских 
финансовых операций, исламских финансовых институтов подготовили законодательную 
базу по организации бухгалтерского учета.  

В структуре НБ РК появилось специальное подразделение – департамент по 
развитию регионального финансового центра города Алматы и исламского банкинга, его 
деятельности – является формирование политики НБ РК по исламскому финансированию. 

Кроме того, на сегодняшний день перспективы развития исламского банкинга в 
Казахстане зависит от искажения информации по методу исламского финансирования, то 
есть отсутствия должного образование у потенциальных клиентов, которые думают, что 
бесплатно о беспроцентных кредитах.  

В связи с этим по повышению уровня финансовой грамотности населения 
проводится финансовым институтом мероприятий. Таким образом, на веб-портале 
fingramota.kz есть специальный раздел «Исламский банкинг», где про исламские финансы 
были подробные информации. Постоянно проводятся интервью, публикуются статьи и 
аналитические материалы. 

В Республике Казахстан в рамках контроля исламской финансовой деятельности, по 
мере развития правоотношений надо рассмотреть вопрос по созданию Совета контроля 
Шариата, как специализированного арбитража по рассмотрению исламских финансовых 
споров одновременно.  

Как уже было сказано выше, в 2009 и 2011 годах  были приняты изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
организации и деятельности исламских банков и организации исламского 
финансирования исламских банков и организаций исламского финансирования. Механизм 
регулирования правоотношений исламских банков утверждено законодательством и 
практически работает на рынке в РК. 

В связи с этим, необходимо обеспечить нормальную жизнедеятельность и 
функционирование организаций, основанные на принципах нормативного 
финансирования по шариату. В связи с развитием исламской финансовой 
промышленности возникает необходимость внедрения отдельных элементов, в целях 
эффективного регулирования рынка в Республике Казахстан.  

Организация управления финансов и финансовых процессов, определяет 
взаимосвязь между частями функционально обеспечивающих и обслуживающих 
исламской финансовой системы. Что касается перспектив применения в реальном секторе 
экономики, зачастую исламских банков интересует Агро партнёрства, холдинги и 
предприятий малого и среднего бизнеса, сложные сельскохозяйственные предприятий. 
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Инвесторов кроме сельскохозяйственных предприятий интересует казахстанский 
нефтегазовый комплекс, нефтехимия и туризм [10]. 

Дальнейшее развитие системы исламского банкинга в Казахстане требует решения 
следующих вопросов:  

создания и развития исламских финансовых институтов на предстоящие работы; 
повышение финансовой грамотности населения;  
разработка концепции развития исламских финансов в Казахстане; 
разработка стандартов, развитие сотрудничества с исламскими государствами в 

подготовке и привлечении инструментов исламского финансирования. 
Исходя из вышеизложенного, создание системы исламского банкинга, его внедрение 

в национальное законодательство, в практику повседневной финансовой и судебной 
деятельности – предоставить Казахстану войти глубже в глобальную систему мирового 
экономического пространства.  Эти шаги принимаются в целях более успешного развития 
и модернизации страхового сектора, инвестиционной и финансовой деятельности 
отечественного рынка. Кроме того, необходимо финансирование для дальнейшего 
развития и совершенствования национального законодательства, регулирующего этот 
рынок. 

 
Литература: 

1. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті жарғы. – 
С. 17. 

2. Кенжегузина М. Исламские финансы: внедрение единых стандартов // 
Юридическая газета.– 01.2010.– №11. – С. 11. 

3. Исламский банкинг в Казахстане: долгий путь становления. Жанкелди Естенбаев 
// Юридическая Газета.15 декабря 2009. – №215. – C. 19. 

4. Ходжаназаров А. Исламские финансы не пострадали от кризиса // Рынок ценных 
бумаг Казахстана: Аналитический журнал.– – №1. – С. 23–25. 

5. Айткожин К. Исламское финансирование в республике Казахстан // Журнал 
Юрист. – Июнь № – 2011. – C. 16. 

6. Шелгунов Р.В. Исламские финансовые институты в мировой экономике 
//Мировое и национальное хозяйство.МГИМО. – №3.2010.С.7-15. 

7. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. — М.: Изд. Дом 
Марджани – Институт Африки РАН, -340с. 

8. Баймуратов У. Исламская финансовая модель: особенности и преимущества // 
Банки Казахстана. – 2007. – №12. – C. 13-17. 

9. Трунин П.В. Исламская финансовая система: современное состояние и 
перспективы развития / П. Трунин, М. Каменских, М. Муфтяхетдинова. – М.: ИЭПП, 
2009. – 88 с. 

10. Нурымов А., Раимбеков Ж. Актуальные проблемы развития и управления 
исламской финансовой индустрией в Казахстане // Исламское финансирование: проблемы, 
тенденции, перспективы развития в РК//Матер. межд. науч.-прак. конф. КазУЭФМТ. –
Астана, 2011. – С. 14-19. 

  
 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА КЕЗЕҢДЕГІ НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ  
БАСҚАРУ 

 
Абдибеков С.У.,  

Қайнар Академиясының э.ғ.к., доцент 
Набилхан Б.А.,  

Қайнар Академиясының 1 курс магистранты  
 

 112 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

 Бұл мақалады нарықтық экономика жағдайындағы несие беру жағдайындағы 
тәуекелділіктің болдырмас шаралары қарастырылып көрсетілген, дегенмен қазіргі таңда 
несие беру процессі мемлекеттік түрде талқылау барысында қарастырылып отырғаны 
айқын. Несиелік тәуекелді бағалаудың қорытынды нәтижелері болып мыналар табылады 
- күтілген шығындар және күтілмеген шығындар. Несиелік тәуекелге байланысты 
күтілген шығындар құралған резервтердің негізінде орны толтырылады, ал күтілмеген 
шығындар банктің меншікті қаражаттарының есебінен орны толтырылады. 

Түйін сөздер: Несие тәуекелдері, мемлекеттік, несие,  ұзақ мерзімді несие, қаржы, 
басқару, бағалау, талдау, технологиялық, валюталық, инвестициялық, саяси. 

 
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ПЕРИОД РЫНОЧНОЙ 
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 Абдибеков С.У.,  

 Академии Кайнар к.э.н., доцент  
 Набилхан Б.А., 

  
Магистрант 1 курса Академии Кайнар 

В этой статье рассматриваются основные элементы риска, указанных в условиях 
кредитования меры в условиях рыночной экономики, однако в настоящее время ясно что 
в ходе обсуждения рассматривается процесс кредитования государственных намерении. 
Результаты итоговой оценки кредитного риска являются - ожидаемые и 
непредвиденные затраты. Что из резервов заполняется на основании ожидаемых 
затрат, связанных кредитному риску, а также непредвиденные расходы возмещаются за 
счет собственных средств банка.  

Ключевые слова: Кредитные риски, государственный, кредит, долгосрочный 
кредит, финансов, управления, оценки, анализа, технологической, валютных, 
инвестиционных, политических. 
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In this article basic elements of risk, specified in measure credit conditions in the 
conditions of market economy are considered, however now is clear that during discussion 
process of crediting state intention is considered. Results of a total assessment of credit risk are - 
the expected and unforeseen expenses. That from reserves it is filled on the basis of the expected 
expenses connected to credit risk, and also contingencies are refunded at the expense of own 
means of bank.  

Keywords: Credit risks, state, credit, long-term credit, finance, management, assessment, 
analysis, technological, currency, investment, political. 

 
Кез келген экономикалық шешім қабылдау үшін тәуекелдің мәнін және оның 

зерттелу механизмін дұрыс түсіну қажет. Тәуекелділік түсінігі нарықтық ортаның 
ажырамас бөлігі сондықтан банктің мақсаты тәуекелсіздік іскерлік шешім қабылдау емес, 
стандартты емес, салыстырмалы шешім табу. Демек осы шешімді қабылдаған кезде 
тәуекелді бағалап үйрену және оның мүмкін болатын шектерінен асып кетпеу. 
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Тәуекелділік деңгейі бағаланбаса, банк басшысы ақпаратсыз қалады және несие, депозит, 
инвестициялық саясатта тиімді шешім қабылдай алмайды.  

Несие беру алдында жүргізілетін қаржылық зерттеуде біз міндетті түрде шығындар 
мен табыстар көрсеткіштерінің анықталмағандығымен және біркелкісіздігімен кездесеміз. 
Осыған байланысты тәуекелді өлшеу проблемасы туады, несие беруден болатын нәтиже 
белгісіз болады. “Тәуекелділік” термині кең өріс алған, ол келесі түсініктермен тығыз 
байланысты несиелік, валюталық, инвестициялық, саяси, технологиялық, активтер 
шектеулілігінің тәуекелділігі. Оның жалпы анықтамасының өзі түрлі кезеңдерде 
байланысты өзгеріссіз болған. Тәуекелдің экономикалық ғылымдағы алғашқы 
анықтамасын айтқан кезде әдетте Ф. Найттың (1921 ж.) тәуекелділік пен 
анықталмағандықты айыра білуді ұсынғанын еске түсіреміз. Егер кейбір іс-әрекеттер 
нәтижесінде бір бірімен байланысты анықталған мүмкін болатын шығындарға тап болсақ 
ол тәуекелділік, ал егер аталған мүмкіндіктер белгісіз болса, онда ол жағдай  
анықланмағандықты білдіріді. 

Тәуекелділік - жоспарланған табыстың толық немесе мүлдем алынбай қалу 
мүмкіндігінің жағдайы. Бұл жағдайдың болуы да болмауы да мүмкін. Егер аталған жағдай 
жүзеге асырылса, оның үш экономикалық нәтижесі болады.  

− теріс нәтиже (ұтылыс, кесір);  
− оң нәтиже (ұтыс, пайда); 
− нөльдік нәтиже. 
Сонымен тәуекелділік бұл анықталмағандылық. Күтпеген өзгерістер нәтижесі 

анықталмағандықты білдіреді, егер банк үшін тәуекелділік өте жоғары болса, онда ол өз 
жеке капиталының көп мөлшерін қажет етеді (жеке капиталды толықтырудың қайнар көзі 
– табыс) себебі ол банк өз міндеттемелеріне жауап беру қабілеттілігінің кепілі болып 
табылады. Кез-келген күтпеген өзгерістер банктің міндеттемелерінің өсуіне алып келеді 
де, тәуекелдің қайнар көзі болады[1]. 

Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын 
немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің 
зиян шегуін сипаттай отырып, екінші деңгейдегі банктегі несиелік тәуекелді басқару 
жүйесін екі субжүйеге бөледі: басқаратын субъекті және басқарылатын объект. 

Банк ісінде тәуекелдің маңыздылығы және кездескіштігі оның барлық аспектілерін 
комплексті түрде ескерілуін экономикалық зерттеулердің элементі ретінде қарастырады. 
Осы жүйеде маңыздылықтың бірі - тәуекелді басқару болып табылады. Түрлі шаралар 
қолданып тәуекелді басқаруға болады және басқару қажет. Ол шаралар тәуекелдің болу 
жағдайын болжап алдын алуға себебін тигізеді. Банктік менеджментте кез-келген 
басқарушылық шешімде тәуекелділік болады, оны анықтау және болжамдау қиын себебі 
қаржылық орта түрлі әлеуметтік, экономикалық, саяси факторларға сезімтал. Несие 
институттарының басқарушылық қызметінің негізгі бөлігі – түрлі тәуекелділіктерді 
басқару, бағалау және зерттеу. Тәуекелдің ауырлығы, қиындығы макро және микро 
ортамен анықталады. Жалпы тәуекелділік қабылданған басқарушы шешімдердің  
толығымен қамтамасыз ету мүмкінсіздігінен туады, себебі шешімдер күрделі қарама-
қайшы факторлар жиынтығының әсеріне тәуелді. Тәуекелді басқарудың негізгі элементі 
болып оның қайнар көзін айқындау яғни оның табиғатын түсіну[2]. 

Несиелік тәуекелді бағалауда оның қаржылық тәуекелділік, нарықтық тәуекелділік, 
коммерциялық, жобалық тәуекелдігік, кепілдемелік тәуекелділік, салалақ тәуекелділікпен 
байланысы байқалады. Несие алуға байланысты жасалған жобаны қарастырғанда  несиелік 
менеджер несиелік тәуекелді талдау кезінде тек бір ғана несиелік тәуекелді ескерсе 
қабылданған шешімнің тиімді болмау айқын. Тәуекелдің барлық түрлері өзара байланысты 
болып табылады. Сондықтан тәуекелдің бір түрінің өзгеруі басқа да тәуекел түрлерінің 
өзгеруіне себеп болады. Осы себептерге байланысты банк үшін әр тәуекелдің түрін талдау, 
оның басқа тәуекелдің түрлерімен байланысын анықтау қиынға соғады[3]. 
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Банк өзінің іс-әрекеттері нәтижесінде тәуекелдердің сан алуан түріне ұрынады. 
Ондай тәуекелдер пайда болу уақытысына, пайда болу жеріне, ішкі, сыртқы факторларға 
және  тағы басқа көптеген критерияларға байланысты жіктеледі. 

Осылайша тәуекелдердің түрлерін жіктеу мақсатында тәуекелдерді мына элементтер 
бойынша топтаймыз: 

− екінші деңгейдегі банктің түрі мен мамандану саласы; 
− банктік тәуекелдің пайда болу немесе ықпал ету аясы; 
− банк клиенттерінің құрамы; 
− тәуекелді есептеу әдістері; 
− банктік тәуекелдің деңгейі; 
− тәуекелді уақыт тұрғысынан үлестіру; 
− тәуекелді есепке алу сипаты; 
− банктік тәуекелді басқару мүмкіндігі. 
Екінші деңгейдегі банктердің түрлері немесе мамандану саласы. Қазіргі кезде екінші 

деңгейдегі банктердің мамандану саласына байланысты үш түрін көрсетуге болады: 
маманданған, салалық және әмбебап[4]. 

Маманданған банктердің қызметі белгілі бір қызметті көрсетумен байланысты болып 
табылады. Банк ісінде қызмет көрсету саласына тән тәуекелдердің түрі жиі кездеседі. 
Мысалы, инновациялық банктер жаңа технологияларды несиелендірумен байланысты 
тәуекелдерге жиі кезігеді. Ал, әмбебап банктерде тәуекелдің барлық түрлері жиі кездесуі 
мүмкін. 

Сыртқы тәуекелге мемлекеттік тәуекел, валюталық тәуекел, табиғи апаттар тәуекелі 
жатады, ал ішкі тәуекелдерге банк клиентінің құрамы, банктік операциялардың сипаты 
және екінші деңгейдегі банктердің түрлері жатқызылады  

− Несиелік тәуекелдердің пайда болу немесе ықпал ету аясы.  
Несиелік тәуекелдерді пайда болу немесе ықпал ету аясына сәйкес ішкі және сыртқы 

деп екігі бөлінеді. Сыртқы тәуекелге банктің немесе клиенттің іс-әрекеттеріне тәуелді емес 
тәуекел жатады. Сыртқы тәуекелдің деңгейіне көп факторлар әсер етеді. Олар: саяси, 
экономикалық, демографиялық, әлеуметтік, географиялық және тағы басқалары. Ішкі 
тәуекелге банктің және оның клиенттерінің іс-әрекеттерімен байланысты пайда болатын 
тәуекелдерді жатқызуға болады. Ішкі тәуекелдерге мыналар жатады: банк басқармасы іс-
әрекетінің белсенділігі, тиімді маркетингтік саясатты таңдауы және тағы басқа 
факторлар[5]. 

Мұндағы негізгі ерекшелік сыртқы тәуекелдердің басқарылатын және 
басқарылмайтын деп екіге бөлуі болып табылады. Ал ішкі тәуекелдер әкімшілік, 
қаржылық және ұйымдастырушылық деп үшке бөлінген. Басқарылатын сыртқы тәуекелге 
клиенттік тәуекел, контрпартнерлық тәуекел жатады. Басқарылмайтын сыртқы 
тәуекелдерге саяси, экономикалық, сақтандыру, депозиттік, валюталық, инвестициялық, 
проценттік тәуекелдер жатады. Ал әкімшілік тәуекелдерге  құрылымдық, басқару, 
ынталандыру, бақылау, стратегиялық тәуекелдер жатады. Қаржылық тәуекелдерге 
қаржыландыру, өтімділік, диверсификациялық, табыстылықтың төмендеу тәуекелдері 
жатады. Ұйымдастырушылық тәуекелдерге ақпараттық, персоналдық, жаңа 
технологияларды қолданумен байланысты тәуекелдер жатады. 

Ал, қазақстандық экономистер ішкі және сыртқы тәуекелдерді жоғарыдағы кестеге 
қарағанда біраз өзгеше топтастырған (сурет-1).  
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1 сурет - Банктік тәуекелдер 

Дeрeк көзі: қолданылған әдебиеттер негізінде құрастырылған 
 
Несиелік тәуекел– негізгі тәуекелділік себебі дәл осы несиелеу банк ісінің айрықша, 

маңызды қызметі және пайда табу көзі болып табылады. Несие тәуекелділігінің көптеген 
трактовкалары бар. Солардың ішінен бірнешеуіне тоқталайық.  

Несие тәуекелділігі: 
− кредиторға несие алушының негізгі қарызды немесе процентті төлемеу қаупі; 
− ссуданы қайтармау мүмкіндігі, несие алушының өз міндеттемелерін орындамау 

тәуекелділігі; 
− таза табыстың немесе акцияның нарықтық құнының ссуданың қайтарымсыз 

болғаны нәтижесінде әлеуетті өзгеруі; 
− банк пайдасының төмендеу мүмкіндігі; 
− несие алушының қарызды өтеуге қабілетсіздігінәтижесінде акционерлік 

капиталдың бөлігін жоғалтып алу қаупі. 
Несие тәуекелділігіне келесі тәуекелділік жағдайын да жатқызуға болады. 

Борышқорлық бағалы қағаздар шығарған эмитентөз міндеттемелерін орындамай 
проценттерді немесе негізгі соманы төлеуге қабілеті жоқ болса. Несиелік тәуекелкредитор 
мен несие алушының түпкілікті мүдделеріне байланысты болады. 

Несиелендіру процесінің екінші кезеңі клиент іс-әрекетінің тиімділігін периодты 
тексерумен сипатталады, яғни осыны тексеру арқылы банк клиенттің ағымдағы қаржылық 
жағдайын анықтайды. Клиенттің ағымдағы төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу үшін 
келесідей ақпараттар керек: 

− Жылдық, тоқсандық және айлық қаржылық есептері; 
− Товарлы-материалдық қорлардың, дебиторлық және кредиторлық       қарыздардың 

құрылымдары немесе үлес салмағы; 
− Қарыз алушының өндірген өнімінің өткізілу дәрежесіне талдау жасау; 
− Қарыздың толығымен өтелуіне дейін қарыз алушының ақша қозғалысын талдау. 
Үшінші кезеңде қарыз алушы несиені өтейді. Жоғарыда айтылып өткен кезеңдердің 

әрқайсысы белгілі бір деңгейде тәуекелмен байланысты болып келеді. 
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Жанаберген Қ.Б.,  
Қайнар Академиясының 1 курс магистранты  

 
 Бұл мақалады Қазақстан Республикасының лизинг берушінің өзіне тиесілі құрал-
жабдықтарды, машиналарды, ЭЕМ, ұйымдастыру техникаларды, өндіріске, сауда-
саттыққа және қоймаға арналған құрылғыларды лизинг алушыға лизингтік төлем төлеу 
шартымен. белгіленген мерзімге пайдалануға беруін қарастыратын жалға беру шартын 
білдіреді және лизингтік операциялардың екінші деңгейлі банктердін қаржылық 
қызметіндегі рөлі дамуы жолдары  қарастырылған.  
         Түйін сөздер: Лизинг, операция, несие,  ұзақ мерзімді несие, қаржылық, басқару, 
бағалау, талдау. 

 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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Академии Кайнар к.э.н., доцент  
Жанаберген К.Б.,  

Магистрант 1 курса Академии Кайнар 
 

В этой статье дается общее понятие о лизинговой системе в Республике 
Казахстан особо уделяется внимание к лизингодателем принадлежащих ему 
оборудования, машин, ЭВМ, техники, организации производства, торгов и 
лизингополучателю при условии выплаты лизинговых устройств на складах. А также 
рассматриваются в банках второго уровня лизинговые операции и финансовые отчеты, 
который представляет собой договор аренды, предусматривающий использование на 
срок, установленный роль в деятельности ее развития.  

Ключевые слова: Лизинг, операция, кредит, долгосрочный кредит, финансовый, 
управление, оценка, анализ. 

 
APPEAL OF LEASING OPERATIONS 

Abdibekov S.U.,   
Academies Kaynar Cand.Econ.Sci., associate professor  

Zhanabergen K.B.,  
Undergraduate of 1 course of Academy Kaynar 

 
 In this article the general concept about leasing system of the Republic of Kazakhstan 

especially is given the attention to the lessor of the equipments belonging to it, cars is paid, to 
the COMPUTER, technicians, to the organization of production, the auction and the lessee on 
condition of payment of leasing devices in warehouses. And also leasing operations ifinansovy 
reports which represents the lease contract providing use for the term established a role in 
activity of its development are considered in banks of the second level.  

Keywords: Leasing, operation, credit, long-term credit, financial, management, 
assessment, analysis. 
 

Біздің білуімізше қатысушылар тұлғаларға пайда әкелмеген шарттар ешқашан да кең 
ауқымда қолданыла алмайды. Қатысушы тұлғалар үшін лизинг тартымдылығын мынадай 
шарттар арттыра түседі: 

1. Ақша несиесіне қарағанда мүліктік түрде инвестициялау құралдың қайтарылмай 
қалу мүмкіндігін жояды,   себебі   лизинг    берушіде мүлікке деген жеке меншіктік 
құқығы    болады және ол ақшаға қарағанда қайтарып алуға болатын зат ретінде қаралады. 
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2.  Лизинг   100 пайыздық несиелеуді қарастырады және де алғашқы төлемді қажет 
етпейді. Сондықтан ешқандай да қаржылық күйзеліске түспей, қымбат мүлікті  алу 
мүмкіндігі болады. Ал жай  несиеде, несие беріп отырған мекеме сатып алынған заттың 
құнын алушының атынан өзі төлеуге тиіс болады. 

3. Қандай мекемеге болмасын мүлікті лизинг бойынша алуы тиімді, өйткені 
лизингтік мүлік кепіл ретінде танылады.    Шетелдерде кейбір лизингтік мекемелер лизинг 
алушыдан ешқандай кепілдік -талап етпейді. 

4.   Лизинг келісімі екі  жаққа да төлемнің ыңғайлы түрін қарастырады. Қатысушы 
тұлғалардың өзара келісімімен лизинг төлемін тауар реализациясының төлемін алғаннан 
кейін де бере алады. 

5.  Лизинг алушының   ішкі   жан дүниесіне   де   денсаулығына да көп зиян келмейді, 
себебі мүлік жеке меншікке алынбайды. Ол тек уақытша   қолдануға алынады. 

6.  Лизингтік   мүлік лизинг берушінің балансына кірмейді жәнебұл мүлікке лизинг 
беруші салық төлемейді. 

7.   Лизинг   беруші   үшін   салық   төлеміне   жеңілдіктер   жасалады.      Ол үшін 
лизинг беруші лизинг алушымен салықты төлейді, бірақ лизинг төлемінің құнын түсіреді. 

8.  Мүлікті өндіруші үшін өнімнің өтімділігі арта түседі. 
9.  Халық шаруашылық  жағынан алып қарайтын болсақ, лизинг өнімді реализацияға 

беру, өндірудің дамуы ғылыми-техникалық прогресстің дамуы, жаңа жұмыс орындарын 
салу. Сондықтан да мемлекетіміз  лизингтік операцияларда пайдалануды кеңейтудің  
жолын қарастыруда. 

Лизингке қатысты кейбір кемшіліктерді де атап өту жөн болады. Лизинг беруші үшін 
мына кемшіліктер пайда болады. 

Мүліктің ескіруі және лизинг төлемнің   ұзақ болуы. 
Ал лизинг алушыға лизингтің бағасы сатып алу мен банктік несиеге қарағанда 

жоғары болады. 
Бірақ лизингтің пайдалы жағы пайдасыз жағынан қарағанда анағүрлым көп, Ал 

лизингтің даму тарихы көптеген мемлекеттерде оның өндірісті дамытудағы маңызы зор 
екендігін дәлелдейді. Лизинг тартымдылығы салықтық және амортизациялық 
жеңілдіктердің кіруімен арта түседі. Сонымнен бірге бұл келісімде лизингке берілетін 
объектіге ағымдағы техникалық қызмет керсету және басқа қызметтер түрін көрсету 
туралы шарттар қарастырылады[1]. 

Шұғыл лизингтің негізгі объектілері тез тозатын (моралъді) құралдар 
(компьютерлер, көшірме техникасы, оргтехниканың көптеген түрлері) және техникалық 
күрделі, үнемі қадағалауды қажет ететін техника (жеңіл және жүк автомобильдері,   әуе 
кемелері және т.с.с). 

Жалпы лизннгтің бұл түрі лизинг алушы үшін үнемді. Себебі уақытынан бұрын 
келісімшартты тоқтату моральді ескірген құралдарды жаңа бәсекелестік қабілеттілігі 
жоғары құрал-жабдықтармен ауыстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар егер лизинг 
алушы бір жолғы жобаларды іске асыру үшін мүлікті алған болса, оның одан әрі 
мүліктіұстау және сату жөніндегіқиындықтары туындамайды. Лизинг берушінің 
ағымдағы техникалық қызмет көрсетуі артық персоналды ұстаудағы қажеттілікті 
төмендетеді. 

Сонымен бірге шұғыл лизингтің келесі кемшіліктері бар:басқа лизинг түрлеріне 
қарағанда қымбаттылығы, жал төлемдерінің жоғары болуы; аванстар мен алдын-ала 
төлемдерді салу қажеттілігі;уақытынан бұрын өтеу кезінде айып пұлдың төленуі; мүлік   
иелерінің   тәуекелді   төмендету   мақсатында   жасаған   басқа  да шарттары. 

Қаржы лизингі жалға алушының төлемдері нігізінде жалға алынатын мүліктің толық 
амортизациялануын қарастыратын келісім. Келісімнің уақытынан бұрын жалды тоқтатуын 
қарастырмағандықтан, бұл келісім мүлік иесінің құралды сатып алу, оған техникалық 
қызмет көрсету бойынша барлық шығындардың орнын толтырып, қажетті табыс деңгейін 
қамтамасыз етеді. Лизингтің бұл түрі кезінде құралдарды орнату және ағымдағы қызмет 
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көрсету бойынша барлық шығындар жалға алушы есебінен қаржыландырылады. Сонымен 
қатар көбінде бұл лизинг түрінде келісім уақыты біткен кезде жалға алушы негізгі 
құралды қалдық құны бойынша сатып алуға құқылы. 

Шұғыл лизингке қарағанда қаржы лизингі кезінде мүлік иесінің тәуекелі едәуір 
төмен болады. Былай қарағанда бұл келісім банктің ұзақ мерзімді несиесіне өте ұқсас 
болып келеді. Себебі құрал-жабдықтың құнының толық өтелуін, кезеңдік төлемдердің 
төленуін және жалға алушының өзміндеттемелерін орындамаған жағдайда оны банкрот 
деп атау кұқығын қарастырады[2]. 

Қаржы лизингінің объектілеріне жылжымайтын мүлік (жер, ғимараттар мен 
құрылғылар), сонымен қатар ұзақ мерзімді өндіріс құралдары жатады. 

Қаржы лизингі кайтарылатын және үлестік лизингтің базасы болып табылады. 
Сублизинг кезінде сублизингті іске асырушы тұлға лизинг объектісін лизинг 

берушіден лизинг келісім-шарты негізінде 3 тұлғаға уақытша пайдалануға береді. № 7В-ІІ 
05.07.2000 ж. «Қаржы лизингі туралы» ҚР-насәйкес лизинг алушының лизинг төлемдерін 
төлеу бойынша өзінің міндеттемелерің 3 тұлғаға аударуға тиым салынады. 

Объектіні сублизингке беру кезінде лизинг берушінің жазбаша рұқсаты міндетт і 
түрде болу керек. 

Халықаралық сублизинг халықаралық лизингтің бір түрі болғандықтан, ол да 
халықаралық лизингтік заңдарға сай асырылуы керек. Халықаралық сублизингтің бір 
ерекшелігі ретіңде лизинг объектісінің Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы 
арқылы тек сублизинг келісім-шартының мерзімі аралығында ғана өтуін көрсетуге 
болады. 

Жалпы танылған тәжірибеде лизингтің түрлеріне мыналар жатады:шартқа қатысушы 
тұлғалардың саны; мүліктің түрі;нарық секторы;лизинг төлемінің формасы;міндет алу 
көлемі;мүлікті пайдалану көлемі мен соған байланысты амортизация шарттары. 

Шартқа қатысушы тұлғалардың санынан лизингтің мына түрлерін бөліп қарастыруға 
болады: 

-   екі жақты лизинг шарты (немесе тікелей лизинг), бұл шарт бойынша мүлікті 
қоюшы мен лизинг алушы бір тұлға болады. 

-   көпжақты лизинг шарты (немесе жанама лизинг). Бұл шарт бойынша лизингті 
қоюшы емес, қаржылық делдал өткізеді. Қаржылық делдал ретінде лизинг беруші мекеме 
танылады. Шарттың бұл түрінің классикалық нұсқасы үш жақты болуы табылады. 
Қатысушылар: қоюшы - лизинг беруші - лизинг алушы. 

Мүліктің түрі арқылы мыналарды айыра аламыз: 
- жылжымалы  мүлік  лизингі   (жұмыс  машиналары,   көлік  құралдары, өндірістік 

құралдар). 
- жылжымайтын мүлік лизингі (өндірістік ғимараттар, т.б.). 
Лизинг операциясының қай жерде өткендігі жайында нарық секторына байланысты 

бөліп көре алатынымыз; 
- ішкі   лизинг,   бұл   бойынша   шартқа   қатысушы   тұлғалар   бір   ғана 

мемлекеттің атынан болады; 
- сыртқы лизинг (халықаралық), бұл шарт бойынша лизинг беруші мен лизинг  

алушы   әртүрлі   мемлекеттерден   болады.   
 Мүлікті   сатушы  басқа  бір мемлекетте  болуы  мүмкін.  Халықаралық  лизинг  

импортты  және  экспортты болады. Халықаралық лизингте лизинг алушы импортты 
лизингке қатысады, ал лизинг беруші экспортты лизингте болады. 

Келісімшарт уақыты мен лизинг мүлігінің негізгі шектік критерийлерінің бірі ол 
лизингтің   қаржылығы және оперативтілігі. 

Оперативті лизинг бойынша жалға берілетін мүлік, мүліктің қызмет ету мерзімінен 
аз уақытқа беріледі. Осыған байланысты бір ғана келісімшарттағы лизинг төлемақысы, 
мүліктің толық құнын толтыра алмайды. Сондықтан да лизинг беруші оны бірінші рет 
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жалға беруі керек, егер оның мүлкіне сұраныс аз болса, онда лизинг беруші үшін мүліктің 
толық құнын шығара алмау қаупі туады[3]. 

Оперативті лизингке мынадай белгілер тән: 
-  Лизинг келісімшартының күшіне еніп түратын уақыты мүліктің қызмет ету 

уақытынан әлдеқайда аз, сондықтан да лизинг беруші бір-ақ рет жалға беруден, өз 
мүлкінің құнын шығара алмайды; 

- Мүлік лизингке бірнеше рет беріледі; 
Лизинг берілетін мүлік арнайы лизинг берушінің тапсырмасымен берілмейді, 

лизингтік мекемеде бар мүлік қана беріледі. Басқаша айтқанда лизиигтік мекеме мүлікті 
алған кезде, нақты пайдаланушыны білмейді. 

Осыған байланысты оперативті лизинг жағына мамандандырылған лизингтік 
мекемелер лизинг мүлкінің нарықтық конъюктурасын жақсы білуі керек. 

- лизинг шарты екі жақты болады (лизинг беруші-лизинг алушы); 
-   техникалық  қызмет,  жөндеуден  өткізу,   сақтандыру  міндеті  лизингтік мекемеге 

жүктеледі; 
-  егер мүлік қолдануга жарамай қалса немесе белгілі бір ақаулар болса лизинг 

алушы шартты бұза алады; 
-     егер лизинг мүлігі байқаусызда бүлініп немесе жойылу қаупі лизинг берушіге 

төнеді; 
- оперативті лизинг төлемі қаржы лизинг төлемінен жоғары болады, себебі лизинг 

бөруші сұраныстың аз болып қалу қаупін, мүліктің байқаусызда бүліну қаупін болдырып 
қарастыруы керек; 

- келісім-шарттың уақыты біткеннен кейін мүлік лизинг берушіге кайтарылады. 
Өзінің қалауы бойынша лизинг алушы келісімшартты ұзартуға немесе мүлікті өзінің жеке 
меншігіне алып қалуға құқығы бар. 

Сонда да лизингтік мекемебарлық салықтық жеңілдіктерін пайдалана береді, салық 
жеңілдіктері мүліктің толық құнына есептелген. Бұл лизинг бойынша негізгі кдуіп - 
банкке, сақтандыру компанияларына, инвестициялық қор мен басқа да қаржылық 
мекемелерге төленеді. Батыста лизинг шарттарының 85 пайызынан астамы левердж 
лизингті қолданады. 

Сату кезіндегі лизингтік көмектер. Бұл лизинг бойынша келісімшартта мүлікті 
сатушы мен лизингтік мекеме қатысады. Бұл келісімдердің әртүрлі формалары бар[4]. 

Ең қарапайым жайттағы керек болатын анықтамалар: лизинг компаниясының аты, 
мекен-жайы, телефон нөмірі және негізгі лизинг шарттары сатушының жарнамалық 
материалдарында көрсетіледі, ал лизингке берілген мүлікті қолдану жайлы сұрақтарды 
лизинг мекемесі өзара келісім жасай алады, сатушы лизинг шартында лизинг мекемесінің 
атынан көрініс таба алады. Бұл келісім мынадай шартпен жасалады; егер лизинг алушы 
банкрот жағдайына үшыраса, сатушы лизингке берілген мүлікті сатып алуға міндетті. 

Лизинг көбінесе тікелей емес, делдал арқылы жүзеге асады. Ол былай болады. 
Негізгі лизинг беруші болады, ол делдал арқылы құрал-жабдықтарды лизинг мекемесіне 
немесе лизинг алушыға береді. Бұл шартта мынадай мәселе алдын-ала қарастырылады.  

Егер делдал банкротқа ұшыраса немесе лизинг төлемін төлеуге шамасы келмесе, 
төлемді негізгі лизинг беруші мен лизинг алушы әртүрлі аймақтарда болса қолданылады. 
Бұл жағдай болған кезде құрал-жабдықтың дұрыс қолданылуын, төлемдердің дұрыс 
төленуін жергілікті лизинг мекемесі бақылап отырса жөн болады[5]. 
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ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 
СОЦИОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЭВТАНАЗИИ 
 

Казыбекова А.А., 
магистрант специальности юриспруденция 

 
В современный период, как уже указывалось, практически во всех европейских 

странах доминирует философия незыблемости прав и основных свобод человека, а 
также неприкосновенности его жизни. Однако, проанализировав современные 
философские взгляды на соотношение жизни и смерти, высказанные в современной 
литературе, мы можем прийти к выводу, что окончательная единая и единообразная 
позиция относительно эвтаназии еще не сформирована. А это свидетельствует о том, 
что и сама проблема эвтаназии еще не решена. В связи с этим мы приведем основные 
аргументы приверженцев и противников легализации эвтаназии. 

Ключевые слова: деонтология, этика, мораль, смерть,  правовое регулирование. 
 

ЭВТАНАЗИЯНЫҢ ЖАҒЫМДЫ ЖӘНЕ ЖАҒЫМСЫЗ ТАРАПТАРЫ 
 

Казыбекова А.А., 
Юриспруденция мамандығының магистранты 

 
Қазіргі заманғы кезеңде, сондай-ақ қазірдің өзінде адам құқықтары мен негізгі 

бостандықтарын қол сұғылмау философиясы, сондай-ақ оның өмiрiне қол сұғылмауына 
басым іс жүзінде барлық еуропалық елдерде, аталған. Алайда, өмір мен өлім 
қатынастарда заманауи философиялық пікір талдау кейін, қазіргі заманғы әдебиет 
жасалған, біз эвтаназия туралы қорытынды жалғыз және бірыңғай ұстанымын әлі 
қалыптаса қойған жоқ деген қорытынды жасауға болады. Бұл эвтаназия мәселесі 
шешілмегенін көрсетеді. Бұл тұрғыда, біз эвтаназияны заңдастыруға қарсыластарға 
негізгі дәлелдерді ұсынамыз. 

Түйін сөздер: деонтология, этика, адамгершілік, өлім, құқықтық реттеу. 
 

POSITIVE AND NEGATIVE PARTIES OF EVTANAZIA 
 

Kazybekova A.A, 
magistracy of specialty jurisprudence 

 
In the modern period, as already indicated, in virtually all European countries, the 

philosophy of the inviolability of human rights and fundamental freedoms, as well as the 
inviolability of his life, is dominant. However, after analyzing modern philosophical views on the 
correlation between life and death expressed in modern literature, we can come to the 
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conclusion that the final unified and uniform position regarding euthanasia has not yet been 
formed. And this shows that the problem of euthanasia has not been solved. In this regard, we 
will give the main arguments of adherents and opponents of the legalization of euthanasia. 

Keywords: deontology, ethics, morality, death, legal regulation. 
 
Введение. Состояние здоровья населения является интегральным показателем 

социальной ориентированности общества, социальных гарантий, характеризующих 
степень ответственности государства перед своими гражданами. Наша республика в 
период становления провел серьезную оптимизацию в социальной сфере, в том числе 
здравоохранения. Жизнь и здоровье человека – важнейшие социальные ценности, 
огромное значение в охране которых имеет своевременная и качественная медицинская 
помощь. Именно поэтому с проблемой охраны здоровья и жизни граждан тесно связаны 
вопросы качества медицинской помощи, а также ответственности врачебных кадров за 
ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. До настоящего 
времени эти вопросы остаются недостаточно разработанными и поэтому является крайне 
актуальными 

Актуальность темы. Сторонники эвтаназии могут апеллировать к факту, что все 
приведенные  умозаключение касательно эвтаназии подразумевает различие между 
оправданными и неоправданными умерщвлениями. Для каких целей, почему ни в чем 
невиновного человека, на каком  основании делается это различие? Если некоторые виды 
умерщвлений оправданы, почему нельзя оправдать хотя бы в некоторых обстоятельствах 
добровольной эвтаназии? 

Как известно, два вида убийства принимаются даже многими из самых рьяных 
противников эвтаназии — самооборона и наказание. Ни один из них не является 
несправедливым; по сути, ни один из них не является злом. 

Можно ли рассматривать добровольную эвтаназию как третий вид оправданного 
умерщвления? 

Попытаемся привести аргумент в пользу того, что эвтаназия выходит за рамки 
несправедливого убийства на основании двух ключевых утверждений. 

Первое — состояние некоторых людей таково, что им лучше умереть, чем 
продолжать жить. Ярким примером такой ситуации являются те пациенты, которые 
страдают от сильных болей или обречены на жизнь в унизительной зависимости от других 
даже в удовлетворении самых элементарных нужд. Сюда, как извлекающих выгоду из 
эвтаназии, часто включают смертельно больных и тех, кто находится в постоянном 
вегетативном состоянии. 

Второе утверждение заключается в том, что оказание помощи кому-либо в 
улучшении его положения всегда нравственно допустимо. Если умерщвление улучшит 
чье-либо положение, и человек сам хочет, чтобы его лишили жизни, как подобное 
умерщвление может считаться причинением незаслуженного этим человеком вреда? Как 
можно считать этот акт несправедливым? Как вообще это может быть неправильно? И что 
же тогда является добровольной эвтаназией, если не это? 

У этого аргумента возникают серьезные недостатки, особенно когда он 
употребляется в оправдании общепринятого разрешения. Остается спросить, на самом ли 
деле улучшилось положение всех тех пациентов, и даже если это так, то является ли их 
умерщвление единственной альтернативой бездействию. 

Во-первых, неясно, как смертельно больные (как таковые, независимо от любых 
других особенностей их положения) и те, кто находится в вегетативном состоянии, 
извлекают выгоду из своей ранней смерти. Во-вторых, можно задать вопрос, 
действительно ли отвращение, выраженное многими, от зависимости от других в 
последние годы своей жизни, основано на сознании собственного достоинства, а не на 
ложной гордыне. В-третьих, всегда есть и другие способы избавления от боли. 
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Предполагаемое исключение из общего запрета на умерщвление, допускающее 
добровольную эвтаназию, действительно отличается от исключений смертной казни и 
защиты. 

Отличие в следующем: исключение наказания и защиты позволяет государственным 
властям реагировать на действия (были ли они абсолютно сознательны или же сделаны по 
неведению), создающие напряжение между частным благом виновного или вредного 
человека и общим благом покоя. Причиняемый виновному или вредному человеку вред 
(здесь—смерть)—необходимое средство достижения общего блага. Из-за своих действий 
против общего блага такие люди теряют право на частное благо в той степени, которая 
необходима для восстановления общего.  

Ничего подобного нельзя сказать об эвтаназии. Здесь нет противоречия между 
благом страдающего, искалеченного или смертельно больного и общим благом. Нет ни 
одного действия с их стороны, на основании которого их смерти должны, или даже могут, 
быть объявлены расплатой за что-либо. 

Защитники эвтаназии часто задаются вопросом, не является случай эвтаназии тем 
случаем, когда приходится выбирать из двух зол? Если одно хуже другого, что же плохого 
в выборе меньшего зла? 

Если как смерть невинного, так и постоянное страдание являются плохими, то выбор 
(и стремление к) одной из них означает стремиться к плохому, выбрать действие, которое 
есть зло в отношении к своей цели. Выбирая смерть (т.е. умерщвления), в 
противоположность простому примирению с тщетностью дальнейшего продления жизни 
и позволению смерти прийти, мы совершаем ошибку. Любой акт эвтаназии, как выбор 
смерти, попадает под этот запрет. 

Можно привести три возражения в пользу эвтаназии и против ее запрета:  
Во-первых, так как боль, связанная с продолжением жизни, также зла, то делает ли 

врач меньше зла, отказываясь осуществить добровольную эвтаназию, чем выполняя ее? 
Ответом будет: Нет! Отказ прибегнуть к эвтаназии означает решение переносить боль; это 
не выбор самой боли. Хотя боль сама по себе плоха и причинение ее зло, решение 
переносить боль—добродетельно. Это—акт стойкости. 

Во-вторых, не являются ли смертная казнь и смертоносные акты самообороны также 
выборами смерти? Положение самообороны не совсем ясное. Защищающийся может 
намереваться только остановить нападающего, хоть он знает, что употребленное 
средство—опасно нападающему. Но такой неясности у смертной казни нет. Палач имеет 
вполне определенное намерение умертвить осужденного. Но из-за его злодеяния 
преступник оказывается в весьма парадоксальном и почти уникальном положении. Только 
здесь намеренная отдача жизни—не принятие риска, но прямой отказ от жизни—не 
нравственно неверное действие.  

В-третьих, да разве выбор меньшего из двух зол не является нравственно 
предпочтительным в ситуации, когда в перспективе только зло?  

В основе общепринятого разрешения эвтаназии лежит принцип самоуправления—
утверждение, что каждый человек имеет право принимать свои собственные решения о 
действиях, которые влияют исключительно на него самого. 

Что говорит о других видах боли и унижения такое право на самоуправление? Как 
насчет моральных мучений? Как насчет унижения не в области ограниченной 
деятельности и зависимости, но вины или стыда? 

Как право на самоуправление, допускающее умерщвление во избежание физических 
мучений, запретят умерщвление, чтобы избежать мук депрессии? Конечно, иногда от 
депрессии можно избавиться, приняв соответствующие медикаменты. Но таким же 
способом можно избавиться и от физических мучений. Становятся ли некоторые 
обезболивающие средства неприемлемыми благодаря тому факту, что они вызывают 
общее успокоение?  

 123 



Вестник университета Кайнар, №1/2018 

Существует ряд условий, затрудняющих или делающих неприятным продолжение 
жизни. Неясно, на каком основании те, кто полагаются на право, на самоуправление, 
могут принимать решения за других  о том, что некоторые из этих проблем допускают 
выбор смерти, в то время как другие—нет. 

Эвтаназия в безнадежной ситуации. Двумя путями можно подвести человека к 
добровольной, и, возможно, даже к принудительной эвтаназии. 

Первый путь коренится в вопросе: почему следует ограничивать такую быструю и 
милосердную смерть тем, кто еще в состоянии просить о ней? Почему одним ее можно 
разрешить (кто был предусмотрительным и попросил о ней заранее или кто в состоянии 
просить о ней сейчас), но другим (кто не был заранее предусмотрителен и кто не в 
состоянии это сделать сейчас) следует отказать в ней? Не станет ли отказ в таком важном 
милосердии ошибочным наказанием для тех, кто был недальновиден, кто не позаботился о 
будущем? 

Так идет путь от добровольной эвтаназии к недобровольной. Очевидно, подобная 
тенденция существует уже в Нидерландах, где согласно официальному докладу 
нидерландского правительства имели место 1000 случаев недобровольной эвтаназии по 
сравнению с 2700 добровольной. Решения Апелляционного Суда Девятого Округа в США 
показывают ту же тенденцию. 

Второй путь, подводящий к недобровольной или принудительной эвтаназии, 
проходит несколько иначе. Философ Маргарет Бэттин, ведущий защитник эвтаназии, 
защищает самоубийство в одном случае, говоря “оно оставляет меньше на один число 
примеров человеческой деградации в этом мире”. Если самоубийство недавно овдовевшей 
женщины, страдающей от глаукомы и рака, “оставляет меньше на один число примеров 
человеческой деградации в этом мире”, как был бы воспринят отказ той женщины 
совершить самоубийство? Логичный ответ очевиден: в мире сохранился бы еще один 
пример человеческой деградации! Таким образом, подобно гильотине, эвтаназия может 
попасть в руки людей менее человечных, чем ее изобретатели. 

Говоря об эвтаназии, неизбежно приходится сталкиваться с понятием 
неизлечимости. Когда можно с уверенностью говорить, что больной является 
неизлечимым? 

Широко известно, насколько велика возможность ошибки, когда врачи строят свои 
прогнозы. К тому же понятие неизлечимости в большой степени зависит от средств и 
возможностей, имеющихся в данный момент их распоряжении. Известен и случай с 
врачом, который, едва покончив со своим сыном, больным дифтерией, услышал об 
открытии сыворотки Roux. В действительности, большая часть врачей остаются верными 
своей клятве и предпочитают действовать в качестве профессионалов, а не 
"сочувствующих". Это наблюдается и в Голландии, где некоторые врачи даже 
специализируются на эвтаназии, в то время как другие отказываются прибегать к ней. 

Двусмысленность понятия "жалости". Страдания сами по себе у многих вызывают 
сочувствие: убивают собаку, которая корчится от боли, приканчивают обреченного на 
смерть. Можно ли отказать в таком акте милосердия? В действительности, даже 
некоторые убежденные католики считали своим долгом укоротить страдания ближнего. 
Но эта жалость уже сама по себе является двусмысленной: конечно, часто сама боль 
является невыносимой, но нередко она бывает еще более невыносимой для тех, кто 
находится рядом с больным. "Избавляя" больного от боли, они часто избавляют от 
страданий самих себя. Действительно ли соблюдается в таком случае свобода выбора 
больного? На крик о помощи отвечают смертельным ударом. Причинить смерть - означает 
избавить, прежде всего, самого себя от необходимости услышать этот зов, поскольку за 
словами "убей меня" кроется мольба: "раздели мою боль и помоги мне!" Чисто по-
человечески всегда труднее "сопровождать" больного в его страдании, чем уничтожить 
его. 
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Церковь полностью осуждает эвтаназию. Осуждение касается всякого 
посягательства на человеческую жизнь - как аборта, так и эвтаназии. 

Однако в вопросе об отказе от искусственного жизнеобеспечения церковь не так 
категорична и выдвигает следующие критерии: 

1. В случае наличия малейшего шанса на выход из коматозного состояния 
необходимо использовать все возможные методы для того, чтобы поддержать жизнь 
пациента, поскольку дело спасения человеческой жизни стоит любых усилий. Это 
особенно важно тогда, когда больной не способен самостоятельно высказать своего 
согласия. 

2. Если коматозное состояние является необратимым и безысходным, то не 
обязательно использовать мучительные и дорогостоящие методы как материального, так и 
личного характера, поскольку все это лишь продлило бы агонию без какой-либо надежды 
на то, что больной придет в сознание. Но обязательным является оказание обычного 
лечения (особенно гидратация и парентеральное питание). Следует повторить, что 
определение необратимости и безнадежности на возвращение к сознанию всегда является 
одним из наиболее сложных и сомнительных. 

3. Искусственное поддержание жизни при полном отсутствии мозговой 
деятельности, прямой ЭЭГ, отсутствии рефлексов, дыхания и сердцебиения было бы 
надругательством над умершим и его смертью и тяжелым ударом для родственников 
покойного. 

Цель и задачи исследования. Обратимся к статистике и социологическим 
исследованиям отношения к эвтаназии врачей, как способу решения медицинской 
проблемы. Социологические исследования представляют собой систему логических и 
последовательных методологических, методических и организационно - технических 
процедур. Согласно, исследованию 1994 года 51,5% и 44,8% российских врачей в возрасте 
соответственно 41-50 и 51-65 лет на вопрос «Считаете ли Вы допустимой эвтаназию?» 
ответили «никогда об этом не думал». Но весьма показательным результатом 
исследования явилось то, что в возрастной группе от 21 года до 30 лет 49% врачей 
ответили на вопрос положительно. За последние годы темп и направление происходящих 
изменений в профессиональном сознании не меняется. Согласно социологическому 
опросу, проведенному весной 2000 г. среди студентов Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова эвтаназию считают допустимой 78,4% опрошенных, недопустимой - 
18,9%, затруднились с ответом - 2,7% .Что же определяет данную тенденцию? Множество 
факторов, но первый и, наверное, главный - общая секуляризация общества. Большинство 
современных молодых людей, избравших профессию врача, не считают самоубийство 
неисправимым злодеянием перед Богом или даже вовсе не верят ни в Бога, ни в загробную 
жизнь души. Естественно, что при этом они не видят никакого смысла в продолжении 
страданий больного и его близких.   
  В апреле 2002 года независимый исследовательский центр РОМИР провел 
очередной опрос по всероссийской репрезентативной выборке. Опрос проводился среди 
1500 респондентов в 94 населенных пунктах РФ (160 точек опроса, 40 субъектов 
Федерации). В ходе исследования россиянам был задан вопрос, как они относятся к 
эвтаназии и самоубийству. Как показали данные опроса, 20% респондентов сказали, что 
эвтаназия не оправдана. Почти столько же опрошенных - 18,7% - считают это 
оправданным всегда. Не оправданной в большинстве случаев эвтаназию считают 12,5% 
граждан, а в большинстве случаев оправданной - 20,4%. Затруднились с ответом 12,8% 
россиян. Остальные опрошенные полагают, что в определенных случаях эвтаназия 
оправдана, а в определенных – нет Что касается самоубийства, то его «неоправданным 
никогда» считают 63,2% граждан, «в большинстве случаев неоправданным» - 15,2% 
респондентов, «оправданным всегда» - практически нет. Остальные россияне полагают, 
что в каких-то случаях самоубийство оправдано, а в каких-то – нет.   
  В США при проведении опроса оказалось, что более половины американцев, в том 
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числе и врачей, за эвтаназию – умерщвление врачом пациента, находящегося в последней 
стадии смертельного заболевания, причиняющего мучительные боли. Так, например, в 
марте 2005 года служба Gallup задала вопрос гражданам США: Представьте, что у Вас 
есть ребенок, который находится в вегетативном состоянии и не имеет шансов на 
выздоровление. Вы предпочтете искусственно поддерживать его жизнь с помощью 
специальной аппаратуры или отключите аппаратуру». 56% американцев ответили, что 
выбрали бы второй вариант (за первый проголосовали 36 %) .  
  По данным опросов общественного мнения, 86% французов высказались за 
разрешение эвтаназии в случаях смертельных и тяжелых болезней. Как утверждается в 
отчете французской исследовательской организации BVA, которая провела опрос, лишь 
11% респондентов считают, что врачи не имеют права прерывать человеческую жизнь по 
желанию пациента. Авторы доклада отмечают, что мнения разделились в соответствии с 
религиозными воззрениями опрошенных: за разрешение эвтаназии высказались 96% 
атеистов, в то время как аналогичный показатель среди лиц, считающих себя католиками 
и активно посещающих церковь, составил лишь 56%. Опрос был проведен 17-18 октября . 
По данным опроса, проведенного в Калифорнии среди неизлечимо больных людей, в 
феврале 2005 года, 70 % из них хотели бы уйти из жизни при помощи специального 
препарата.  
  Согласно проведенному в мае 2003 года исследованию, почти 75% британских 
врачей заявили, что откажутся «помогать» пациентам, решившим добровольно уйти из 
жизни, даже если правительство легализует эвтаназию. Результаты опроса, проведенного 
лондонской организаций в защиту жизни и оглашенные 13 мая в ходе пресс-конференции 
в Палате общин, свидетельствуют о том, что большинство врачей (56%) не уверены, что 
эвтаназию можно будет держать под контролем в случае ее легализации. В опросе 
участвовало 968 докторов, среди которых были специалисты в области психиатрии, 
гериатрии и раковых заболеваний. Член парламента и председатель парламентской 
группы в защиту жизни Джим Доббин с радостью воспринял результаты проведенного 
исследования. По его словам, они соответствуют цифрам, полученным при другом опросе, 
который показал, что 57% английских врачей против того, чтобы британское 
законодательство было изменено в пользу легализации эвтаназии.  

Анонимное интервьюирование судей Санкт-Петербургского Городского и районных 
судов показало, что 76,6% из них положительно относятся к применению эвтаназии, 20% 
отрицательно и 3,3% воздержались от ответа. Показательно, что только 6% из 
относящихся к применению эвтаназии положительно, против ее применения в нашем 
государстве. 88% из опрошенных отказались бы «помогать» пациентам, решившим уйти 
из жизни, если бы эвтаназия была легализована, только один (!) человек согласился бы 
сам помочь пациенту уйти из жизни. Надо отметить, что большинство опрошенных, если 
проблема неизлечимого заболевания и невыносимой боли касается их близких или 
родственников в 72% случаях выбрали «продолжение лечения» и только в 22% - 
применили бы эвтаназию.  

Все вышеуказанные цифры показывают нам опасную тенденцию к увеличению 
числа людей, лояльных к применению эвтаназии. Но «лояльных», это еще не значит – 
«готовых применять эвтаназию». Например, к легализации абортов, большинство 
относятся положительно, но это совсем не значит, что кто-нибудь из них примет решение 
об аборте, даже если это необходимо по медицинским показателям. Так и с эвтаназией, 
теоретически (кто-то болеет, кому-то плохо, кто-то другой дает больному смертельную 
дозу лекарств), «да, я за эвтаназию», а на практике получается нечто иное. Никто не хочет 
быть причастным к смерти, никто не хочет САМ дать смертельную дозу, никто не хочет, 
чтобы за него решили – жить ему или умереть. Тем более, что применительно к нашему 
государству, можно с большой долей уверенности говорить о том, что в нынешних 
условиях применение эвтаназии будет незамедлительно превращено соответствующими 
людьми и структурами в весьма доходный «бизнес» и за каждыми двумя «хорошими 
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смертями» будет стоять как минимум одна «плохая смерть». Единственный такой факт 
уже не дает оснований для применения и тем более широкого использования эвтаназии в 
настоящее время в нашем обществе. 

Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что именно поляризованность, бедность, 
жестокость нашего общества лишает сегодня многих тяжелобольных людей и их близких 
надежды на благополучный исход лечения, превращая, тем самым в потенциальных 
«убийц» и «самоубийц». Проблемы есть (новорожденные с серьезными пороками и 
отклонениями, некоторые формы онкологии, отдельные тяжелые заболевания и синдромы 
и т.д.) и от них нам никуда не деться. Это реальность сегодняшнего дня, но, тем не менее, 
люди должны оставаться людьми. В вопросах смерти сама по себе жалость, да еще сквозь 
призму меркантилизма, это самый худший помощник. 
Сегодня нам невозможно сравнивать себя с Голландией. По уровню культуры, 
общественной морали и нравственности мы отстаем от нее. И имеются в виду не высшие 
достижения культуры (которыми мы тоже можем гордиться), а степень 
интегрированности этих достижений в общественное сознание и общественную мораль на 
всех уровнях и прослойках общества (с точки зрения гармоничности, целостности и 
толерантности самого общественного сознания). Понятно, всем нам очень хочется и в 
этом вопросе (законной эвтаназии, косвенно подчеркивающей уровень общественной 
морали и нравственности) быть не хуже других, а может быть и лучше, но, увы, это 
требует от общества очень высокого нравственного, духовного и культурного уровня, а 
кроме того, специальной подготовки (посвящения) сотрудников подобных учреждений. 
Именно поэтому проблема эвтаназии требует адекватного отражения в российском 
законодательстве, в ноябре 2006г. этой теме были посвящены парламентские слушания, 
которые состоялись в Московской городской думе. Депутат Мосгордумы, председатель 
Комиссии по законодательству Александр Семенников на пресс-конференция, 
состоявшейся 30 ноября 2006г. в Медиа-центре «Известия» рассказал журналистам, что 
статьи о запрете эвтаназии есть в законодательстве трех стран СНГ - Азербайджана, 
Молдавии, Грузии. Российское же законодательство об эвтаназии вообще умалчивает. В 
необходимости обсуждения этой темы с юридической точки зрения уверены и 
представители Генпрокуратуры, и московского Департамента здравоохранения, 
поддержавшие слушания.  
  Новизна исследования: Под эвтаназией предлагается понимать «умышленное 
причинение смерти неизлечимо больному, осуществляемое по его просьбе медицинским 
работником с целью избавления от невыносимых страданий». Эвтаназия разделяется на 
активную (когда некий «умерщвляющий» препарат специально вводится больному) и 
пассивную (когда по просьбе больного прекращается лечение). 
  Все участники слушаний сошлись во мнении, что необходимо ввести новую 
специальную статью УК, предусматривающую ответственность за эвтаназию как за 
убийство. По мнению А. Семенникова, сейчас ни один из пунктов, касающихся 
разновидностей убийств (ст.105), нельзя отнести к эвтаназии, т.к. это «особое убийство» - 
оно мотивировано просьбой неизлечимо больного и состраданием к нему. «Должен ли 
человек, который не выдержал, поддался уговорам больного, отвечать так же, как 
серийный убийца или террорист? Безусловно, он должен отвечать, но по более мягкой 
норме», - отметил А. Семенников. Специалисты предлагают наказывать совершивших 
эвтаназию медиков ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права 
заниматься определенной деятельностью, а других лиц лишать за это свободы на срок от 3 
до 7 лет.  
  «Никто даже не знает, насколько это актуально», - искренне заявил депутат, 
отметив, что эвтаназия  - это латентное, скрытое явление, которое нельзя «посчитать». 
Однако он привел данные недавнего опроса медиков Москвы, согласно которому 65 % 
считают, что пассивная эвтаназия de facto осуществляется, а 24 % отрицают этот факт. 
Наличие активной эвтаназии подтверждают 24 %, а 66 % опрошенных медиков о ней не 
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слышали. 90 % респондентов уверены, что надо ввести специальную норму юридической 
ответственности за эвтаназию; столько же юристов согласны с ними. 

По разным данным 40-70 % европейских медиков поддерживают  идею эвтаназии.  
Поиск альтернативы эвтаназии привел к тому, что в последнее время во многих 

странах и в Казахстане в том числе возникают специализированные учреждения, 
обеспечивающие уход за умирающими.  Учреждения, призванные обеспечить помощь 
умирающему, сегодня называют хосписами. 

Нормативной правовой основой работы являются:  Жизнь и здоровье человека 
являются важнейшими объектами уголовно-правовой охраны. Применительно к 
противоправным деяниям в уголовно-правовой сфере актуальным является вопрос о том, 
какие преступления, совершаемые медицинскими работниками, следует относить к 
«профессиональным». Уголовное законодательство РК не выделяет в отдельную группу 
преступления, совершаемые медицинскими работниками в сфере оказания медицинской 
помощи, т.е. в процессе исполнения ими своих профессиональных обязанностей. 
Имеющиеся же в специальной литературе, в т.ч. судебно-медицинской, сведения на этот 
счет весьма противоречивы. При этом к числу профессиональных преступлений 
медицинских работников часто причисляются общественно-опасные деяния, которые не 
имеют никакого отношения к профессиональной медицинской деятельности и являются 
«общеуголовными». 

Анализ предусмотренных уголовным законом составов преступлений против 
личности и здоровья, содержащихся в главе 1 раздела VII Особенной части УК РК, 
позволяет на основе общности объекта преступного посягательства (основной 
непосредственный объект - жизнь и здоровье человека, дополнительный 
непосредственный объект – установленный порядок осуществления профессиональной 
деятельности) и наличия специального субъекта (медицинский работник) четко очертить 
интересующий нас перечень составов преступлений: ч. 2 ст. 101 УК РК (причинение 
смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 111 УК РК (причинение тяжкого вреда здоровья по 
неосторожности), ч. 4 ст. 116 УК РК (заражение ВИЧ-инфекцией), частями 1 и 2 статьи 
118 (неоказание помощи больному), частями 1 и 2 статьи 119(оставление в опасности). 
Таким образом, подобных составов в действующем УК РК всего пять. 

Общий анализ обозначенных составов профессиональных преступлений 
медицинских работников против личности и здоровья позволяет кратко охарактеризовать 
их следующим образом: 

1. Все эти составы касаются лишь специального субъекта, имеющего особое 
правовое положение и социальную роль, связанные с его профессией. 

2. Все эти составы являются материальными и помимо общественно опасного 
деяния, выражающегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинскими 
работниками профессиональных обязанностей, предусматривают также общественно 
опасные последствия, (причинение смерти, либо тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью, либо заражение ВИЧ-инфекцией), а также причинно-следственную связь между 
ними. 

3. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных этими составами, 
совершенных исключительно в неосторожной форме  (легкомыслие или небрежность). 

4. С точки зрения категоризации преступлений, преступления, предусмотренные 
этими составами, относятся к преступлениям  средней тяжести. 

5. По степени же общественной опасности, все эти составы являются 
квалифицированными. Законодатель, рассматривая нарушение профессиональных 
обязанностей как отягчающее обстоятельство, устанавливает за совершение этих 
преступлений более строгое наказание, подчеркнув тем самым большую степень их 
общественной опасности. Об этом свидетельствуют, в частности, более строгие санкции 
уголовно-правовых норм, а также возможность дополнительного наказания в виде 
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лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, усиливающего тяжесть основного наказания.      

6. Отнесение других составов, содержащихся в главе 1 УК РК, к числу 
«профессиональных» преступлений медицинских работников неправомерно. Во-первых, 
все иные составы характеризуются либо общим субъектом (в т.ч. составы, 
предусмотренные, например, ст.ст. 96 (убийство), 113 (принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации), 115 (заражение венерической болезнью) УК РК 
и т.д., почему-то часто причисляемые к числу преступлений, «связанных с 
профессиональной деятельностью медицинских работников»), либо специальным 
субъектом, признаки которого, напротив, вовсе не соответствуют «профессиональному» 
характеру совершенного лицом общественно опасного деяния. К последним относятся и 
составы, предусмотренные ст. 117 УК РК (незаконное производство аборта), поскольку 
существенным признаком специального субъекта в данном случае является не профессия 
лица, а отсутствие у него права на занятие соответствующим видом медицинской 
деятельности. Кроме того, отнесение к числу профессиональных преступлений 
медицинских работников составов с умышленной формой вины (предусмотренных, 
например, ст.ст. 96 (убийство), 113 (принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации) УК РК и т.п.) абсолютно ошибочно, поскольку, во-первых, 
медицинский работник не является специальным субъектом в этих составах, во-вторых, 
наличие преступного умысла, направленного на причинение смерти, либо вреда здоровью 
человека, исключает даже саму возможность исполнения в процессе его реализации 
гуманных обязанностей медицинского работника [27,с. 68]. Иными словами, совершение 
умышленного преступления с исполнением профессиональных медицинских 
обязанностей абсолютно не связано. Использование же при совершении умышленных 
преступлений профессиональных медицинских знаний, навыков, возможностей, доверия, 
оказанного лицу как медицинскому работнику, медицинского оборудования и т.п. для 
достижения преступного результата может квалифицироваться в зависимости от 
конкретных обстоятельств как способ совершения преступления (например, умышленное 
убийство путем передозировки лекарственного средства), орудия преступления 
(например, при использовании с целью убийства медицинского инструментария или 
медицинской аппаратуры). Очевидно, что все это никакого отношения к 
«профессиональным» правонарушениям медицинских работников не имеет.  

Следует также кратко остановиться на тех существенных признаках, которые 
характеризуют медицинского работника именно как специального субъекта 
рассматриваемых преступлений. 

Во-первых, медицинский работник должен иметь допуск к осуществлению 
профессиональной медицинской деятельности, т.е. право на занятие такой деятельностью. 
Данный признак следует рассматривать как наиболее существенный, поскольку его 
отсутствие (применительно к врачам и среднему медицинскому персоналу) само по себе с 
очевидностью исключает уголовную ответственность лица по рассматриваемым составам. 
В основе законодательства об охране здоровья граждан право на занятие 
профессиональной медицинской деятельностью по общему правилу предусматривает 
наличие у лица профессионального медицинского образования, а также сертификата 
специалиста (для наемных работников) либо сертификата специалиста и лицензии на 
избранный вид медицинской деятельности (для лиц, занимающихся частной медицинской 
практикой). 

Во-вторых, на медицинского работника как специального субъекта рассматриваемых 
преступлений, должна быть возложена обязанность по оказанию соответствующего вида 
медицинской помощи. Такая обязанность может вытекать либо из факта наличия 
трудовых отношений между медицинским работником и медицинским учреждением 
(организацией) государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения, 
либо из факта занятия медицинским работником частной медицинской практикой как 
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гражданином, осуществляющим в установленном законом порядке предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. Из смысла ст. 393,399 ГК РК следует, 
что медицинский работник, занимающийся частной медицинской практикой, обязан 
заключить публичный договор с каждым, кто к нему обратится, разумеется, в пределах 
разрешенных для него видов медицинской деятельности.  

Только наличие двух указанных признаков в своей совокупности – права на занятие 
профессиональной медицинской деятельностью и законно возложенной обязанности по 
непосредственному оказанию медицинской помощи, вытекающей из трудового договора 
(для лиц наемного труда) либо публичного договора (для индивидуальных 
предпринимателей) – является законным основанием для признания лица специальным 
субъектом рассматриваемых преступлений. 

Тема ответственности медицинских работников за профессиональные преступления 
не только вызывает интерес у широких кругов медицинской общественности, но и 
представляет существенную социальную и правовую проблему. Приходится 
констатировать, что нарушение профессиональных обязанностей медицинскими 
работниками имеет место, и нельзя сказать, что на практике мы имеем дело с единичными 
подобными случаями. Более того, подобного характера деяния влекут и общественно 
опасные последствия, такие как вред здоровью различной тяжести, а то и смерть человека.  

В то же время важнейший принцип уголовного права о неотвратимости наказания за 
общественно опасные деяния подобного рода далеко не всегда соблюдается. Следственно-
судебная и судебно-экспертная практика свидетельствует об объективной сложности 
таких дел. В определенной степени это связано с проблемами поиска, закрепления и 
оценки доказательств по уголовным делам о профессиональных преступлениях. В то же 
время наиболее существенные трудности вызывает оценка состава преступления в 
действиях медицинского работника. Возможности же судебно-медицинской экспертизы 
при этом используются далеко не в полной мере  

В соответствии с уголовным законодательством единственным основанием 
уголовной ответственности является совершение лицом деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного УК РК. Признаками состава 
преступления являются: объект преступления, объективная сторона преступления, 
субъект преступления, субъективная сторона преступления. Вместе с тем, как 
свидетельствует экспертная практика, на разрешение судебно-медицинских экспертиз по 
делам о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников за 
профессиональные преступления, как правило, ставятся только вопросы, разрешение 
которых в той или иной степени позволяет установить лишь наличие либо отсутствие 
признаков объективной стороны преступления (деяние, вредные последствия, причинно-
следственная связь между ними). При этом, с другой стороны, анализ постановлений и 
определений о назначении судебно-медицинских экспертиз по данной категории дел 
свидетельствует о том, что очень часто на разрешение экспертиз ставиться огромное 
количество вопросов, исчисляемое подчас не одним десятком. Большое количество 
вопросов часто сопровождается нечеткостью их формулировок, что затрудняет их 
уяснение членами экспертных комиссий, «засоряет» экспертизу. Кроме того, при излишне 
большом количестве вопросов отмечается наличие нецелесообразных вопросов, 
дублирующих друг друга или «отводящих» в сторону, а также наличие вопросов, 
выходящих за пределы компетенции экспертов. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
недостаточной подготовленности работников органов дознания, следствия, судей к 
расследованию и судебному рассмотрению данной категории дел. Очевидно, что здесь 
соответствующую помощь работникам правоприменительных органов должна оказать 
судебно-медицинская наука и практика, поскольку судебная медицина, являясь 
медицинской наукой, в то же время, относится к числу специальных (или прикладных) 
юридических наук, обязательных для изучения студентами-юристами, избравшими для 
себя уголовно-правовую специализацию.  
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Кроме того, опыт экспертной работы говорит как правило, о  нехватки  
подготовленности привлекаемых к работе в экспертных комиссиях внештатных экспертов 
к специфике задач, решаемых при производстве данного рода экспертиз, что также 
требует их соответствующей подготовки, разумеется, в иной форме. Возможно, такой 
формой подготовки могло бы быть самостоятельное изучение внештатными экспертами 
до их участия в экспертизах специально разработанных для них материалов, например, 
утвержденных в установленном порядке методических рекомендаций для врачей-
экспертов. 

Таким образом, отдельные вопросы далеко не исчерпывают всей проблемы. Тема 
профессиональных преступлений медицинских работников в силу своей сложности и 
специфичности, без сомнения, требует дальнейшего тщательного изучения и анализа. 

Выводы. С либеральной точки зрения эвтаназия основана на фундаментальном 
человеческом праве – праве умереть, если смерть – единственное избавление от 
страданий. Основными аргументами в пользу признания добровольной эвтаназии 
становятся – сострадание к другим и признание права человека самому определять время 
собственной смерти. 

Использование понятий «милосердие» и «справедливость» для оправдания 
принудительной эвтаназии – это путь к возможному социальному беспределу. Кроме того, 
использование понятий «милосердие» и «справедливость» для оправдания эвтаназии – 
один из знаков подлинного антихристианства как формы духовного самозванства, когда 
святыни и ценности христианства присваивают «себе такие силы в человечестве, которые 
на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его».  

Консервативная позиция по проблеме эвтаназии проста и однозначна. «Этика 
православного христианства отвергает возможность намеренного прерывания жизни 
умирающего пациента, рассматривая это действие как особый случай убийства, если оно 
было предпринято без ведома и согласия пациента, или самоубийства, если оно 
санкционировано самим пациентом»  

Социальное и юридическое признание эвтаназии не сможет освободить 
человечество от болезней и страданий. Но стать мощной и самостоятельной причиной 
роста самоубийств, и не только по мотиву физических страданий, может. 

Необходимо отметить, что эвтаназия относится к одной из серьёзных, остро 
обсуждаемых проблем права и общества. Она не предполагает выбор между жизнью и 
смертью, а является компромиссом между смертью и смертью. Но смертью - лёгкой, 
быстрой и смертью - долгой, мучительной. Несомненно, выбор падёт на эвтаназию. с 
чисто нравственной точки зрения лишение жизни не есть ещё тем самым урон, а может 
быть даже приобретением для убитого, - убийство есть несомненный урон только для 
убийцы».  

Учитывая сложность вопроса легализации эвтаназии, я считаю что необходимо и 
дальше искать выходы и решения, альтернативы и избегать крайностей.    

В заключение, хотелось бы отметить, что мы с вами современные люди, мы знаем 
нормы морали, знакомы с понятием гуманизм. Мы не живем в античных временах и 
временах фашизма. Мы пришли к понятию ценности человеческой жизни и, не боясь 
тавтологии, скажем еще раз, что наша жизнь самое главное, что у нас есть. 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕ ВЫПОЛНЕННОГО В СРОК 

НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Жумабекова А.Ж.,  
Магистрант кафедры «Юриспруденция» 

Академии Кайнар 
 

В данной статье рассматриваются способы обеспечения исполнения не 
выполненного в срок налогового обязательства. В статье характеризуется способы 
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взыскания налоговой задолженности, которые обеспечивают исполнение налогового 
законодательства. Также, прописываются определенные рекомендации в целях 
реализации способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового 
обязательства. 

Ключевые слова: закон, налоги, взимание, взыскание, налоговое обязательство, 
задолженность. 

 
УАҚЫТЫЛЫ ОРЫНДАЛМАҒАН САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ 

АТҚАРУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ӘДІСТЕРІ 
 

Жумабекова А.Ж.,  
Магистрант кафедрасы «Құқықтану» 

Қайнар Академиясы  
Жазылған мақалада уақытылы орындалмаған салықтық міндеттемені атқаруды 

қамтамасыз ету әдістері қарастырылады. Мақалада салықтық заңнаманың орындалуын 
қамтамасыз ететін берешекті өндірудің әдістері сипатталады. Сондай-ақ, уақытылы 
орындалмаған салықтық міндеттемені атқаруды қамтамасыз ету әдістерін жүзеге 
асыру мақсатында арнайы ұсынымдар беріледі. 

Түйін сөздер: заң, салықтар, өндіру, төлету, салықтық міндеттеме, берешек. 
 

METHODS TO ENSURE THE EXECUTION OF A TAX LIABILITY THAT IS 
NOT FULFILLED ON TIME  

 
Zhumabekova A.Zh., 

Master’s student of the department of “Jurisprudence” 
of the Kainar Academy  

 
This article considers methods to ensure the execution of a tax liability that is not fulfilled 

on time. The article describes ways to collect tax debts that ensure the implementation of tax 
legislation. Also, certain recommendations are prescribed for the implementation of ways to 
enforce a tax obligation that is not fulfilled on time. 

Keywords: law, taxes, collection, recoverable, tax liability, debt. 
 
Одним из главных обязательств налогоплательщика является своевременная и 

полная уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в порядке и сроки, 
установленные законодательством. Государство в лице Департамента государственных 
доходов (ДГД) имеет право требовать от налогоплательщика исполнения его налогового 
обязательства в полном объеме, а в случае неисполнения или неполного исполнения 
налогового обязательства, в целях снижения налоговой задолженности, применять 
способы по его обеспечению, согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан. 

Исполнение налогового обязательства осуществляется налогоплательщиком 
самостоятельно. При этом налогоплательщик вправе исполнить налоговое обязательство 
досрочно.  

Взыскание налоговой задолженности начинается с вручения органами 
государственных доходов «Уведомления о погашении налоговой задолженности». Данное 
уведомление направляется налогоплательщику не позднее пяти рабочих дней со дня 
образования налоговой задолженности. Уведомлением признается направленное органом 
налоговой службы налогоплательщику (налоговому агенту) на бумажном носителе или с 
его письменного согласия электронным способом сообщение о необходимости 
исполнения налогового обязательства. В соответствии со статьей 115 Налогового Кодекса 
Республики Казахстан Уведомление должно быть вручено налогоплательщику 
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(налоговому агенту) лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт 
отправки и получения, если иное не установлено настоящей статьей.  

Уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается 
врученным налогоплательщику (налоговому агенту) в следующих случаях:  

1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки 
налогоплательщиком (налоговым агентом) в уведомлении почтовой или иной организации 
связи;  

При этом такое уведомление должно быть доставлено почтовой или иной 
организацией связи в срок не позднее десяти рабочих дней с даты отметки о приеме 
почтовой или иной организацией связи;  

2) электронным способом:  
с даты доставки уведомления налоговым органом в веб-приложение.  
Данный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного в 

качестве электронного налогоплательщика в порядке, установленном статьей 86 
налогового Кодекса. 

с даты доставки уведомления в личный кабинет пользователя на веб-портале 
"электронного правительства".  

Данный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного на 
веб-портале "электронного правительства";  

3) через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" – с даты его 
получения в явочном порядке. При этом уведомление о сумме исчисленных налогов за 
отчетный налоговый период, указанное в подпункте 1) пункта 2 статьи 114 налогового 
Кодекса, подлежит получению физическим лицом в период начиная с 15 июля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом. 

2. В случае возврата почтовой или иной организацией связи уведомлений, 
направленных налоговыми органами налогоплательщику (налоговому агенту) по почте 
заказным письмом с уведомлением, датой вручения таких уведомлений является дата 
проведения налогового обследования с привлечением понятых по основаниям и в 
порядке, которые установлены настоящим Кодексом. 

Исполнение налогового обязательства налогоплательщика (налогового агента), 
не выполненного в установленные сроки, может обеспечиваться следующими 
способами:  

1) начислением пени на неуплаченную сумму налогов и платежей в бюджет, в том 
числе авансовых и (или) текущих платежей по ним;  

2) приостановлением расходных операций по банковским счетам (за исключением 
корреспондентских) налогоплательщика (налогового агента) – юридического лица, 
структурного подразделения юридического лица, нерезидента, осуществляющего 
деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, индивидуального 
предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой;  

3) приостановлением расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового 
агента) – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, 
нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной 
практикой;  

4) ограничением в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового 
агента) – юридического лица, структурного подразделения юридического лица, 
нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной 
практикой. 

Выводы: Как сказал Оливер Уэнделл Холмс-старший: «Налоги — это цена, 
которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе».  
А это значит, не стоит забывать о том, что уклонение от уплаты налогов не делает 
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предприятие состоятельным, напротив, приводит его в конечном итоге к финансовому 
крушению. Так как все мы являемся налогоплательщиками, необходимо каждому из нас 
своевременно платить налоги, ведь от этого зависит стабильность и процветание нашей 
Республики. 

 
Список использованной литературы : 

1. Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 
Кодекс»)» Республики Казахстан - 2018г. 

2. Холмс, Оливер Уэнделл (старший) – сборники эссе – 1845г. 
3. Ассоциация налогоплательщиков Казахстана – 2017г. 
4. Аленов С. С. Эффективное использование методов принудительного взимания 

налогов [Текст] // Инновационная экономика: материалы Междунар. науч. конф. (г. 
Казань, октябрь 2014 г.) 

5. «Налоги и налогообложение» Качур О.В. – 2009г. издательство: Кнорус 
6. Портал «Zakon.kz», www.zakon.kz  
7. Информационно-правовая система «Әділет», adilet.zan.kz 
8. Информационно-правовая система «Параграф-WWW» 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 135 

http://www.zakon.kz/


Вестник университета Кайнар, №1/2018 

 

 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
Академия КАЙНАР объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

заведующего кафедрой «Организация перевозок и информационных технологий»; 
профессоров, доцентов, старших преподавателей по следующим специальностям: 
Организация перевозок, движения, и эксплуатация транспорта; Инфомационные системы. 

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора наук, 
PhD, кандидата наук, магистры, а также преподаватели с соответствующим стажем 
педагогической работы.  

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) 
на имя руководителя вуза. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) личный листок по учету кадров; 
2) автобиография; 
3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, 

документ об ученом звании и подлинники для сверки; 
4) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии) 

и подлинники для сверки; 
5) список научных работ и изобретений (при наличии); 
6) медицинская справка по форме № 086, утвержденной приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697); 

7) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам выдаваемая Комитетом 
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан о совершении лицом уголовного правонарушения; 

8) презентация проекта по образовательной программе на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава или проекта научно-
исследовательской работы на замещение вакантных должностей научных работников (в 
электронном виде, объемом не более 10 слайдов); 

9) справка наркологической организации о том, что участник конкурса на учете не 
состоит по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги «Выдача 
справки с наркологической организации», утвержденной приказом Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 
272 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов под № 11304) (далее - Приказ № 272); 

10)  справка с психоневрологической организации о том, что участник конкурса на 
учете не состоит по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги 
«Выдача справки с психоневрологической организации», утвержденной Приказом № 272. 

11)  адресная справка; 
12)  резюме; 
13)  личная карточка (форма № Т2); 
14)  трудовая книжка; 
15)  копия удостоверения личности; 
16)  копия военного билета. 
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся 

его образования, профессионального уровня (список научных публикаций, рекомендации 
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от руководства предыдущего места работы), а также документы подтверждающие опыт 
работы и квалификацию. 

Документы должны быть представлены в течение месяца с момента публикации 
данного объявления по адресу:  

050013, г.Алматы, ул. Сатпаева 7А, 104 каб.  Тел./факс 8 (727) 2558673     
e-mail: kainaruniver_al@rambler.ru 
 

ХАБАРЛАНДЫРУ 
 

ҚАЙНАР  Академиясы  «Тасымалдауды ұйымдастыру және ақпараттық 
технологиялар» кафедрасына меңгеруші; Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және 
көлікті пайдалану, Ақпараттық жүйелер мамандықтарына профессор, доцент, аға оқытушы 
қызметтері бойынша бос орындарға конкурс жариялайды. 

Конкурсқа қатысуға ғылым докторлары, PhD, ғылым кандидаттары, магистрлер 
және педагогикалық тәжірибесі бар оқытушылар қатыса алады.  

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген адамдар, жоғары оқу орны басшысының атына 
өтініш жазады (ерікті нысанда). Өтінішке қоса мына құжаттарды тапсырады: 

1) кадрларды есепке алу бойынша жеке парағы (3х4 фотосуретімен); 
2) өмірбаян; 
3) жоғары білімі мен академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, 

ғылыми атағы туралы құжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары; 
4) қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмесі 

(болған жағдайда) және салыстыру үшін түпнұсқалары; 
5) ғылыми жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (болған жағдайда); 
6) № 086 нысанындағы медициналық анықтама, 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне № 6697 тіркелген); 

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері бойынша тұлғаның қылмыстық құқық 
бұзушылық жасауы туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама; 

8) профессор-оқытушылық құрамның лауазымдық бос орындарына оқу 
бағдарламасы проектісінің презентациясы жасау (электронды түрде, 10 слайдтан көп 
емес); 

9) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне № 11304 тіркелген) (бұдан әрі – № 272 бұйрық) бекітілген 
"Наркологиялық ұйымнан анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының тіркеуде тұрмайтыны 
туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы; 

10) № 272 бұйрықпен бекітілген "Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру" 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
конкурсқа қатысушының тіркеуде тұрмайтыны туралы психоневрологиялық ұйымның 
анықтамасы.  

11) мекен-жай туралы анықтама; 
12) резюме; 
13) жеке карточка (Форма № Т-2); 
14) еңбек кітапшасы; 
15) жеке куәлік көшірмесі; 
16) әскери билет көшірмесі. 
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Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты 
қосымша ақпарат (ғылыми жарияланымдардың тізімі, алдыңғы жұмыс орнындағы 
басшылық берген ұсынымдар және т.с.с.) бере алады. 

Конкурсқа құжаттарды қабылдау мерзімі – хабарландыру баспаға шыққаннан кейін 
бір ай. 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады:  
Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 7 А, 104 каб. Тел. 8 (727) 2558673 
e-mail: kainaruniver_al@rambler.ru 
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