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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ  
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Объем статьи – 5-8 страниц, набранных на компьютере 12 шрифтом через один 

интервал с соблюдением издательской рамки (поля – 3см слева, 2 см снизу и сверху, 1,5 

см справа). Необходимы аннотация и ключевые слова на языке статьи, список 

используемых источников указывается в конце статьи по мере цитируемости, ниже на 

казахском (түйін), русском (резюме), английском (summary) языках с включением 

названия статьи на соответствующем языке. Магистранты, докторанты предоставляют 

рецензию на статью. 

К статье прилагаются следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

отчество; ученая степень и звание; место работы и должность или место учебы; 

служебный и домашний адреса; номера служебного и домашнего телефонов, электронный 

адрес. 

Рукописи статей передаются в редакцию журналов лично автором, или нарочным, на 

бумажном и электронном носителях (диск). 

Ответственность за концептуальное содержание статьи несет автор (авторы). 

Редакционный Совет оставляет за собой право публикации, редактирования или 

отклонения рукописи. Рукописи статей не возвращаются, не рецензируются и не 

восстанавливаются. Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАҢА СӨЗ ҚОЛДАНЫСТАРЫНЫҢ СӨЗДІГІН 

ҚҰРАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҰСТАНЫМДАРЫ 

 

Саметова Ф.Т., 

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

Қайнар академиясы 

 

Мақалада қазақ тілі жаңа сөздері мен қолданыстары, оның мағыналарының 

сөздігін құрастырудағы негізгі ұстанымдар жайлы сөз болады. Лексикографиялық 

бағыттағы теориялық-тәжірибелік зерттеулердің жүргізілуі, жаңа қолданыстар 

сөздігінің қажеттілігі мен әлеуметтік маңыздылығы атап көрсетіліп, қазіргі 

неографиядағы cөздік корпусын  құрастырудың өлшем-критерийлері жайлы зерделенеді. 

Сондай-ақ жаңа сөздер туралы неология ғылымына қатысты теориялық тұжырымдар 

мен ғылыми көзқарастар да қысқаша сипатталып, лексикографиялық тәжірибедегі 

ұсыныстар сарапталып беріледі.  

Түйін сөздер: неология, әдеби тіл, жаңа қолданыс, сөздік мақала, узус, неологиялық 

бірлік, норма, лексикография, стилистикалық рең, окказионализм, прагматикалық аймақ. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ НОВЫХ 

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

 

Саметова Ф.Т., 

К.ф.н., профессор кафедры Языков и журналистики, Академия Кайнар 

 

Новые слова и употребления, их значения приводят к необходимости создания 

специальных словарей неологизмов. В статье рассматриваются  теоретико-

практические исследования казахской неографии, их социальная значимость и 

востребованность и связанные с этим требования к созданию корпуса словаря, его 

словарной статье. Дается  краткий обзор концептуальных положений неологии, анализ 

существующих в лексико-графической практике подходов к созданиюсловаря новых слов. 

Ключевые слова: неолгия, литературный язык, новое употребление, словарная 

статья, узус, неологическая единица, норма, лексикография, стилистическая окраска, 

окказионализм, прагматическое пространство. 

 

MAIN APPROACHES TO COMPILING THE DICTIONARY OF NEW WORD 

CONSUMPTION 

Sametova F.T., 

Candidate of Philology,  

рrofessor of the Department of Languages and Journalism, Kainar Academy 

 

New words and uses, their meanings lead to the need to create special dictionaries of 

neologisms. The article deals with theoretical and practical studies of Kazakh neograms, their 

social significance and relevance and related requirements for the creation of the dictionary 

building, its dictionary entry. A brief review of the conceptual provisions of neology is given, an 

analysis of the approaches to the creation of a new words dictionary in the lexico-graphic 

practice. 
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lexicography, stylistic coloring, occasionalism, pragmatic space. 

 

Қазақ әдеби тілі лексикасы динамикасындағы жаңалықтар мен өзгерістерге 

байланысты ғылыми сипаттағы лексикографиялық еңбектер қатарында атқаратын 

маңызды істердің бірі – тіл дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болған жаңа атаулар мен 

қолданыстарды тану, бір жүйеге түсіріп жинақтау, олардың қолданыстағы жай-күйін жіті 

қадағалап отыру. Бұл бағытта алғаш рет қолға алынған ғылыми-тәжірибелік ізденістер 

1985-1990 жылдардағы авторлар ұжымы дайындаған «Қазақ лексикасындағы жаңа 

қолданыстар» атты жинақтан, 1992 жылғы «Жаңа атаулар» сөздігінен басталып, бүгінде 

жалғасын тауып отырған ғылыми-теориялық зерттеулердің жүргізілуі мен сөзжасам, 

терминжасам тәжірибесіне негізделген қазіргі қазақ тілі лексикасынының даму сипаты 

көрсетілген еңбектердің жарыққа шығуы болып табылады. Демек, қазақ әдеби тіліндегі 

лексикалық «жаңалықтарды» дер кезінде жинақтап, қолданыстағы нормалық шегін, 

мағыналық өрісін анықтау маңызды болмақ. Ғалым Ш.Құрманбайұлының: «Соңғы 

жылдар көлемінде қазақ тіліндегі сөзжасам, терминжасам үдерісі біршама жанданып, 

сөздік құрамымызға жүздеген жаңа атаулар қосылды. Сондай атауларды уақтылы 

жинақтап, олардың қолданысын қадағалап отыру тіл үшін өте маңызды. Мұндай жұмыс 

лингвистер тарапынан жүйелі түрде жүргізіліп отырмаса, жаңа қолданыстарды дер кезінде 

сараптан өткізіп, олардың арасынан сәтті жасалғандарын іріктеп алу мүмкіндігін қолдан 

шығарып аламыз» деген ой-пікірінде бұл мәселеге тіл мамандары тарапынан айрықша 

көңіл бөлініп отыру қажеттілігі баса айтылған [1, 4 б.].  

Тілде жаңа сөздер мен мағыналардың пайда болуы – тіл үшін оның өміршеңдігін 

дәлелдейтін табиғи үдеріс. Бұл бізді қоршаған ақиқат өмірде болып жатқан жаңалық-

өзгерістермен байланысты және де бүкіл қолданыстағы тілдерді олардың ажырамас 

қасиеті ретінде сипаттайды. Табиғат пен қоғамдағы ақиқат өзгерістерден басқа танымның 

үнемі жаңарып отыратын үздіксіз үдерісі жаңа сөздер мен мағыналардың жасалуында 

маңызды рөл атқарады, олардың нәтижесі жаңа сөздерден көрініс табады. Осыған 

байланысты жаңа сөздер туралы ғылым ретінде неология: а) тілдің даму жүйесінде оның  

әлеуметтік-тарихи шарттылығы ретінде жүретін номинативтік үдерістер механизмін 

табуға және сипаттауға тиісті тілдің сөздік құрамын толықтыру мәселелеріне арналған 

зерттеулерден және ә) жаңадан пайда болған лексикалық-семантикалық сөздердің 

әрбірінің мағынасы, басқа сөздермен тіркесі тізімінен тұратын  және сондай зерттеулердің 

өзінше нәтижесін көрсететін сөздіктер мен жаңа сөздердің анықтамалықтарынан тұрады. 

Мұнда, кейбір ғалымдардың пікірінше, ондай сөздікте белгілі уақыт ішінде пайда болған 

неологизмдер келтірілгені өте маңызды, тіпті егер жаңадан пайда болған сөз бір рет 

қолданылса да окказионализмге жатады [2]. 

Дамыған тілдерде, зерттеулер мәліметі бойынша, бір жылдың өзінде газет-

журналдардан жазып алынған неологизмдер саны ондаған мың бірліктерді, жаңа 

атауларды құрайды. Олардың қолданысын қадағалап отыру, жіті бақылау, мағынасын 

түсіну, стилистикалық мәніне байланысты ерекшеліктерін білу және т.б. қарапайым тіл 

қолданушы үшін лексикалық қорымызда болып жатқан жаңалықтарды толық тану мүмкін 

емес. Мұндай жағдайда жол табудың бір амалы – белгілі бір дәуірде, кезеңде пайда болған 

жаңа сөздерді жинақтап бірізге түсіру, мағынасын түсіндіру, яғни лексикалық 

инновациялар үдерісінің даму сипатын айқындайтын арнайы неологизмдердің сөздігін 

жасау әрекеті болмақ.  

Жаңа сөздік пайда болған хронологиялық (мерзім) межесін көрсету неліктен 

маңызды? Бұл жөнінде орыс тіл білімінде біршама теориялық тұжырымдар жасалды. Ал 

қазақ терминологиясын бірізділендірудің және аударма жасаудың нәтижесінде пайда 

болған жаңа қолданыстарды сөз мәдениеті аспектісінде зерттеген Айман Алдаш орыс 

тілінде лексикалық «жаңалықтарды» даралау үшін бірнеше межелер ұсынылғанын атап 

өтеді: «...солардың ішінде зерттеушілердің негізгі тірек ететіні – жаңа сөздердің пайда 
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болған мерзімі. Бұл белгі-меже аса маңызды, өйткені ол сөзтізбе жасау, картотека қорын 

түзу жұмысымен тығыз байланысты» [3, 43 б.]. Демек, тілдік хронологиялық өлшем 

бойынша лексикалық жаңа бірліктерді топтастыру да аса маңызды болып табылады. Бұл 

бағытта бірді-екілі еңбектер де жарияланып, олардың сөзжасамдық, терминдік табиғаты, 

нормалану дәрежесі мен әдеби тілде қалыптану мәселелері біршама сөз болды. Әсіресе, 

академик Р.Сыздықтың еңбектерінде бұл мәселелер кеңінен талданып, лингвистикалық 

сараптаудан өткізіліп, тілдік деректермен дәйектеліп тұжырымдалады [4].  Айталық, 

ғалымның тілдегі жаңалықтар жайлы мына бір таным-түсінігіне назар аударалық: «Жаңа 

қолданыстарды өзге де тілдер тәжірибесіндей,  қазақ дүниесінде де жаңа қолданыстарды 

тіркеп, түсіндіріп, мысалдарын келтіріп ұсынып отыруды бастағанымыз да, әрі қарай 

жүргізіле беретіндігіміз де құптарлық іс. Және жаңа сөздер мен жаңа мағыналарды 

жинастыруды кезеңдерге орай әрбір 10-15 жыл барысындағы лексикалық жаңалықтар деп 

жүргізген тиімді. Мұндайда ең соңғы жаңа бірліктермен қатар, мұның алдындағы 

онжылдықтарда пайда болғандарының орнығу немесе ығысу процесі көрінетін болады, 

бұрын сәтсіз шыққандарының алмастырылғаны, қысқасы, «қозғалыс» сипаты айқындала 

түседі» [5, 181 б.].  

Бұл қайсыбір тілде пайда болған неологиялық бірліктердің  «жаңалық» сипат-

белгілерін өте жылдам жоғалтып, жалпы ұлттық әдеби тілдің игілігіне айналуымен 

байланысты. Демек, жаңа сөздер мен мағыналар сөздігінің міндеті – тілде пайда болған 

жаңа сөздерді дер кезінде байқау, тілді кез келген пайдаланушы  оларды бірдей дәрежеде 

түсінетіндей және өз сөзінде қолданатындай етіп олардың мағынасы мен қолдану 

ерекшеліктерін тани білуі тиіс. Бұл, өз кезегінде, қоғам мүшелерінің тиімді әрі ыңғайлы 

қарым-қатынас жасауына жағдай туғызады. 

Егер «тіл тұтынушысы» бір тілді емес көп тілді білетін болса, жаңа сөздер мен 

мағыналар сөздігіне деген қажеттілік арта түседі және бұл жердегі негізгі мәселе әр тілде 

сөйлесушілерді бірлестіруге, олардың өзара түсінісуін мен ынтымағын қамтамасыз етуге 

бағытталған біріктіруші міндет жүктеледі. Бұл – мемлекеттік тілді игерту тұрғысынан 

шешімін табуы тиіс. Өйткені мемлекеттік тілді нашар білетін және оны жаңадан үйреніп 

жүрсе де, сол тілде сөйлесуге бар ынта-ықыласымен кіріскен адамдар түгілі сол тілде 

еркін сөйлейтін адамдар арасында да жаңа сөздер легін игеріп үлгермейтіндіктен, тілдік 

кедергілер пайда болуы мүмкін,  сондықтан жаңа сөздерді көпшілікке барынша түсіндіріп 

отыру аса қажет.  

Жаңа сөздер мен мағыналар сөздіктері лексикографиялық тәжірибеде ерекше орын 

алады, өйткені белгілі  уақыт ішінде қандай да бір тілде пайда болған жаңа сөздерге, 

жасалуы мен қолданысына тіл мамандарының айрықша назар аударуына мұндай 

сөздіктердің ықпалы зор және тіл қолданушылар арасында жаңа сөздер мен оның 

мағыналарын жете тануға және оларды тілдік тәжірибеде дұрыс қолдану қағидаларын 

игеруге бағдар болатыны даусыз. Неологизмдердің дәлме-дәл ұғымдық көрінісін, олардың 

мағыналарын, қолдану ерекшеліктерін түсіндіру міндеті жүктелген жаңа сөздердің арнайы 

сөздігін жасау қажеттілігі әлеуметтік-экономикалық және лингвистикалық факторлардан 

келіп шығады. Қазіргі қазақстандық қоғамда жүріп жатқан «лексикалық дүмпу» 

жағдайларында қазақ тілі жаңа сөздері мен мағыналары сөздігінің маңыздылығы олардың 

мемлекеттік тілде сөйлесуге ұмтылған адамдардың әлеуметтік қажеттілігіне айналып 

отырғандығынан деп түсіну қажет. Тілде пайда болған жаңа сөз тілдің сөздік құрамын 

одан ары толықтыру көзі болғандықтан, жаңа  лексикалық қолданыстарды тіркеу, 

олардың тілге немесе сөзге қатысты дәрежесін бағалау – неологиялық сөздіктердің міндеті 

болып табылады. Олар белгілі бір тіл құралдары арқылы берілетін шағын мәнмәтінді, 

олардың лексикалық маңызын грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктерін ескере 

отырып, лексикалық жаңа сөздерді қолдану шарттарын көрсету сияқты практикалық 

міндеттерді шешуге  арналған және тілдік инновация маркерлері қызметін атқарады. Жаңа 

сөздердің пайда болу механизмін теориялық тұрғыдан түсіну, тілде олардың туындау 

себептері мен заңдылықтарын анықтау, тілдің әрбір даму кезеңіндегі олардың мәртебесін 
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белгілеу және т.б. жаңа сөздердің арнайы сөздіктерінде қазіргі қазақ тілінің лексикалық 

инновация үдерісін толық көрсету мүмкіндігін береді. 

Жаңа сөздер сөздіктері сөздіктердің жалпы жүйесіне арнаулы микрожүйе жасай 

отырып енеді. Лексикография саласында сөздіктердің тәжірибедегі жіктелуін ескере 

отырып, қазіргі қазақ тілінің жаңа сөздерінің қолданыстағы сөздіктерін [6] тілі  бойынша – 

бір тілді; лексикалық ауқымы бойынша – арнаулы; көлемі бойынша – толық: безендірілуі 

және ақпаратты нақтылау бойынша – баспалық, сөздік корпусында материал беру тәртібі 

бойынша – жиілікті деп бөлінетіндігін ескеріп отырған жөн. 

Неологиялық сөздіктер туралы айта отырып, жаңа сөздерді лексикографиялық 

сипаттауға арналған ғылым ретінде неографияның белсенді дамуын атап өткен жөн, оған 

жаңа сөздер ғұмырындағы сатылық идеясының авторы, Ресей ғалымы Н.З. Котелованың 

еңбектері  дәлел бола алады, бұл идеяның негізінде сөздер ғұмырының үш басқышы 

немесе үш сатысы туралы ілімі жатыр. Сонымен, сөз ғұмырының бірінші сатысы – бұл 

сөйлесудің әрқилы талаптарынан туындаған, нақты сөйлесушінің сөзінде сол сөздің пайда 

болуы; екінші сатысы сол сөздің тыңдаушының сөзіне қосылуы; үшінші сатысы – сол 

сөздің жаппай қолданысқа енуі. Сөздің сатылы дамуына құрылған неологиялық сөздіктер 

типологиясына сәйкес тілдегі жаңа сөздің ғұмырын көрсететін басылымдардың үш түрі 

бар: бұл: а) күтілмеген тілдік өзгерістер легін көрсететін жыл сайынғы сөздіктер; ә)  он 

жылдық кезеңді қамтитын анықтамалық-сөздіктер, немесе Н.З. Котелованың жаңа сөздер 

мен мағыналардың, терминология бойынша «онжылдық» сөздіктері [6,7,8];         б) 

неологиялық түсіндірме сөздіктер немесе бірнеше онжылдықта пайда болған сөздерді 

қамтитын, әлі академиялық түсіндірме сөздіктерге енбеген, бірақ жалпы қолданыста 

(узуста) орныққан [13;50] неологизмдер банкі. Егер сөздіктердің алғашқы екі түрі жаңа 

сөзді сипаттау міндетімен шектелсе және алдына нормативтік мақсаттар қоймаса, 

сөздіктің үшінші түрі қалыпты норма жүйесіне жатады: тек «уақыт сынағынан өткен», 

жалпы тілдік игілікке айналып, әдеби тілге енген сөздерді ғана қабылдайды. 

Лексикография тәжірибесінде сыртқы өлшемдерді (кіріспе бөлімнің болуын, 

қысқартулар тізімін, сөздіктің өзін, қосымшаларды), сөздік құрастырудың негізгі 

өлшемдерін (қолданушының болашағы тұрғысынан сөздіктің міндетін), тілдік тұлғаларға 

(жазушыларға, журналистерге, филологтарға, аудармашыларға), студенттерге, қарым-

қатынас саласы қызметкерлеріне және т.б. арналған сөздік көздерінің саны мен сапасын, 

сөздіктің макро және микроқұрылымын (материалдың орналасуының дәстүрлі әліппелік 

ұстанымын, сөздік мақаласының кем дегенде төрт бөліктен: бас сөзден, грамматикалық 

белгіден, дефинициядан, дәйексөзден (цитатадан құралу міндеттілігін) анықтайтын белгілі 

ұстанымдар бар. 

Оның үстіне, қазіргі неографияда cөздік корпусын  құрастыру және неологиялық 

типтегі сөздік мақаласының анықтамалықтарын дайындау мақсатында арнайы ұсыныстар 

жасалды. Мәселен, неологизмдер сөздігінде: 

- сөздермен бірге басқа да лексикалық жаңалықтарды да, мәселен, сөздердің жаңа 

мағыналарын, жаңа морфемаларды, тұрақты сөз тіркестерін (дәстүрлі түсіндірме сөздікте 

сөз сөзтізбенің негізгі элементі болып табылады) белгілеп қою мақсатқа лайық болуы 

керек; 

- авторлық сөз тіркестері болмауы тиіс: жаңа сөз шынайы және қатаң құжаттық 

мәнмәтіндер күйінде (авторлық сөз тіркестері ерекшелігі болып табылатын кейбір 

түсіндірме сөздіктерден өзгеше) берілуі керек. 

-  көркемдеу материалы міндетті (түсіндірме сөздікте көркемдеу материалы 

факультативті); 

- сөздің этимологиясын барынша толық және дәл келтіру қажет, бұл оның 

семантикалық-деривациялық «уәжін» айқындайды және жаңа сөздік бірлігінің мағынасы 

мен қолданысына демеу болады: 
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- сонымен қатар, белгіленген тілдік бірліктер қолданылатын мәнмәтіннің құжаттық 

және жағдаяттық құрамдас бөліктерін нақтылау үшін ақпараттық категориялар жүйесін 

үнемі жетілдіріп отыру, белгілердің қосымша әрекет-тәсілдерін енгізу ұсынылады. 

Бұл сөздік мақаласын прагматикалық аймақпен толықтыру, яғни жаңа сөзді: а) 

әлеуметтік және кәсіби көрсеткіш; ә) жаңа сөздік бірлігін жасына, ұлтына, аумақтық 

ерекшелігіне қарай қолдану; б) жағдайдың үндестігі (ресми – бейтарап – ресми емес); в) 

сөздің диахроникалық тереңдігі (архаикалық – тарихи – жаңа); г) оны қолданудың жиілігі  

бойынша  сипаттауға мүмкіндік береді. Бұдан байқайтынымыз, сөзтізбе сөздік мақаласына 

прагматикалық аймақтың енгізілуі неологизмдерді сөздік қолданушы мүддесінде дәлірек 

лексикографиялық сипаттауға жағдай жасайды, бұл тілге дұрыс көзқарасты 

қалыптастырады. 

Қорытындылай келе, қазақ тілі жаңа сөздерінің сөздіктерін қалыптастыру «тіл 

тұтынушысы» көзқарасы тұрғысынан жасалған белгілі бір өлшемдер (критерийлер) 

негізінде жүзеге асырылады. Жаңа лексикалық бірліктерді сипаттауға арналған 

лексикографиялық басылымдар жаңадан пайда болған сөздер жайлы барынша толық 

ақпарат береді: жұртшылық тарапынан жаңа атаулардың қабылдану деңгейін анықтайды, 

ойды жеткізудің құралдары мен тілдік  формаларының даму сипатын көрсетеді, сөздіктің 

мақсаттары мен міндеттері, оның макро және микроқұрылымын қалыптастыратын көздері 

мен өлшемдері туралы мағлұмат береді, бұл аталым (номинация) актілерінде көрініс 

табатын адамзат қоғамы тарихын дәл бақылап отыруға мүмкіндік береді әрі «тіл 

тұтынушысының» жаңа сөзді дұрыс түсініп қабылдауына зор септігін тигізеді.  
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ЖАСӨСПІРІМДЕР ЖӘНЕ АГРЕССИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ  

 

Омарова Н., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Жұмыста агрессивті оқушылармен жүргізілетін психо-педагогикалық түзету 

жұмыстарының ерекшеліктерін теориялық негізде қарастырып, тәжірибе арқылы 

психологиялық қолдау көрсету жолдары жетілдірілген. Сонымен қатар, зерттеу 

мәселесі бойынша психологиялық, педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалынып, 

оқушыларға психологиялық қолдау көрсетуді жетілдірудің     тиімді  жолдары 

тәжірибеде дәлелденген. 

Түйін сөздер: жасөспірім, оқушы, тұлға, агрессия, мінез-құлық. 

 

ПОДРОСТКИ И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Омарова Н., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В работе рассматривались теретические основы педагого-психологической работы 

с агрессивными учащимися. Также анализировались психологические, педагогические 

источники по данной проблеме, доказаны эффективные пути психологической поддержки 

учащихся.  

Ключевые слова: подросток, ученик, личность, агрессия, поведение.  

 

ADOLESCENTS AND AGGRESSIVE BEHAVIOR 

 

Omarova N., 

Master of Science at Kainar Academy 

 

In work teretichesky the basics of pedagogo-psychological work with aggressive pupils 

were covered. Also psychological, pedagogical sources on this problem were analyzed, effective 

ways of psychological support of pupils are proved.  

Key words: teenager, student, personality, aggression, behavior. 

 

Қазіргі   таңда,  қоғамда   шешілмей  тұрған  көкейкесті   мәселелер  де  өте  көп.  

Солардың  бірі –  бүгінгі  таңдағы  өсіп  келе  жатқан  оқушылардың  бойындағы  

агрессивті  мінез-құлық. «Агрессивті  мінез-құлық  қайдан  және  қалай  шығады?»   деген  

сұраққа   мынандай  мәселелер  түрткі  болса  керек.  Ата-ананың баласына  деген  көңіл 

бөлмеушілігі,  олардың  алып  жатқан білімдеріне,  айналасындағы  адамдарға, яғни   

құрбы-құрдастарына, олардың  қандай  іс-әрекетпен айналысып  жүргендігіне,  тұрмыстық  

жағдайы  және  т.б.с.с  айта  берсең  көп. Бұл  айтылып  отырған  мәселелерге  үлкендер,  

яғни  ата-аналар  салғырт  қарамаса,  бала  бойында  бұл  қасиеттердің  тек  жақсы  

жақтары  болса  керекті. Алайда, бұл   айтылып  отырған  мәселелерді  тек  сөз  қылып  

қана  қоймай,  жүзеге  асыра  білуіміз   керек. Сонда   оқушылардың   ортасында   

агрессивті беталыстың  өсуі  азаярмеді. 

Оқушылар  арасындағы  шектен  тыс  агрессия – қазір  педагогтар,  психологтар  мен  

ата-аналар   үшін  ғана  емес,  бүкіл  мемлекет  үшін  өткір  де  ауыр  мәселенің  бірі.  

Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан  Әбішұлы  

Назарбаевтың  халыққа  Жолдауында:  «...Біз  аға  ұрпақты, ана  мен  баланы,  жастарды  

қамқорлық  пен  ілтипатқа  бөлейтін  әлеуметтік бағдарланған қоғам, ел халқының барлық 

жолдары  тұрмысының жоғары сапасы мен алдыңғы қатарлы әлеуметтік стандарттарын  
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қамтамасыз  ететін  қоғам  құрамыз»   делінген  [1]. Бұл – болашаққа  деген  сенімділік,  ал  

болашақ – жастардың   қолында.  Болашақ  жас  ұрпақ  білімді,  парасатты, денсаулығы  

мықты,  тәрбиелі  азаматтар  болса, елімізді  Қазақстан  деген   мемлекетті  бүкіл  әлемге  

әйгілі  қылары  сөзсіз.  Алайда  қазіргі  таңдағы  қазақ   жастарының  жасап  жүрген  

қылықтары  бұған  кері  әсерін  бермей  қоймаусы  сөзсіз. Ол  үшін  біз  өмірге   сәби  

әкеліп  отырған - ата-аналар,  мектепке  дейінгі  балабақшада  тәрбие  беріп  отырған – 

тәрбиешілер, мектеп  қабырғасында  жүріп  білім  беріп  отырған – мұғалімдер  

Қазақстанның  болашағын,  жас  ұрпаққа  дұрыс  тәрбие  беруді  қолға  алуымыз  керек. 

«Тәрбие  тал  бесіктен» деп бекер  айтылмаса  керек. Тәрбие  отбасынан  басталуы  

керек. Ал  өмірге  келген  ұрпақты  тәрбиелеу  ол  ең  бірінші   отбасы  міндеті  болып  

саналады. Балаға  тәрбие  беріп, оны  өмірге  қосу  ата  мен  ананың  жауапты  ісі. Қазіргі  

кезде  өмір  заңы  ма  тағдыр  талабы  ма  неке  тәртібінің  бұзылуы   күннен-күнге   

көбеюде. Отбасын  ішімдікке  ауыстырып  кеткен  ата-аналар  да  аз  емес. «Тастандылар»  

қатарын  көбейтіп  жүрген  қаракөздеріміз  де  аз  емес. Бұл  айтылып  отырған  дертіміз 

оқушылардың  агрессивті  мінез-құлықтарының  пайда  болуына  алып  келеді. 

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық өзгеруі салдарынан туындаған  жанұядағы күрделі 

әлеуметтік-экономикалық күйзелістің, дардарыстық  ахуалдың артуын халқымыздың 

келешегі болып саналатын жап-жас  өрендеріміз  бұны  көтере  алмайды.  Осыған  орай,  

жыл  сайын  оқушылардың  агрессивті мінез-құлық салдарынан қылмыстық істер саны 

көбеюде.  Оқушылардың  жиі  ызалануы,  ызаланудың  салдарынан  зорлы-зомбылық   

жасауы, ұрлыққа барулары, алкоголизм, наркомания, оның  арты  кісі  өліміне апару 

болып тағы тұрады. 

Оқушылардың ортасының агрессивті  тенденциясы біздің   қоғамымызда,  соңғы  

жылдары жастар   қылмысы, әсіресе  оқушылардың  қылмыстары  өскен,  әлеуметтік  

маңызды  сұрақ  болып  тұраны  сол. Оқушылардың  қатыгездік  сипаттамада  көрініс  

табтын  топтық  төбелестері  жиілеуде.  Сондықтан   бұл  мәселені  біз  актуалдық  деп  

санаймыз. 

 Жас  ұрпақтың  ұрыс-соғыс,  төбелес  сияқты  қанды  оқиғаларға  деген  

қызығушылық күннен-күнге артып барады. Бұған куә интернеттегі  бейнероликтердің 

санының көптігі. Дегенмен, оқушылардың  қатыгездіктері психологтарды  таң  қалдыруда.  

Оқушылар  арасындағы  қарым-қатынасты  реттеуге  үлкендер  араласа  алмайды  деген  

пікірлер  де  бар.  Бірақ,  ересектер  бәрібір  жауапты.  Психологтардың айтуынша,  қазіргі  

ұрпақтың  бұл  қылығы  агрессиға  толы  фильмдерді  немесе  телехабарларды  күнделікті  

көруінен  туындап  отыр  дейді. Кәмелеттік  жасқа  толмағандарға  тек  ауыр  қылмыс  

жасағаны  үшін  ғана  бас  бостандығынан  айыру  жазасы  қолданылады.  Жеңіл  және  

орташа  қылмыс  жасағандары  үшін,  егер  олар   жәбірленушімен  татуласпаса,  онда  

тузету  жұмыстары,  қоғамдық  жұмыстарға  тарту  тралы  жазалар  тағайындалады,  дейді  

Алматы  қаласының  ауданаралық  ювеналды  сотының  судьясы  Ернар  Қасымбеков [2]. 

 Жасөспірімдік  кезең  адам  өзінің   рефлексивті  жаттығуларын  бағалайтын  кезең.  

Жасөспірім  өзінің  тұрақты   рефлексиясы  арқылы   өзінің  негізін,  мәнін  ашады.  Ол 

нәзік  жанды,  тез   уайымдауға,  сәтсіздікке  берілгіш  болады.  Қандай  болмасын  ерекше  

бөгде  көзқарас,  әсерлі  сөз,  ерекше  әсерлі  болып  оны  жолынан   тайдыруы  мүмкін. 

 Оқушылардың  агресиясы  тақырыбына   байланысты  соңғы  жылдары  көптеген  

зерттеу  жұмыстары  жүргізілде. Мәселен,  қазақ  ғалымдары  да  жан-жақты  ат  салысып,  

қарастырған.  Мысалы:  белгілі  педагог-ғалым – Түрікпен-Ұлы  Жолмұхан    

жасөспірімдік  шаққа  сипаттама  бере отырып,  жасөспірім  кезеңдегі  тұлғалық  

өзгерістерге,  жасөспірім  дамуының  психикалық  ерекшеліктеріне,  жасөспірімдік  

шақтың  дағдарыстарына  көңіл  бөлген,  Елшібаева  К.Г. жасөспірімдер  агрессиясының  

пайда  болу  жолдарын  анықтауға  арналған   жаттығулар,  тренингтер, агрессивті  

балалардың  ата-аналарына  арналған  алуан  түрлі   тест  жұмыстарын   ұсынған,   Сатиева 

Ш.  жасөспірімдік  кезең  тарихын  зерттей  отырып,  жасөспірімдік кезеңнің  

анатомиясын-физиологиялық  ерекшеліктерін,  жасөспірімдердің  танымдық  аймақ  және  
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ақыл-ой  ерекшеліктеріне  сипаттама  берген,  Бекмұратов  Г. Мінез-құлқында  

ауытқулары  бар  балаларға  арналған   зерттеу  жұмысын  ұсынған,  Акажанова А.Т,  

Сәбет  Бап-бала,  К.Б. Жарықбаев – педагогика   ғылымдарының   докторы, профессор,  

М.С.  Жақыпов, Тәжібаева Т,  Ж.І. Намазбаева – психология  ғылымдарының докторы, 

профессор,   К.Тусубекова,  Г.Ж. Жамалова   Абай   атын. ҚазҰПУ  магистранты,  

психология  ғылымының  кандидаты, доцент – Л.К.Көмекбаева, Бердібаева С.К. – 

психология  ғылымдарының докторы,  Қонаев  Ж, психология  ғылымының  кандидаты,  

доцент – Н.Т.Тоқсанбаева  және   т.б. 

Жасөспірімдік  шақтың тәрбие психологиясында алатын орны ерекше. Оның 

маңыздылығы, ең алдымен, көлемі практикалық мәнімен анықталады; екіншіден,  дәл осы 

шақта адамдағы биологиялық және әлеуметтік қатынастар мәселесі анық байқалады; 

үшіншіден, жасөспірім «жас» түсінігінің әржақтылығы  мен күрделілігінің мысалы бола 

алады. 

Бала қашан жасөспірімге, жасөспірім-бозбалаға, бозбала-ер жеткен  адамға 

айналады? Сұрақ түсінікті: ешкім 12 жастағыны бозбала деп, 20 жастағыны   жасөспірім 

деп айта алмайды. Бірақ, 14-18 жастағы осы екі атауды да қолданады  және  бұл  бекер 

емес.  Балалық шақтан ересектікке өту  шегі шартты түрде  жүреді. Жастық категория  көп  

жерлерде жас  пен биологиялық  даму дәрежесін емес, адамның әлеуметтік мәртебесі  мен  

қоғамдағы  орнын  білдіреді. Қазіргі кезде жас өспірімділік  кез  деп 11-ден 15-16 жас 

аралықтарын айтады. Л.С.Выготскийдің  ойынша,  өтпелі кезең екі процестен тұрады [3]: 

- табиғи – жыныстық жетілүді қоса  алғандағы ағзадағы   биологиялық жетілу 

процесі; 

- әлеуметтік - қарым-қатыныс, тәрбие, әлеуметтендіру  процесі. Бұл процестер өзара  

байланысты болғанымен, синхронды емес (бір уақыттылы емес); 

- әр баладағы физикалық және психикалық даму әр түрлі қарқында болады. (бі бала 

14-15  жасында үлкен көрініп, ал басқа бала кіші болып көрінеді); 

- жекеленген биологиялық жүйелер мен психиканың жетілуінде ішкі 

диспропорциялар болады; 

- физикалық есеюге сәйкес келмейтін әлеуметтік есею байқалады (әлеуметтік 

қалыптасудың жетілуі,  мамандық алу,  экономикалық  дербестік және  азаматтық тұрғыда  

өзін-өзі анықтауға қарағанда физикалық жетілуі жылдам  жүреді).  Жасөспірімдік кезең 

биологиялық мағынада өтпелі болып табылады.  Жасөспірімнің   әлеуметтік  мәртебесінің   

баланікінен айырмашылығы сол жасөспірімдер (оқушылар) әке-шешесі мен  мемлекеттің 

қарауында.  Олардың басты әрекеті-оқу. 

Биологиялық факторларға жыныстық жетілуді,  сонымен қатар, барлық мүшелердің, 

талшықтардың және ағза жүйесінің қарқынды  даму мен қайта құрылуын жатқызады. 

Жасөспірімнің ағзасындағы болып жатқан өзгнрістерді еске ала отырып,  осы жастағы 

бала  әрекетіндегі ерекшеліктерді  түсіндіруге болады.  Жыныстық жетілу ең басты  

биологиялық фактор ретінде іс-әрекетке  тікелей емес,  жанама  түрде әсер етеді. 

Жасөспірім   кезіндегі  іс-әрекеттің  кенет өзгеруі  негізгі психологиялық  

«механизмін»  нобайлап,  келесідегідей елестетуге болады;  жыныстық  жетілу  кезенде  

қандай  жаңа  гормондар  пайда болады  және  олар орталық жүйке  жүйесіне  әсер  етеді. 

Қарқынды  физикалық  даму  балалардың белсенділігін,  физикалық  және  психикалық  

мүмкіндіктерін  арттырып, олардың  өздерін 

үлкен адамдарша сезініп,  дербестікке ұмтылуына қолайлы жағдай жасайды. 

Жасөспірімдер - 16-18 жас аралығындағы балалар.  Бұлар ересек  жасқа әлі 

жетпегендігімен, жеткіншек жастағы қылықтарын қойып, өзгелерге дұрыс қатынаса 

бастайды. Сырттай қарағанда мәдениетті,  көмектесуге даяр тұрады. осы уақытқа дейін 

ойнап, тапсырмаларды  дұрыс  орындамай жүрсе, осы жаста келешегін ойлап, мамандық 

таңдауға кіріседі, оқуға салмақты қарайды. Жақсы оқуға тырысады. Ақыл-ойы едәуір 

дамып, өз ісіне, ойына  дәлелді  талдау жасап,  рефлексиясы дамиды. Негізгі  әрекеті оқу 

мен еңбек. Кейбіреулері мектепте қалса, енді біреулері мамандық таңдап, қалаған оқу 
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орындарына барып оқиды. Жауапершілігі ұлғаяды,  өздері,  туғандары және өззгелер 

жайлы ойлап, қамқоршы болады.  

Денелерінің дамуына келсек, жеткіншек жастағы бойының дамуы тоқтайды,  әсіресе 

бойы. Бірақ, кеудесі, қол-аяғының бұлшүық еттері әлі өсетін болады.  Қыздардың бойы  

17 жасқа,  ұлдардың бойы 18 жасқа дейін өседі  [2]. Егер жеткіншек  кезде  қыздардың  

салмағы  мен  бойы   ұлдардан басым  келетін  болса,  жоғары   кластарда  ұлдар  

қыздардың  бойын  қуып жетеді. Қыздар  мен  ұлдар  бұл  кезде  күшті  келеді.  

Физиологиялық жетілу жағын алсақ,  органдарда  әртүрлі.  Жасына орай 

психикасының  дамуында  кездесетін  ерекшеліктер  жыныс  процесінің дамуына   

байланысты. Бұлшық   еттерінің, сүйектері  мен  шемішектерінің өзгеруі де осы өзгеруі де 

осыған байланысты. Сонымен қатар теампераменттеріне  де  байланысты. 

Баланың психикалық, анатомо-биологиялық дамуына оның әлеуметтік орны да көп 

әсерін тигізеді. Cонымен қатар, оның айналысатын жұмысы да өз әсерін тигізбей 

қоймайды. Мысал үшін, 50 жыл бұрын өмір сүрген бала мен  қазіргі  бала  арасында  көп  

айырмашылық табуға болады. 

Ең алдымен біз жасөспірімдерді азамат деп атаймыз, себебі олар осы жасқа жеткенде 

есея түседі. Және бұлар жеке тұлға бола алады. Психолог мамандардың  айтуынща  өз  

істеріне өздері  жауап бере алады, өзбеттерімен шешім қабылдайды, психикалық тұрғыдан 

сау. Ал, психикалық мүгедек адамдарды біз жеке тұлға деп атай алмаймыз.  

Ал азамат болудың өзі қоғам қатынасының жемісі. Осылай деп анықтама  беру  

азамат  қасиеттері (мақсатқуалаушылық, ардың болуы, өзгелердің  мүддесімен  санасу, 

қиыншылықтан  бас тартпау, берген уәдесінде тұру) баланың есеюі  өміріндегі  әлеуметтік  

қатынастың  жемісі.  

Азаматтық  қасиетке  жасөспірім  тек  өзі  жөнінде  ойланып  қоймай, өзгелердің,  

коллективтің  мүддесі  мен  қамын  ойлай  білуі  де жатады. Өзгелерді  де  ойлай  отырып, 

өнеге  бола   алады, азамат  болады.  

Жеке тұлғалық  қасиеттің  ең бір  көзге түсетін  белгісі - мінез-құлқының,  ісінің  

моральдық  мөлшерге  дәл  келуі.  Егер жастайынан ары болса,  жеке  басын  көпшілік  

алдында  көрсете  алса, ойы  мен  пікірін дұрыс  дәлелдей  алса, бұл  тұлғалық  көрсеткіші. 

Жеке тұлғалықтың тағы бір көрсеткіші - өзбеттілік қасиеті. Олар үлкендердің  

қамқорлығынан  босап, өзбеттерімен  әрекет етуді қалайды және осыдан  бастап  дами  

түрседі. 

Қиыншылықтан бас тартпауды алсақ, осы қасиет өспірімде күшті дамиды. Себебі, 

кім еңбек не оқу қиыншылығынан  қорықпай, осыларға ұмтыла білсе, сол оқушылар  

көптің  көзінше  тұлға деп есептеледі. Сонымен қатар, осы қасиетұлдар ұлдардың өзгелер 

алдында өзін көрсеткісі келіп, әсіресе қыздардың  алдында тиісті объектіге  барлық күшін  

салып  ұмтылады. Бірақ осының  өзі кейде  тек өзін  көрсету  үшін болуы мүмкін.  

Тұлғалық  қасиеттің  көріністерінің  бірі - әр өспірім өз уәдесінде тұруы. Егер ол 

өзгені алдап кетіп, берген уәдесінде тұрмаса, осының өзіазаматтық қасиет емес. Себебі 

бұл әрекеті үнемі оны аңдып, алдына кедергі болады, өзгелер оған сенбейтін болады.  

«Мен»  қасиеті өспірімдерде  де болады. Және олар өздерінің жасына сай қасиет, 

мүмкіндіктерін  барынша  көрсеткенге  даяр болады. «Мен» деген мағынаны психологтар  

адам  өзіне  өзі тең екенін білу деп түсіндіреді. Осы жастағы кейбір қыздар айнадан өз 

ажарын көріп, түрінің өзгергенін сезіп,  қатты ойлана түседі. Бұл ойлану ажардың 

өзгеруінен емес, әркім өз денесінің өзгеше келуіне риза болмай, осы туралы қапалануынан 

да кездеседі. Бұлардың бәрі өспірімдердің жас ерекшеліктеріне сай қасиет. Қапаланудың 

себебі өздеріне жолдас, кейде болашақ жар іздеу  де болуы мүмкін. Осының нәтижесінде, 

өінің қаншалықты ажарлы болып кеуіне және денесінің әсем екеніне үлкен мән беріп, осы 

қасиеттерді қалайда дамытып, жақсартуға тырысады. Жасөспірімдер өздерінің «мен» 

қасиетін өз ісін, қылығын бағалаумен байланыстырады. Өз келешегі жөнінде арман 

ететіндіктен, өзінің әрбір кемістігіне, сәтсіздігіне мән беріп, осыған талдау жасайды. Осы 

жастағыларда өзін бағалаудың мынадай түрлері кездеседі: бірі - өзі туралы алдын-ала 
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көздеген мақсатын қаншалықты жүзеге асырғанымен, салыстырып теңдестіреді. Егер 

өзінің бұл турыалы ойлағаны мен өзгеклердің соған қойған бағасы дәл келсе, осы 

жетістікке жеткенінің белгісі деп санайды. Ал керісінше болса, сәтсіздік деп түсінеді. 

Және бұл өзін төмен бағалауға әкелуі мүмкін. Ал, екінші түрі - өзгелердің өзі жөніндегі 

пікірін жинап, соларды өзара салыстыру арқылы кеміс жақтарын білу. Мұндай жағдайда, 

өз ісі жөніндегі бағасы оған берген ересекткр бағасына дәл келмеуі ықтимал. Мысалы, 

олар өздері қалаған шешімді дұрыс деп біледі, ал үлкендер мұны қате деп табады. Мұны 

еске алмағанда бала өзі және ісі жөнінде өзгелрдің бағасын салыстырып,  қажет жағдайда 

кемшілігін түзете алады.  Бұл өспірім өмірінде ерекше рөл атқарады.  Себебі, егер әркім 

өзінің кеміс жағын, табыстарын дұрыс бағалай алса, осының  өзі бұдан  дұрыс  

қорытынды  жасап, алдағы  кезде өз мінез-құлқын, ісін одан әрі жақсартуға мүмкіндік 

береді. 

«Мен»  әркелкі болады (шындығында кім, өзгелер  үшін  кім, қандай болғым келеді, 

келешекте кім). «Меннің» әр жағдайға байланысты түрлері жөнінде бала ойланып,  әрекет 

үстінде өзінің  көпшілік алдында қандай орын алатынын бағалап және осыны өзгелердің 

берген бағасымен салыстырып,  сөйтіп өзінің  «мен»  деген байлығын одан әрі дамыта 

түседі. Өз пікіріне қарағанда өзгелердің пікірлері дәл келеді. Сондықтан «мен» қасиетін 

өзгелер көмегімен ғана дәл анықтай алады, тек әлеумет қана көмек бере алады.  Егер 

«мені» дұрыс болмаса,  бұл фантастикалық тұрғыда болып, кедергі болады. Соымен қатар, 

өзіне сыни тұрғыдан қарай білгені абзал.  

Оқушылардың ересектермен қарым-қатынасы жеткіншек жасқа қарағанда түзеле 

түседі. Өзгеру себебі мынада: егер жеткіншектердің үлкендермен келіспеушілігі көбіне 

оны ешкімнің аңдымауын, қамқорлық жасамауын билікті өзіне беруін қалауы. Ал есейген 

сайын осының қате екенін түсініп, үлкендермен қатынасы өзгере түседі. сонымен қатар, 

өспірімдердің үлкейген сайын есі, ақылы толысады. Осының нәтижесінде, жасөспірім мен 

туыстарының арасында бұрынғы түсінбеушілік жойылып, түзеле түседі. Қарым-

қатынастағы өзгерістермен бірге баланың өзбеттілігі де дами түседі. Бірақ талпынудың 

мазмұны өзгереді: бала үлкендер сияқтықызмет ету үшін көп оқып, еңбектену қажет 

екендігін, өз бетімен өмір сүріп, игіліктерді өндіру оңайға түспейтінін сезе бастайды. 

Осындай өзбеттіліктің түріне ұмтылу - әке-шешесінің қамқорлғынан, соның ішінде 

экономикалық жәрдемнен, бірте-бірті босану деген сөз. осындай қамқорлықты  жөн  

көрмегенімен, қол  үзгісі де клмейді. Өзбеттілікке бірден енеалмайды, себебі барлық 

өмірлік мәселелерді өздері шеше алмайды. Оларға демеу болу қажет. Бұл жағдайда 

баланың еңбекке ерте араласуы оның дамуына, азамат болуына бірден-бір жол аша алады. 

Ал өз құрбыларымен қарым-қатынасын алсақ, оның бұл  қасиеттері  жеткіншекитерге  

қарағанда ірі өзгерістерге  ұшырайцды. Жолдас-жоралары, достары бұрынғыдай құр босқа 

соны ермек етіп, уақытын бос өткізбей,  көбінесе өз оқу мақсатын көздейді, болашағы 

туралы толғанады, достарынан пікірлесуді қалайды.  Құрбыларын  қай салада көп 

білетіндігіне, қызығушылығына қарап таңдайды. Себебі адам тек өз оқығанымен ғана 

дамымайды,  қоршаған ортасы, қатынас жасау шеңберіне қарап та дамиды. Олар әр кезде 

бір болып, бір-біріне көмек береді, әңгімелеседі, білмегендерін сұрап біледі. Және бұл оқу 

жұмысында да көмектеседі, нәтижелі болады. Қызықты уақыт өткізіп, жалықпайды. Оқу 

таңдау қызығушылығымен қоса, жолдасының мінез-құлқына, жүріс-тұрысына, 

түсініктерінеде мән береді. Ішкі пейілдерінің сай келуі де жолдастық қатынастың 

орнығуына әсеретеді. Бұл жақсы түсіністік пен қарым-қатынасқа әкеледі. 

Жасөспірімдік  кезең 10-11 мен 14-15 жас аралықтарын қамтиды. 

Жасөспірімдік кезеңнің негізгі ерекшеліктері: 

- әлеуметтік  тың балалықтан айырмашылығы жоқ; 

- сихологиялық мәртебе қарама-қайшы: оларға даму қарқыны мен максималды  

деңгейде  диспропорция тән; 

- «ересектік сезім» жаңа тартымдылық деңгейін анықтайды. 
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Жасөспірімдік кезең онтогенез кезеңі. Санада түбегейлі өзгеріс байқалады. Бұл 

адамдардың дамуы мен  жыныстық пісіп-жетілу үрдісімен анықталады. Бұл факт 

жасөспіірімдердің психофизиологиялық ерекшеліктеріне  әсер етеді. 

Кезең ерекшеліктері: 

- ересек адамның әлеміне енуге ұмтылу; 

- «ересек адам әлемінің» тәртіп нормалары  мен құндылықтарына 

бағдарлану; 

- өзі  туралы уақытша  көзқарас қалыптастыру. 

Жасөспірімдік  кезең барлық  қоғамда   байқалмайды, ол қоғамның жоғары 

дамуында  көрінеді. Индустриалды даму  балаларды  қоғамдық және кәсіби оқытуға көп 

уақытты  бөлуді талап етеді де, жасөспірімдік кезең аймағы кеңейеді. Негізгі іс-әрекет-

құрдастарымен интимдік тұлғалық қарым-қатынас. Жасөспірімдік кезеңде топтар құрыла 

бастайды. Алдымен бір жынысты болса, кейін олар  үлкен топтарға айнала бастайды. 

Одан кейінірек топ жұптарға бөлінеді. Референтті топтың құндылықтарын да, пікірлерін 

де  жасөспірім өзінікі деп қабылдайды. Оның санасында  ол ересек адам қоғамына  қарсы 

оппозиция құрайды. Ересектердің  жасөспірімдерге әсері  болмайды да, қарым-қатынас 

шектеулі  болады. Балалардың құндылықтары  ересек адамдардың құндылықтарымен  

қатар байланысқан. Жасөспірім топтың негізгі мінездемесі-жоғарғы конформдылық. Топ  

басшысы  мен мүшелерінің  пікіріне сын   көзбен қарамайды.  Диффузды «Мен»,  «Біз»  

дегенмен сипатталады да, басқа бөтен саналмайды. 

Қарым-қатынас - жасөспірімдік   кезеңнің  негізгі іс –әрекеті. 

Жасөспірім бала мектеп қабырғасында  болғандықтан, оларға  оқу әлі де болса  

негізгі іс-әрекет болып табылады. Алайда, ол психологиялық  қарым-қатынас ретінде 

артқа  сырылады. Д.Б.Эльконин бойынша , негізгі  іс-әрекет  құрбы – құрдастармен  

қарым-қатынас болып табылады [4]. 

Жасөспірімдік кезеңде қарым-қатынас өз  бетімен өмір сүретін аймақтар тобына  

апарылады. Бұл кезеңнің негізгі ерекшелігі-қоғамда өзінің  орнын табу, «мәнділікке ие 

болу»-құрбы-құрдастар ортасында өзін табу. Құрбы-құрдастармен  қарым-қатынастар  

мотивінің динамикасы алуан түрлі: құрбы-құрдастармен бірге  болу,  бірлесе  әрекет ету 

10-11 жас та;  ұжымда өзінің  орныны табу 12-13 жаста; өзіндік ерекшелікке, 

автономдылыққа  деген  ұмтылыс 14-15 жаста байқалады. 

Оқушылық кезең өтпелі, сыни, киын, өзгерілу, жыныстық  жетілу деп сипатталады. 

Л.С.Выготский жетілудің   үш көзқарасын қарастырады:  

органикалық,  жыныстық  және  әлеуметтік [4]. Шимпанзенің органикалық және 

жыныстық  даму кезеңдері бір-біріне сәйкес келеді. Ол шамамен шимпанзенің 5 жасында 

болатын өзгерістер. Осы кезде адам тектес маймылдарда балалық аяқталады. Адамның да 

жыныстық және әлеуметтік даму деңгейлері бір-біріне сәйкес келген қоғам болған. Қазіргі 

кездегі балаларда  даму  сызықтары бір-біріне сәйкес келмейді. Алдымен жыныстық  

даму, содан кейін органикалық  жетілу біраз уақыттан кейін  әлеуметтік  жетілу қазіргі  

кезеңде  белең алып  отыр. Осы  әртүрлілік  жасөспірімдік  кезең  арасындағы  

алшақтықтықты  тудырады. Француз  этнографы, тарихшысы  Ф.Ариес жасөспірімдік  

кезеңнің  пайда  болуын  ХІХғ. деп  есептейді [4]. Осы кезенде  ата-аналар  өздерінің   

балаларының  дамуын  тұрмыс құрғанға  дейін  бақылау  арқасында  пайда болды. 

Л.С.Выготский жасөспірімдік кезеңнің  дамуын  тарихи  сипатта  деп  есептеді. 

П.П.Блонский сияқты ол да  жасөспірімдік  кезеңнің  дамуы,  ұзақтығы қоғам дамуына 

байланысты деді. Л.С.Выготский  көзқарасына сүйенсек, ол жабайы адамдардағы ең 

тұрақсыз, өзгерлемі қоғамның дамуы жағамсыз  болған жағдайда, тіпті қысқаруымен  деп 

сипатталуы мүмкін деді. Россияда 20-30 жылдары осы кезеңге байланысты көптеген 

материалдар жинақталып, талданды. Н.А.Рыбников, В.Е.Смирнов, И.А.Арямова, т.б. 

еңбектерінде көптеген қызықты  деректер жинақталды. Осы еңбектерді қорытындылай 

келе  Л.С.Выготский жасөспірімдік  кезеңдегі  қажеттіліктер  мен қызығулар оның 

әлеуметтік-таптық ерекшеліктеріне  байланысты екендігін  айтты. ХХ ғасыр екінші 
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жартысында  француз  психологы  Б.Заззо  зерттеулері жасөспірімдік кезеңді  14 жасқа  

және жыныстық жетілуіне байланысты көрсетті. Н.Н.Толстых, Л.И.Божович, Н.И.Крылов 

еңбектері  де осы кезең ерекшелігін зерттеуге арналды. Әр кезеңдегі зертеулерден 

шығатын қорытынды: жасөспірімдік кезеңнің тұрақты шекарасының болмауы, оның 

дамуы тарихи және әлеумметтік дамуыға байланыстылығын тағы да бір дәлелдеді. 1904 

жылы Ст. Холдың «Подростничество» деген екі томдық монографиясы жарық көрді. Оны 

жасөспірімдік кезеңді зерттеуші психологияның атасы деп есептейді. Себебі, ол алғаш  

рет осы кезеңнің негізгі  ерекшелігі  мен құбылыстың дамуын , осы жасқа байланысты 

пайда болатын проблемаларды  дұрыс шешіп, оны ашып көрсеткен. 1924 жылы 

Э.Шпрангердің «Психология юношкого возраста» еңбегі де жасөспірімдік кезеңге 

арналған еңбектердің бірі болады. Э.Шпрангер жасөспірімдік кезеңнің 

мәденипсихологиялық тұжырымдамасын  жасады. Э.Шпрангердің айтуынша, бұл кезеңдң 

бала мәдениетті  бойына сіңіреді. Осы кезеңді сипаттай отырып, Э.Шпрангер дамудың  үш  

типін атайды [4]. 

1) жасөспірімдік сыни, жасөспірімдік кезең екінші рет туылғандай бұрқ ете қалады 

да, қорытындысына жаңа  «Мен» деген түсінік пайда болады; 

2) жасөспірім болашақ өмірге қалыпты, бірте-бірте қоғам  түсініктерін меңгереді де, 

ересек адамдар өміріне қалыптаса бастайды; 

3) жасөспірім өзінің ішкі қобалжуы мен дағдарысты ерік  күш-жігері арқасында 

өзінің бойында тәрбиелейді де, белсенділік  пен саналық танытады да, қоғам талабын 

дұрыс орындайды. 

Э.Шпрангердің айтуынша, бұл кезеңнің жаңа құрылымы – «Менінің» ашылуы, 

рефлексияның пайда болуы мен өзінің индивидуалдылығын  анықтауы [4]. Э.Шпрангер 

осы жастағы алғашқы махаббат сезімінің ерекшелігіне де назар аударды. Ш.Бюлер 

еңбектерінде пубертанттық кезеңнің биологиялық сипаттары ашылады. Оның 

зерттеулерінде жасөспірімдік кезең  пубертанттық түсініктермен анықталады. 

Пубертанттық кезең жыныстық жетілумен сипатталады. Ш.Бюлер пубертантқа дейінгі 

кезеңді балалық кезең десе, қорытынды кезеңді - жасөспірімдік деп атайды. Ұл балаларда 

пубертанттылық 14-16 жасқа болса,  қыз балаларда 13-15 жаста қамтиды.  Ж.Пиаже 11-12 

мен 14-15 жас аралықта соңғы фундаменталды децентрация жүзеге асады. Ж.Пиаженің 

есептеуінше, бұл кезеңде бала жеке тұлға түрінде қалыптасады да, өзінің өмірлік 

бағдарламасын жасайды. Жасөспірім қоршаған ортаға өзінің көзқарасын анықтап, оны 

өзгертуге бола алатындай жағдайларды қарастыра бастайды. Өзінің өмірлік 

бағдарламасын  жүзеге  асыру үшін онда  гипотетикодедуктивті  яғни  формалді ойлаудың  

дамуы  жүзеге асады. Осындай бағдарламалармен жасөспірімдер ересек адамдардың 

қоғамына аяқ басады. Қоғам тарапынан кездескен қиыншылықтар  мен  қарама-

қайшылықтантар жасөспірімдерді  әлеуметтенуге итермелейді. 

Жасөспірімдік кезеңдерді  Еуропа, Америка ғалымдарының дамуындағы негізгі 

түйін-осы кезеңді  биологиялық тұрғыдан қарастыру болса,  Л.С. Выготский  мектебі бұл  

кезеңді мәдени-тарихи тұжырымдамада  көрсетілген ерекшелікпен қарастырады. 

Л.С.Выготский жасөспірім өзінің дамуын жүйесіз, автоматты, аяқ асты емес тұлғаның 

өзінің  бағытталған қызығушылығы мен  елігуіне  байланысты дейді. Л.С.Выготский  

бойынша, жасөспірімдік кезеңде ескі  қызығушылықтар мен елігу сезімдері  биологиялық  

негізде өшіп, сөнеді де, жаңа қызығушылық  дамиды. Егер жасөспірмдік кезеңнің 

алғашқы қызығушылықтың  даму сатысы романтикалық   қатынастар болса, аяқталуы 

реалистік, практикалық таңдалған қызығушылықтармен аяқталады. Бұл қызығушылқтар 

жасөспірімнің  өмірлік позициясына байланысты. 

Л.С.Выготский жасөспірімнің көптеген  доминантты қызығушылықтарын атады. 

Олар: «эгоцентрлік доминанты»-жасөспірімнің өзінің тұлғасына қызығушылықтары; 

«ерік-күш доминанты»-жасөспірімнің қарама-қайшылыққа деген тартылысы, кейде ол 

авторитарлы тәрбиеге  деген қарсылық көрсету немесе қыңырлық көрсету. Л.С.Выготский  

Ж.Пиаже сияқты  жасөспірімдік кезеңде  олардың ойлауына да назар аударды. Сол сияқты 
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жасөспірімдік кезеңде тағы  да бір-екі жаңа  психологиялық құрылымға басты назар  

аударды-рефлексия мен соның негізінде қалыптасатын  өзіндік сананың  дамуы. 

Д.Б.Эльконин тұжырымдамасында  жасөспірімдік кезең  алдындағы кезеңде болған жаңа 

психологиялық құрылым негізде қарастырылады. Д.Б.Эльконин жасөспірімдік кезеңнің 

даму ерекшелігін келесі белгілерден анықтайды: 

- ересектермен қарым-қатынаста  қайтадан қарама-қайшылықтар пайда болады: 

негативизм, қыңырлық, бағаға деген немқұрайлық, мектептен,үйден безіну, т.б.; 

- балалар топтарының құрылуы (өзін түсінетін дрсты іздеу ,т.б); 

- бала күнделік жургізуді бастайды. Бұл күнделікте бала өзінің ойын еркін , тәуелсіз 

түрде, ішкі сезімдерін ашып  көрсетеді. 

Аталған ерекшеліктерді көптеген зерттеушілер жыныстық  дамуға негіздесе, 

Д.Б.Эльконин өзгерістердің дамуына әсерін тигізеді де, интимділік  пайда  болады деп 

қарастырады. Жасөспірім өзін ересек адаммен салыстыра бастайды да, өзіне ешқандай 

ересектерден айырмашылығы  жоқтығын анықтайды. Ол енді қоршаған ортадан өзін 

ересек  адам деп санауды талап етеді. Бұл кезеңнің  жаңа  психологиялық құрылымы-өзін 

«бала емес», ересек ретінде сезіну. Жасөспірім өзін ересектер  қатарына жатқызады да, 

өзін бала  ретінде қабылдамауды талап етсе де, әлі жасөспірімде  нақты,  шынайы 

ересектік  сезім толығымен қалыптасқан жоқ. Ересектік сезімдер Т.В.Драгунова 

зерттеулерінде аталады.  

Ересектердің  сыртқы белгілеріне еліктеу-темекі тарту, арақ-шарапқа деген 

қызығушылық, ересек адамның  киісіне  деген еліктеу және т.б. Ересектердің мұндай 

түрлеріне  еліктеу өте жеңіл әрі қауіпті  болып табылады. Танымдық қызығушылықтар 

деңгейі төмендейді де, жеңіл  өмірге деген  құндылықтар қалыптасады. 

Жасөспірім-ұлдардың  «нағыз еркек» сапасына теңелуі-ерік  күштің шындалуы, 

төзімділік, достыққа деген адалдық, т.б. Өзін-өзі тәрбиелеудің құралы спортпен  айналысу 

болады. 

Әлеуметтік есею-жасөспірімнің  ересек  адамдармен кез келген іс-әрекетте 

бірлесуінен көрінеді. Мұндай әрекеттерде жасөспірім ересек адамның көмекшісі рөлін 

атқарады. Жақын адамға деген қамқорлық өмірдің негізгі құндылықтарының бірі болып 

табылады. Психологтардың айтуынша, жасөспірімдік кезеңде ересек адамдардың өміріне 

араласуға ең  қолайлы жағдай деп  есептейді. 

Интеллектуалды есею-жасөспірімнің кез-келген  істі шынайы  меңгеруге деген 

тырысушылығынан көрінеді. Жасөспірімде танымдық қызығушылқтың дамуына әсерін 

тигізеді. Жасөспірімнің білім қоры өз бетімен материалдарды меңгеру нәтижесі. Оқу жеке 

тұлғаның маңызды  дамуы болады да, өз бетімен білімді жетілдіру  негізгі іс-әрекетке 

айналады. Л.И.Божович жасөспірімдік кезеңде балада қызығушылық, елігу, өзбеттілік кең 

өріс алады дейді. Бұл  кезеңді сипаттай келе  Л.И.Божович жасөспірімдерді баланың 

өзбеттілік  позициясының қалыптасуы дейді. Мотивация  саласында  түбегейлі  өзгерістер  

байқалады. Бұл  кезеңнің  жаңа психологиялық құрылымы-мотивациялық аймақтақғы 

өзгерістер. Мотивациялық аймақ адамгершілікпен тығыз байланысты. Жасөспірімде 

адамгершілік үлгі  өзіне мәңгі болатын жағдаяттарда реалды әрекеттер жасау негізінде 

қалыптасады.  Алайда, адамгершілік үлгілерді меңгеру үнемі жағымды өтпейді. 

Жасөспірім белгілі  бір әрекеттер жасау барысында, өзінің әрекеттерін негізге алады да, 

қоғамның  қорытындыланған  адамгершілік нормаларын қабылдамайды. Бұл үрдістер 

терең болғандықтан, кейде ересек адамдар мен ұстаздар адамгершілік аймағындағы 

өзгерістерді байқамай қалуы мүмкін. Сондықтан жасөспірімнің әлі адамгершілік 

нормалары  тұрақсық болғандықтан, осы кезеңге, әсіресе назар аудару керек. 

Адамгершілік сенімдер осы  өтпелі кезеңде дамып қалыптасады. Л.И.Божовичтің 

зерттеуінше,  баланың  өмірлік тәжірибесі қортындыланғаннан кейін баланың 

спецификалық тәртіп мотивіне айналады. 
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ҚЫЛМЫСКЕР ТҰЛҒАСЫ, ОНЫҢ ТҮСІНІГІ 

 

Жүкеш Қ., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Мақалада қылмыскер тұлғасы, оның түсінігі, психологиялық-әлеуметтік 

ерекшеліктері туралы қарастырылған. Қылмыстылықпен күрестің барлық сатысында, 

қылмыстық жауаптылыққа тартудан бастап және жазаны орындау процесімен 

аяқтағанға дейін қажетті шарт пен міндетті қылмыстық әрекет жасаған кінәлінің 

тұлғасын зерттеу болып табылады. 

Түйін сөздер: тұлға психологиясы, қылмыскер, психологиялық портрет, адам, мінез-

құлық.  

 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ЕГО ПОНЯТИЕ  

Жукеш К., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается личность и психолого-социальные особенности 

преступника. В борьбе с преступностью и на всех его этапах основным условием 

является изучение личности преступника.  

Ключевые слова: психология личности, преступник, психологический портрет, 

человек, поведение.  

 

PERSONALITY OF THE CRIMINAL, ITS CONCEPT 

Zhukesh K., 

Master of Science at Kainar Academy 

 

The article examines the personality and psychological and social characteristics of the 

criminal. In the fight against crime and at all its stages, the main condition is the study of the 

identity of the offender. 

Key words: personality psychology, criminal, psychological portrait, man, behavior. 

 

Қазіргі таңда қылмыстылық мәселесі өзіне ерекше назар аудартуда. Қылмыстылық  

және оны тудыратын себептерді ауыздықтамай,  құқықтық демократиялық 

мемлекет   құру мүмкін емес.  Сонымен қатар Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевың Қазақстан 

халқына жолдауында «заңның шексіз үстемдігін және заңды сақтаушы азаматтарды 

қылмыстылықтан қорғауды орнықтыру қажет» деп айтын өткені бар [1].  Қылмыстылық 

өзінің шеңберінің өсуімен қазіргі уақытта ұлттық қауіпсіздікке және елімізде жүргізіліп 

жатқан реформаларға қауіп төндіруі сөзсіз. Демек, бұл мәселені шешу жолы ретінде 

қылмыстың, қылмыстылықтың негізгі себепшілерінің бірі болып табылатын қылмыскер 

тұлғасын жетік зерттеу, оның практикалық маңызын ашып көрсету алдағы мақсаттардың 

бірі болып тұр. 

Бұл мәселенің өзектілігі,  ең алдымен, қылмыс жасаушыларды ғылыми тұрғыдан 

танып білмейінше қылмыстылықпен ықпалды күрес жүргізу мүмкін емес екендігінде 
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болып отыр. Соның ішінде «қылмыскер тұлғасы» мәселесі қылмыстылықтың мәнін 

түсінудің кілті болып табылады десек қателеспейміз. 

Қылмысты адамдар жасайды, қылмыс адамдар арасында жасалады. Сондықтан да, 

адам мәселесі ескі де және үнемі жаңа мәселе болып табылады. Ол ауқымды және күрделі, 

өйткені «адам еңбек пен қарым – қатынастың субьектісі, ол - әлемнің құрушысы және 

қайтақұрушысы, жердегі құндылықтардың жинақтаушысы, материя дамуының жоғарғы 

нысаны – қоғам өкілі». 

Қылмыстылықпен күрестің барлық сатысында, қылмыстық жауаптылыққа тартудан 

бастап және жазаны орындау процесімен аяқтағанға дейін қажетті шарт пен міндетті 

қылмыстық әрекет жасаған кінәлінің тұлғасын зерттеу болып табылады. 

Қылмыскер тұлғасын зертеу жөнінде мәселе төңірегінде Ағыбаев  А.Н., 

Антонян Ю.М., Баймурзин Г.И., Бегалиев Қ., Блувштейн Ю.Д., Волежкин В., Волков Б., 

Герцензон А., Дагель П.С., Жекебаев У.С., Закалюк А.П., Карпец И.И., Кузнецов А.В., 

Кудрявцев В., Кайыржанов Е.І., Лейкина Н.С.,Милюков С.Ф., Миньковский  Г., 

Нәрікбаев М., Сейітжанов М., Стручков Н.А.,   және тағы басқа ғалымдар өз еңбектерінде 

жан – жақты қарастырған болатын. 

«Адам» ұғымында оның мәнінің ажырамас әлеуметтік және биологиялық 

жақтарының біртұтастығы бекітілген. «Тұлға» ұғымына тек спецификалық әлеуметтік 

белгілер тән.Тұлға – бұл адамның әлеуметтік бет бейнесі, қоғамның әлеуметтік даму, 

қалыптасып және өмір сүру процесіндегі оның болмысы. Олай болса біз, «қылмыскердің 

тұлғасы» деген ұғымды қолданған кезде қылмыс жасаған адамның тек «әлеуметтік 

бейнесі» деп түсінуіміз қажет. 

Қылмысты уақтылы және нәтижелі ескертуді тек қылмыскердің тұлғасына назарды 

аудару арқылы ғана қол жеткізуге болады. Себебі тек адам қылмыскердің себепкері. 

«...Тұлға – қылмыстық мінез – құлық механизмінің барлық сатысының негізгісі және 

маңыздысы болып табылады... Сондықтан қылмыскер тұлғасы мәселесі криминология 

мәселелерінің ең күрделі және жетекшілерінің біріне жатады» [2]. 

Қылмыс жасаған адамды, оның тұлғасының қалыптасу процесін, оның әрекетіндегі 

қоғамға қарсы бағыттылықтың пісіп жетілуіне жағдай жасайтын ішкі және сыртқы 

жағдайларды, әлеуметік және психологиялық факторларды зерттеу – жеке қылмыстық 

әрекеттің себебін едәуір толық ашуға апаратын жолдардың бірі ғана емес,сонымен бірге 

жалпы қылмыстылықпен күрес жүргізудің бірден бір тиімді жолы болып табылады. 

Әрине,  қылмыскер тұлғасын, оның қоғамға қауіптілігін,тұлғаның деформациялану 

деңгейін дұрыс сипаттау және бағалау үшін,  ең алдымен жағымды және жағымсыз 

әрекеттерінің жасалуына жол ашатын барлық қасиеттерін,тұлғалық ерекшеліктерін 

обьективті түрде ескеруіміз қажет.Ендеше,  біз қылмыс жасаған адамның бойынан жеке 

және жалпы белгілерге ие индивидті,қоғамның толық құқылы өкілін, біздің 

болсымыздың,өкінішке орай, көлеңке жағын ашатын адамды көруіміз қажет. 

Қылмыскер тұлғасы, оның түсінігі, құрлымы, қылмыс жасаған адамның әлеуметтік 

мәнін білдіретін қазіргі криминология мәселелерінің бірі ретінде жетекші 

құқықтанушылардың басым көпшілігімен негізделген түрде қарастырылуда [3-5]. 

Қылмыскер тұлғасы туралы мәселе криминологиядағы біршама күрделі және түрлі 

талас тудыратын мәселелердің бірі болып табылады.Бұл мәселенің маңыздылығы ең 

алдымен қылмыс адам қылығының әрекеті және әрі нақты адамның еркін білдіруі ретінде, 

оның өзіндік сипатының және ерекшелігінің мәндік жағынан шығады. 

Сонымен қатар, қылмыс жасаған адамның тұлғасы қылмыстық саладағы көптеген 

ғылымдардың мұқият зерттеу обьектісі болып табылады. Криминологиялық зерттеу 

обьектісі болып:  

- қылмыс жасаған жекелеген адамдар; қылмыскерлердің әртүрлі контингенттері 

(кәмелеттік толмағандар,рецедивистер);  

- қылмыскерлердің әртүрлі криминологиялық типтері табылды.  
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Ал,міндеті – қылмыстылыққа және қылмысқа жақын себептік байланыстарды 

анықтауға мүмкіндік беретін, себептік кешендерді,тізбектердің сипаттамалар шеңберін 

жіктеу болып табылады.Қылмыскер тұлғасының ерекшекліктерін зерттеу, 

«криминология» ғылымы қалыптасқан тұтастай ғылыми бағытты тудырды. Сондықтан да, 

бірде-бір криминолог қандай да бір мектептің өкілі болмасын, қандай да бір бағыт 

ұстанбасын, ол қылмыс жасаған адаммен байланысты мәселеге көз жұмып өтіп кете 

алмайды.Ол адамды қысқаша «қылмыскер» деп атайық. Бұл түсінік формальды түрде 

қолданылады және ол адамның ешқандай ерекше қылмыстық бейнесін көрсетпейді және 

оның қылмыс жасау фактісін білдірмейді [6]. Бұл ұғымды туа біткен қылмыскер 

идеясының жақтастары қолданатын «қылмыстық адам» ұғымынан ажыратып қарау керек.  

Қылмыскер тұлғасы ұғымының әр түрлі анықтамалары бар, криминологиялық  ілім 

тұлғаны біртұтас адамның әлеуметтік сапасын білдіретін құрылым ретінде қарастырудан 

бастау алады.Тұлға қоғамдық қатынастар процесінде қалыптасады, яғни ол адамның 

әлеуметтенудің жемісі. Оның үстіне, адам әлеуметтік және биологиялық бастаулар бірге 

болады.Әлеуметтік пен биологиялық бастаулар бірге болады.  

Қылмыскер тұлғасы – индивидтің қылмыс жасау сипатында көрінетін психикалық 

ерекшеліктер жиынтығы. 

 Біздің ойымызша, Н.С.Лейкинаның қылмыскер жеке тұлғасына берген анықтамасы 

біршама тереңірек және нақтырақ болып табылады. Ол жерде «қылмыскер тұлғасының» 

түсінігі қасақана қылмыс жасаған адамдарды да, ситуациялық алдын ала ойластырмаған 

адамдарды да, және абайсызда қылмыс жасаған адамдарды да қамтиды. 

Қылмыскер тұлғасы  қылмыс субьектісінің  әлеуметтік- демографиялық, әлеуметтік -

рөльдік,әлеуметтік-психологиялық қасиеттерінің жүйесі ретінде зерттеледі. Қылмыскер  

тұлғасына қатысты оның бойындағы әлеуметтік және биологиялық ара қатынас 

қарастырылады. 

Қылмыскер тұлғасын  қалған басқа адамдар көпшілігінен ажыратып көрсету 

құқықтық және әлеуметтік (әлеуметтік – психологиялық) критерийлер негізінде жүзеге 

асырылады.Қылмыскер тұлғасын тек құқықтық критерий тұрғысынан анықтау, оны 

қылмыс жасаған ретінде қарастырады. Бірақ, мұндай тұрғыдан қарау тавтология 

элеметтерін көрсетеді. Қылмыскер тұлғасының мұндай түсінігі «формальді сипатқа ие». 

Сондықтан, құқықтық критерийға жеттілік жағдайында әлеуметтік критериймен 

(әлеуметтік-психологиялық) толықтырылуы керек, оған сәйкес қылмыскер тұлғасына 

қандай да болмасын қоғамға қарсы бағыт (бағдар) немесе жекелеген қоғамға қарсы 

сипаттар белгілі бір дәрежеге тән. 

Бұл жағдай тек кәсіптенген қылмыскерге ғана емес, сондай-ақ абайсызда немесе 

аффект жағдайында қылмыс жасаған адамға да қатысты.Аталғанға қылмыстық заңды 

бұзбаған,бірақ өздерінің қоғамға қарсы әдеттерін көрсеткен, мысалы, әкімшілік 

құқықбұзушылық жасаған, қылмыстық жолға түсуі мүмкін адамдарды да зерттеу 

кіреді.Яғни, жоғарыда аталған мағынадағы қарастырылып жатқан ғылым саласының 

ескерту шараларына құқықбұзушы тұлғасымен қатар,басқа да адамдар категориясы кіреді.  

Жалпы алғанда тұлғалық қасиеттер туралы барлық және жеке қылмыс 

субьектілеріне қатысты олардың қылмыс себептеріне қатысты маңызды мәліметтерді 

құрайды, ал өз алдына жаңа қылмыстарды ескерту шараларын тандауда қолданылуы 

мүмкін. 

«Қылмыскер тұлғасы» туралы жалпы түсінікті иелене отырып оның «қасиеттеріне», 

яғни ең алдымен ол неден тұратынына көшуге болады. 

Бұл жағдайда қылмыскер тұлғасы екі аспетіде зерттеледі:  

біріншіден, әлеуметтік байланыс және әсер ету обьектісі ретінде.  

Екіншіден, белсенді мақсатты бағытталған қызмет субьектісі ретінде. 

Қылмыскерді зерттеуде  бір – бірімен  тығыз байланысты  екі жол бар:  әлеуметік –

 типологиялық  және әлеуметтік  – рөльдік. Әлеуметтік  талдауды этика  – құқықтықпен  

толықтыру маңызды.  Әлеуметтік – психологиялық жол әдеттегі нормадан ауытқу 
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механизмдерін түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, әлеуметтік және әлеуметтік – 

психологиялық зерттеу жолы қылмыскер тұлғасын индивидуалды зерттеумен 

толықтырылуы керек. Қылмыстан қылмыстылыққа өткен сайын психология аясы тарыла 

бастайды. Қылмыскер тұлғасын зерттеудің барлық деңгейінде этика – құқықтық 

зерттеулер өз мәнін сақтап қалады. 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030.  Процветание,безопастность  и  улучшение  

благосостояние  всех  казахстанцев.  – Алматы, 1997 

2. Алауханов Е.О.  Криминология ( Қылмыстану): Оқулық. -  Алматы: - Жеті  

жарғы, 2005. 

3. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника М., 1982. 

4. Ведерников Н.Т. «Изучение личности преступника в процессе раследования». 

Автореферат канд. дис. – М., 1965. 

5. Каиржанов Е. Криминология  (общая  часть). – Алматы. Респ. изд. кабинет. 1995. 

6. Алмас Жұмағали  Криминолоия ( Жалпы бөлім ) дәрістер. Алматы – 2004  

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ – БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

Ибраева Ж.М., 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  

Алматы қаласы бойынша  ПҚ БАИ  

 

Мақалада жалпы білім беретін мектептердегі сапалы мақсатқа жетудегі қазақ 

тілін оқытудың  тиімді, нәтижелі әрекеттері мен жұмыс түрлері туралы айтылады. 

Сонымен қатар оқытуда әр түрлі белсенді жұмыс формалары, қазақ тілін оқытудың 

тиімділігі мен түрлі оқыту технологиялары туралы, оқыту барысындағы  тиімді, 

нәтижелі топтық жұмыс формалары туралы сөз болады.  

Мемлекеттік тіл мәртебесін арттырып, дамытудың бір жолы – қазақ тілінің 

мамандық тілі, ғылым тілі ретіндегі қолданыс аясын кеңейту. Мақалада осы аталған 

мәселелерге орай әдіс-тәсілдер айтылады.  

Түйін сөздер. Қазақ тілі, ана тілі, реформа, білім, технология, сапалы, модуль, 

технология, оқыту, белсенді, ұлт жанашыры.  

 

ОБНОВЛЕННОЕ ЗНАНИЕ- ЗАЛОГ БУДУЩЕГО 

 
Ибраева Ж.М., 

ФАО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по г.Алматы 

 

В данной статье рассматривается пути достижение качественного обучения 

казахскому языку и развития коммуникативных навыков учащихся.     

Раскрываются различные формы обучения казахскому языку, эффективные 

технологии обучения, достижение максимального развития метопознавательных 

навыков учащихся через внедрение инновационных технологии организации занятий. 

Показывается значимость социо-конструктивиского подхода в обучении и 

обосновываются формы активно  й деятельности и различные этапы командной 

работы. Автор поднимает вопросы статуса государственного языка и необходимости 

расширения в различных спецальности.   

Ключевые слова: Казахский язык, реформа,родной язык, образования, технология, 

качественный, модуль,  обучения, активная, нации. 
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THE UPDATED KNOWLEDGE - PLEDGE OF THE FUTURE 
 

 Ibraeva Z., 

JSC  “National Centre for  Proffessional Development 

 “Orleu” Almaty IITPT 

 

This article investigates the development of the objectives of tqualitative teaching to the 

Kazakh language, and the achievements of  effective productive action of secondary school, as 

well as different types of activities . 

Also, forms of different methods of teaching to the Kazakh language, the effectiveness of  

educational technologies, productivity of achievements, the active form of work, the various 

stages of teamwork are  examined . 

Language Status -  the  national development of the Kazakh language as the language of 

one specialty - the expansion of the scope of the language in science. 

Key words: the Kazakh language, reform, the native language, education, technique, 

quality, module, teaching, active, nation. 

 

 

 «Білім беру реформасы табысының басты өлшемі-тиісті білім мен білік алған 

еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман 

болатындай деңгейге көтерілу болып табылады. 

 Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол 

жеткізуге тиіспіз»-» 

ҚР Тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 

атты халыққа Жолдауында сөйлеген сөзінен 

 

 

XXI - ғасыр ақпаратты-қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы 

дүниеге, адамның денсаулығына байланысты, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын 

дәуір. Мұғалім - қоғам  айнасы. Бүгінгі мұғалім кім ? Бүгінгі мұғалім –ана, бала бағбаны, 

қоғам қайраткері, оқытушы, ұстаз, оқулық авторы, технолог, жаңалықты дәріптеуші, 

таратушы. Педагогикалық еңбекті ұйымдастырудың моделін жасау –қоғамдық-

экономикалық сферадағы өзгерістерге сай шығармашылық жағашылдық білім беру 

жолдарын талап етеді. Сондықтан мектептерде мұғалімнің кәсіби шеберлігі, мәдениеті, 

жоғары болып, шығармашылықпен жұмыс атқарып, өз білімін үнемі көтеру қажеттігі 

туындайды. 

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.  
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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; 

- 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,  

Оқу пәнінің ерекшелігіне орай оқу білімін бақылаудың түрлі ретінде тестілік 

тапсырмалар, бақылау жұмыстары, сынақ, шығарма немесе диктант қолданылады, бұл оқу 

модулінің қорытынды бөлімінде іске асырылады. 

Оқушылардың тақырып немесе тарау бойынша алған білім, білігін, дағдысын 

бағалауда олардың оқу модулінің қорытынды бөлімінде бағалары қойылады. 

Егер сөйлесу бөлімінде оқушыларға үш деңгейлік («жеңілдетілген стандарт», 

«стандартты», «стандарттан жоғары») тапсырмалар ұсынылса, қорытынды бөлімінде 

барлық оқушыларға мемлекеттік білім стандартына сай бірдей тапсырмалар беріледі. 

Зерттеушілік сипаттығы тапсырмалар бөлек есептеледі. Олар баяндама, реферат түрінде 

болуы мүмкін. Тоқсандық қорытынды баға әрбір оқу модулінің бағалары нәтижесінде 

қойылады. 

Егер оқушы қандай да бір себептермен оқу модулінің бөліміндегі сабақтарда 

болмаған болса оған осы сабақтарда қолданылған барлық деңгейдегі тапсырмалар жеке 
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беріледі. Оны бала үйінде, сабақтан тыс уақытта орындауы тиіс. Тапсырмаларды 

орындаған оқушыға өзін-өзі тексеру үшін мұғалімнің өзіне, не болмаса осы сынып 

оқушыларының ішінен кеңесші оқушының тексеруіне болады. Тек содан кейін ғана 

қорытынды бөлімінің тапсырмалары беріледі, орындалуын мұғалім өзі бақылайды. 

Қазақ тілі пәнін оқыту барысында тиімді, нәтижелі топтық жұмыс формасын жиі 

қолданамын. Оқушылармен топтық жұмыс жүргізу алдында, оларды қабілетіне, 

қызығушылығына, икеміне, біліміне қарай лайықтаймын, тексерумен бағалаудың әділдік, 

жариялылық талаптарын орындау, ұстаз бен шәкірт ынтымақтастығы арқылы оқушының 

белсенді ойлауына, белсенді сөйлеуіне, шығармашылығына қол жеткізу. 

Қазақ тілі сабағында белсенді жұмыс формалары арқылы модульдік технология 

негізінде субъекттердің әрекеттері құзырлық арқылы да дамиды. Олар: коммуникативтік 

(үш тілді меңгеру: орыс, қазақ ағылшын), ақпараттық құзырлық (компьютерлік 

сауаттылық), мәселені шешу және өзін-өзі басқару (нәтижелік тиімділік). 

Тілді  үйретуде қатысым әдісінсіз тілді  жылдам әрі сапалы меңгерту, оны кез келген 

ортада еркін тілдік  қатынасқа түсе алатын дәрежеге  жеткізу мүмкін емес. Қазақ  тілін  

оқытудың тиімді әдістері  туралы айтқанда қатысымдық әдіс (коммуникативный метод)  

деген әдіс туралы  айтқан дұрыс. Өйткені қазіргі  кезде   қазақ тілін үйретудегі басты 

кемшілік тіл үйренушіні мемлекеттік тілде сөйлете алмай отыруымызда болып отыр. 

Ол қатысымдық әдісті сөз етпестен бұрын, жалпы оқыту әдісіне тән бірнеше 

белгілерді бөліп шығарды. Мұндай белгілер мыналар: 

1. Әрбір оқыту әдісі белгілі  бір мақсатқа жетудің құралы болып табылады.  

Қатысымдық әдістің негізгі мақсаты – сөйлеу әрекетінің түрлерін (айтылым, жазылым, 

тыңдалым, оқылым, тілдесім) меңгерте білу. 
2. Әдіс оқыту процесіндегі  тактиканы  емес, стратегияны анықтайды, сондықтан да 

ол (әдіс) оқытудың шартына тәуелді болмайды. 
3. Оқыту әдісінің аумағы өте кең, сондықтан сөйлеу  әрекетінің қай түрінде болсын 

оқытудың барлық жақтары қамтылады. 
4. Әдісте барлық қағидалардың  басын  біріктіретін ең басты, негізгі идея болады.  

Басты  идея методологиялық рөл атқара келіп, әдістің жүзеге асуы үшін барлық 

мәселелердің басын біріктіреді. Сөз болып отырған әдіске қатысты негізгі идея, басты 

өзек – қатысым болып табылады. 
Қазақ тіл білімінде қатысымдық әдістің негізін қалаған профессор Ф. Оразбаева 

берген анықтамаға жүгінсек, «Қатысымдық әдіс дегеніміз – оқушы мен оқытушының 

тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын; белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін 

қалыптастыратын, тілдік қатынас пен қағидалардың жүйесінен тұратын; тіл үйретудің 

тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде 

асыратын әдістің түрі» [3:78]. 
Сөйлеу үшін оқушы тілдік көрсеткіштер мен сөйлеуде жұмсалатын тұлғалардың 

тіркесу заңдылықтарын білуі, тілдік құралдарды қолданудың амал-тәсілдерін меңгеруі 

қажет. Сөйлеу кезінде тілдік тұлғалардан бұрын қатысымдық тұлғаларға, әсіресе олардың 

байланысу, қолданылу жолдарына, амалдарына ерекше назар аударылады. Мұнда тілдің 

кіші, үлкен, дара, күрделі бөлшектерінің бәрі бір ортақ мақсатқа – сөйлей білуге, айтар 

ойды жеткізуге жұмсалады. Сөйтіп, адамдардың тілдік қарым-қатынасы жүзеге асады, 

сөйлесім, тілдесім өз нәтижесін береді. Сөйлеуді үйрету барысында қатаң талаппен 

сұрыпталған лексикалық, фонетикалық, грамматикалық минимумдар мен сөздік 

материалдар алынады. Олардың барлығы сөйлеуді меңгеруге тікелей қатысы бар 

жағдаяттар болып табылады. Қатысымдық технология, негізінен: а) оқу материалын 

меңгеруге бағытталады; ә) оқушы тұлғасына бағытталады; б) оқытушы мен оқушының 

ынтымақтастығына бағытталады, сол арқылы оқу мақсаты жүзеге асырылады. 

       Қазіргі таңда өте алаңдататын келесі жағдай – ЖОО-ға түскен мектеп түлектерінің 

көпшілігі 11 жыл бойы тілдерді үйреніп келсе де, қазақ тілін білу деңгейлері төмен 
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екендігін байқатады. Оқытушыларға практикалық сабақтарда кейбір материалдар мен 

тақырыптарды қайта үйретуге тура келеді. 
Оқытудың жаңа технологияларын пайдалануда жоғары оқу орнының алатын орны 

ерекше. Өйткені білім де, тәрбие де, дүниеге көзқарас та жоғары оқу орнында 

қалыптасып, орнығады. Осыларды іске асыратын басты тұлға - ұстаз. Қазіргі кезде 

шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете 

меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан мұғалім қажет. 

Біздің баса назар аударатынымыз – мемлекеттік тіл мәртебесін арттырып, 

дамытудың бір жолы – қазақ тілінің мамандық тілі, ғылым тілі ретіндегі қолданыс аясын 

кеңейту. Студенттерге кәсібіне байланысты терминдерді игерту (іс-қағаздарын рәсімдей 

білу дағдыларын жетілдіру) қазақ тілін сапалы оқытудағы маңызды мәселелердің бірі. 

Қазақ тілі сабағында болашақ маманның кәсіби қызметінде жиі кездесетін құжат түрлері, 

типтендірілген сөйлеу жағдаяттары, проблемалық өндірістік жағдайлар қамтылуы қажет. 

Сөйлеу, оқу іскерлігімен қатар, жазу іскерлігін, проблемалық ситуациялардан шыға білу 

іскерлігін дамыту сабақта интерактивті оқыту әдістерін қолдануды талап етеді. 

Қорыта келгенде, қазақ тілін оқыту барысында алға қойған мақсатқа жетудің 

тиімділігін қамтамасыз ететін оқытудың әдіс, құралдардың өзара байланысы жатыр, соған 

байланысты қажетті мазмұнды, тиімді әдістер мен құралдарды бағдарлама мен қойылған 

педагогикалық міндетке сәйкес білу мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты. 

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 білім–болашақтың кепілі. Оқушылардың бойында өркендеген 

ақпараттық ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды 

дарыту үшін өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп 

санайтын білімді, білікті, жаңалыққа құмар мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.  
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Ұрпақ тәрбиесі – ел алдындағы маңызды зор міндет. Еліміздің, қоғамның 

экономикалық, саяси, мәдени дамуында үлес қосатын, білімді де мәдениетті, парасатты, 

денсаулығы мықты азамат тәрбиелеп шығару – орта кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

ұстаздар қауымының бүгінгі таңдағы баға жетпес міндеті. Адам ұрпағымен мың жасайды 

– дегендей, ұрпақ тәрбиесі – қай кезде де халықтық мәселе болған. Тарихтан 

білетініміздей, дарындылар, қабілеттілер аса жоғары бағаланған. Сондықтан қазіргі 

жоғарғы сынып оқушылары педагогтары алдында тұрған аса маңызды міндет – талабы 

таудай тұлғаны тәрбиелеп, орта кәсіптік біліктілігі бар маманды өсіріп шығару. Ал еш 

нәрсеге бейімділігі жоқ, қабілеті жоқ адамның болмайтыны педагогикада 

дәлелденгендіктен, оқушы дарынын дамытар жұмысты орта мектепттен кейінде 

жалғастыра беру керектігі айдан анық.  

Яғни, міндет – ұлттық мәдениетті көтеру, ұлттық педагогиканы әдет-ғұрып, халық 

мұрасын пайдалану арқылы намысты, имандылық пен ізгілікті, жат іс-әрекеттерге сын 

көзбен қара, өз басын бере білетін, рухани байлықты қастерлейтін, өз ошағын, Отанын 

қадірлейтін азамат тәрбиелеу. Ол үшін ұлттық мектебімізді жаңа типпен, білім беруді 

жаңаша әдіс-тәсілмен жүргізу керек [1]. 

Әлеуметтік-экономикалық реформалардың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 

қоғамдық өзгерістер қазіргі кездегі білім беретін жоғарғы сынып оқушыларының бойында 

педагогтардың кәсіби педагогикалық қабілеті мен оқушылардың білімін, білігін жетілдіру 

проблемасын бірінші кезектегі мәселеге көтеріп отыр. Қазіргі қоғамымыздың қойып 

отырған талабына сәйкес жастардың өмірден өз орнын таңдай алатын, экономикалық 

тұрғыдан іскерлігі мен ойлау қабілеті дамыған, тығырықтан жол таба алатын, істің 

нәтижесін болжай алатын, іскер, тапқыр, адамгершілік қасиеті мол білгір шәкірттерді 

қалыптастыруға айрықша көңіл аударылып отыр.  

Соған сәйкес, білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде жоғарғы сынып 

оқушыларының оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастырудың әдістерін, түрлерін іздестіру 

туралы Республикамыздың білім беру концепциясында да аса маңызды тапсырмалар 

беріліп отыр. Онда білім беру жүйесінің басты міндеті –педагогикалық ұжымдары ертеңгі 

болашағымыздың тағдыры жас ұрпақтың оқу-тәрбие үдерісіне баса көңіл аударып, 

оқушыларға нақты білім беру, жоғары сынып оқушылардың қарым-қатынасын дұрыс 

ұйымдастыруына байланысты болмақ.  

Бұл мәселені ғалымдарымыз да жан-жақты қарастырған. Мысалы, Әл-Фараби, 

Ж.Баласағұн, Қ.А.Ясауи және т.б. ғұлама ойшылдар адамгершілік-имандылық тәрбиесі 
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арқылы адамдар арасындағы тұлғааралық қарым-қатынастың біртұтастығын 

қалыптастыруға болатындығына аса мән берсе, А.С.Макаренко мен Я.А.Коменский 

тұлғааралық қарым-қатынастың тәрбиелік ықпалына ерекше назар аударған.   

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ғұламалары мен ағартушылары 

Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев және ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі 

қазақ зиялылары Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов өз шығармаларында адам мен қарым-

қатынас мәселесін көтерсе, оны шетелдік және отандық философ, психолог, 

әлеуметтанушы және педагог ғалымдар да әр қырынан зерттеген. Мысалы, қарым-

қатынастың философиялық негізін В.С.Библер, Г.С.Батишев, М.С.Каган, Ж.М.Әбділдин, 

Қ.Ә.Әбішев, Д.Кішібеков, қарым-қатынас мәдениетін В.С.Грехнев, Е.М.Семёнова,  

Р.М.Фатихова, Е.О.Омар, Ю.А.Сапарова, коммуникативтік мәдениет мәселелерін 

И.И.Зарецкая, А.Н.Васильева, В.В.Соколова, Г.Д.Аулбекова, қарым-қатынастың 

қоғамдық-әлеуметтік өмірде тілдесу, ортақтасу арқылы жүзеге асуын, қарым-қатынас 

барысында шиеленіс мәселелерін С.Елеусізова, А.Құдиярова, К.М.Арымбаева, 

психологиядағы қарым-қатынас туралы әлеуметтік зерттеулер төңірегінде Б.Д.Парыгин, 

Л.П.Буева, А.А.Леонтьев, тұлғаны дамытудағы қарым-қатынас мүмкіндіктерін 

Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Л.И.Божович, И.С.Кон, қарым-қатынастың мәдениет 

теориясын Э.А.Баллер, И.С.Злобин, В.Е.Давидович, Л.И.Рувинский, В.А.Кан-Калик, 

А.Н.Леонтьевтер зерттесе, қарым-қатынас мәселелерінің негіздерін зерттеген Л.Н.Коган, 

Л.М.Митина, Г.И.Саранцев, Р.Ж.Божбанова, Қ.Б.Жарықбаев, Э.А.Урунбасарова, 

Х.Т.Шерьязданова, Р.К.Кушембаева, этнографиялық зерттеулердегі қарым-қатынастың 

этномәдени деңгейін қарастырған С.А.Ұзақбаева, К.Ж.Қожахметова, Ж.К.Оңалбек 

қарастырған.  

Қарым-қатынас туралы түсінік пен көзқарас әртүрлі.  Өйткені әркімнің өмір сүру 

тәсілі мен ортасы әрқилы. Десек те көптің көңілінде жүрген үміт пен күдік аз емес. Көптің 

көңілінен, ұжымның күткенінен шығу - оңай жұмыс емес. Көптің алдында дұрыс сөз 

бастау, өзіңді ұстай білу, ойыңды тыңдаушының зейініне құя білу – қатып-семген дағды 

емес. Сол межеге үнемі ұмтылу керек, сол әдісті әрдайым қайрап отыру абзал. Адамның 

қарым-қатынас дағдылары оның білім алуы мен танымдық іс-әрекеттерінің сапалық 

деңгейіне  де тәуелді болып келеді. Яғни, оқушылардың қарым-қатынасын жақсарту 

олардың білім деңгейіне, сол сияқты оқу-танымдық іс-әрекеттерін арттыруға байланысты. 

Оқытушы оқушынының сабақ үлгерімі мен танымдық іс-әрекетін арттыру үшін 

мынадай жұмыс атқаруы қажет:  

-   баланы топтан тыс жерлерде дәріс сабағын өткізуді ұйымдастыру; 

- тарихи жерлерде оқушылармен танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру; 

- оқытушы мен оқушы арасында топтан тыс жерлерде әңгімелесу, пікірталас 

жайында өзара іскерлік қарым-қатынасы қалыптасады; 

Бұдан шығатын қорытынды, оқушыны түрлі бағытта қалыптасу қызметі іске 

асырылады және де сабаққа деген қызығушылығы арта түседі. Себебі, оқушы арасында 

жоғарыдағыдай қарым-қатынас болмаса, оқушының сабаққа деген ынтасы болмас еді.  

Қарым-қатынасты әркім өзін көрсе, байқаса дейді, әркім өз сөзін естісе, тыңдаса 

дейді, әркім өзін бағаласа, сыйласа дейді. Ынта - әркімге тән, табиғи үміт. Сыйлы болу 

үшін, шамасы, қоғамдық қажеттілікке лайық сенім, сенімділікті мекендейтін күш-жігер, 

күш-жігерді жетелейтін білім мен мінез керек. Осы талаптардың негізін еңбек пен тәрбие, 

өзіндік ынталалық пен өзіндік тәрбие құрайды. 

Қазіргі кезде елімізде болып жатқан елеулі өзгерістер мен жалпы білім беру 

тұжырымдамасында жас ұрпақты тәрбиелеуші ұстаздар қауымына күрделі де жауапты 

міндеттер жүктеліп отыр. Республикамыздың «Білім беру» заңында «оқытудың 

тиімділігін арттыруға, жастарды дербес өмір сүріп, еңбек етуге даярлауда түбегейлі 

жақсартуға жаңа қоғамның саналы құрылысшыларын тәрбиелеуге батыл күш салу қажет» 

делінген [2]. 
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Бұл өмірде ешкім бәрін біліп тумайды, дана болып келмейді. Оның бәрі - талпыну, 

іздену, мақсатты еңбектің арқасында келетін жетістік.  

Ұлы ойшылдардың айтқанындай: “Адамды адам еткен - еңбек”. Еңбек үстінде 

адамның көптеген психикалық ерекшеліктері дамып, өмір сүру барысында олар түрлі 

жолдармен жарыққа шығару. Мысалы, үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену 

барысында көрсетсе, мектепте оқитын балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі 

балалар өз психологиясын ойын үстінде байқатады. Ойын - балалар үшін күрделі әрекет. 

Ол білімді, ақылды ұйымдастыруды қажет етеді. Ал ол білімді бала қайдан алады дейсіз 

ғой. Оған бала ойын арқылы өзі үйренеді, үлкендер де үйретуге тиіс.  

Кішкентай бала қасындағы түрлі-түсті ойыншықтармен өзімен-өзі ойнап отыра 

береді. Ойыншықтар неғұрлым түрлі-түсті болған сайын олар баланың зейінін өзіне 

тартып, бала соларға көбірек ұмтылыды. Ал оқушының жасы ұлғайған сайын ол жалғыз 

ойнамайды, қасындағы қатар құрбыларымен бірлесіп ойнайды. Өзара қарым-қатынас 

жасайды. Оқушының басқа оқушылармен бірігіп ойнауы оның психикасында жаңа 

қасиеттердің пайда болуымен байланысты. Балада қоғамдық сипаттар дами бастайды. 

Салалы адам өміріндегі әлеуметтік қасиеттің бір түрі – ол қоғамдық өмір. Адам жалғыз 

өмір сүре алмайды, ол үнемі қоғаммен бірге қарым-қатынаста болады [3]. 

 Қарым-қатынас дегеніміз не? Оны қалай түсінеміз? Қарым-қатынас-бұл адамға 

адам қажеттіліктерін қанағаттандыру. Адамдар өзара бірлесе отырып ортақ нәтижеге жету 

үшін күш біріктіре келісуін қарым-қатынас деп түсінеміз. Қарым-қатынас жасау арқылы 

сол адамның мәдениетін, ішкі жан-дүниесін, мінез-құлқын, өмірге деген көзқарасын, 

өскен ортасын, алған тәрбиесін саралауға болады [4]. 

 Әрине қарым-қатынас түрлері өте көп. Атап айтатын болсақ, ата-анамен баланың 

арасындағы қарым-қатынас, жолдастар арасындағы қарым-қатынас, мұғалім мен 

оқушылар арасындағы қарым-қатынас т.б. Соның ішінде мұғалім мен оқушылардың 

қарым-қатынастарын алатын болсақ ұлы ағартушы Ы.Алтынсарин “Мұғалім балалармен 

үнемі қарым-қатынаста болады: егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді 

кіналамай, оларға дұрыс түсіндіре алмағаны үшін өзін-өзі кіналауы керек. Мұғалім 

балалармен сөйлескенде ашуланбай, күйгелектенбей, сабырлықпен сөйлеп, шұбаланқы 

сөздер мен керексіз терминдерді қолданбастан, әрбір затты ықыласпен, қарапайым тілмен 

түсіндіру керек”-деген [5].  

Қарым-қатынас – таным үдерісі. Таным және қарым-қатынас өзара байланысты, 

мұны оқушылардың іс-әрекетінен көруге болады.  

Қорыта келгенде, Қарым-қатынас адам өмірінің рухани және материалдық 

формаларының сан алуандығын сипаттайды және тұлға өміріндегі ең маңызды қажеттілік 

болып табылады. Жоғарғы сынып оқушылардың іскерлік қарым-қатынасы дегеніміз – 

оқытушының ықпалымен оқушылардың топтық іс-әрекетін реттеуші, оқушылар 

арасындағы өзара іскерлік барысындағы қарым-қатынас, яғни өзара ақпарат алмасу. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

АНЕКДОТОВ  

Кривобородова А.П.,  

магистрант 2 курса УИЯиДК 

Руководитель: к.п.н., профессор Головчун А. А. 

 

Анекдот - это рассказ, который обычно служит для того, чтобы слушатели 

смеялись или размышляли над темой. Как правило, этот анекдот будет относиться к 

предмету, который обсуждает группа людей. Анекдоты охватывают самые 

разнообразные истории и сказки, тем более что речь может идти о практически любом 

предмете под солнцем. Существует несколько типов анекдотов. Забавные анекдоты 

часто используются в литературе, семейных встречах, свадебных приёмах и других 

встречах. Учителя рассказывают анекдоты своим ученикам в классах о выдающихся 

людях и знаменитостях.  

Ключевые слова: анекдот, современный анекдот, стилистические единицы, ирония, 

абстрактный анекдот, социальный анекдот, политический анекдот. 

 

АНЕКДОТТАРДЫ АУДАРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТИЛИСТИКАЛЫҚ 

ТӘСІЛДЕР 

 

Кривобородова А.П.,  

ШТжІКУ 2 курс магистранты  

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., профессор Головчун А. А. 

 

Анекдот дегенiмiз тындарманды шаттандыруға және де күлдiртуге арналған 

мәтiн. Анекдот мiндеттi түрде бiр топ адамдардың талқылайтын мәселесiне 

байланысты болады. Анекдота неше түрлi оқиғалар мен ертегілерғана емес, жер 

бетiндегi кез-келген нәрсе айтыла бередi. Анекдоттың бiрнеше түрi бар. Әдебиетте, 

отбасы жиналғанда, тойларда және де кездесулерде көңiлдi анекдоттар айтылады. 

Мұғалімдер оқушыларына атақты, әйгiлi адамдар туралы айтады. Ақындар мен 

жазушыла рөздерiнiң әдебишығармаларында қолданады. 

Түйін сөздер: анекдот, жаңашыл анекдот, стилистикалық бірліктер, ирония, 

абстарктылі анекдот, әлеуметтік анекдот, саяси анекдот.  

 

STILISTIC RECEPTIONS APPLICABLE FOR THE TRANSFER OF ANECEDS 

 

Krivoborodova AP, 

мaster of 2 courses at the University of Foreign Languages and Career Career 

Head: Ph.D., Professor Golovchun AA 

 

An anecdote is a short story, usually serving to make the listeners laugh or ponder over a 

topic. Generally, the anecdote will relate to the subject matter that the group of people is 

discussing. Anecdotes cover a wide variety of stories and tales, especially since they can be 

about basically any subject under the sun. There are several types of anecdotes. Amusing 

anecdotes are often used in literature, family reunions, wedding receptions and other get-

togethers. Teachers tell anecdotes to their students in classrooms about eminent people and 

celebrities.  

Key words: anecdote, modern anecdote, stylistic units, irony, abstract anecdote, social 

anecdote, political anecdote. 
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Анекдот представляет особые трудности при переводе. Эти трудности 

 культурологического характера; они связаны с тем, что анекдот является ярким 

отражением национального менталитета и наиболее злободневных проблем современной 

жизни, включая представления людей о комическом, современные и исторические реалии, 

характерные ситуации общения. А также это трудности лингвистического характера, так 

как в анекдотах широко представлена разговорная и ненормативная лексика, нередко 

основным элементом в анекдоте выступают каламбуры, игра слов. Все эти и другие 

особенности затрудняют перевод анекдота на другой язык и, как следствие, его понимание 

иностранцами.  

В настоящее время анекдот приобретает все большую популярность. Он может быть 

использован в межъязыковой коммуникации, при этом он выполняет в ней определенную 

функцию, что обусловливает необходимость его перевода. Анекдот не может быть 

оставлен без внимания переводчиком и должен быть переведен.Подход к переводу 

анекдотов может быть разный. Все зависит от обстановки общения, аудитории, задачи 

рассказчика и, самое главное, от характера самой шутки. В процессе перевода понимание 

оригинала всегда предшествует переводу. Иными словами, переводчик может перевести 

лишь то, что он понял.   

Анекдот стал объектом научных исследований. Их авторами отмечается, что «шутки 

вовсе не являются такой уж смешной вещью, - они отражают стремление человека к 

разумности, достижение которой связано с подавлением абсурда» [1, С.15]. Кроме того, 

исследователи данного жанра считают, что «анекдотизм - это просто принципиально иной 

способ восприятия мира, другой путь воплощения серьезного социально-

психологического содержания».Жанр анекдота напрямую связан с непростой проблемой 

комизма, смеха и юмора.  

Современный анекдот - сложное жанровое образование. Многослойность 

содержания его текстов предполагает и самые разные аспекты их рассмотрения[2, С.35]. 

Французский исследователь А. Петижан отмечает, что изучение анекдота является 

непростой задачей; по его мнению, далеко не всегда серьезное исследование того, что 

имеет способность вызывать смех, будет «забавным» и «легким» [3, С.55]. К настоящему 

времени жанр анекдота получил широкое распространение. Он существует как в устной: 

речевой жанр, телевизионные и радиопрограммы, телесериалы по мотивам анекдотов, так 

и в письменной форме: печатные издания, в том числе авторские сборники, пресса, 

Интернет.  

Одним из самых интересных аспектов теории перевода является проблема передачи 

стилистических приемов языка. На сегодняшний день данный аспект недостаточно 

проработан и продолжает привлекать внимание исследователей теоретиков и ученых-

лингвистов практиков. Необходимость адекватной передачи образной информации 

художественного произведения – основной аспект для изучения перевода образных 

средств, воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе. Но изначально 

следует определиться с сущностью дефиниции «перевод»... Как известно, перевод – это 

сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть предметом 

исследования разных наук. Перевод являет психологические, литературоведческие, 

этнографические и другие стороны человеческой деятельности, а также объединяет в себе 

историю переводческой деятельности в той или иной стране или странах. Так, многие 

специалисты-лингвисты, в зависимости от предмета исследования, выделяют следующие 

аспекты: психологическое переводоведение, литературное переводоведение, 

этнографическое переводоведение, историческое переводоведение» [4, С.65]. Отдельные 

аспекты переводоведения значительно дополняют друг друга, стремясь к всестороннему 

описанию переводческой деятельности.  

Профессиональный переводчик пользуется способами передачи некоторых 

стилистических приемов, использованных в оригинале для того, чтобы придать тексту 

большую яркость и выразительность. Во все времена перед переводчиками существовала 
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дилемма: либо попытаться скопировать прием оригинала, либо, если первое невозможно, 

создать в переводе собственное стилистическое средство, обладающее аналогичным 

эмоциональным художественным эффектом. Этот принцип часто именуют принципом 

стилистической компенсации, о котором К. И. Чуковский говорил, что метафору надо 

передавать метафорой, сравнение сравнением, а улыбку – улыбкой, слезу – слезой. Но 

начинающим «мастерам слова» необходимо помнить о том, что важна не столько форма, 

сколько функция стилистического приема в тексте. Это означает определенную свободу 

действий: грамматические средства выразительности можно передавать лексическими и 

наоборот. Опустив непередаваемое на русский язык стилистическое явление, переводчик 

вернет «долг» тексту, создав в другом месте текста – там, где это наиболее удобно – 

другой образ, но схожей стилистической направленности   [5, С.15]. 

Если у начинающего переводчика нет опыта сравнения разных переводов или 

перевода с оригиналом, то его отношение к некоторым текстам однозначно: его пугают 

многочисленные деепричастные обороты, всевозможные морфемы и аллюзии. В 

результате переводчик и перевод выносится за скобки. С другой стороны, когда человек 

осознает сложность и важность работы переводчика, привык рассуждать об этом и 

сравнивать, то интереснейшим образом он может коснуться другой крайности: исчезает 

автор. Текст в таком случае становится творением переводчика, изобилует его личными 

мыслями, чувствами, переживаниями. В этом нет никакого злого умысла, как нет его и в 

первом варианте[6, С.20].Автор просто растворяется где-то там, на заднем плане. В том и 

другом случае нужно помнить одно: если в переводе что-то не так, то виноват именно 

переводчик, за стилистические аспекты текста отвечает именно он.  

Передача стилистических единиц – одна из важнейших задач перевода. Ему следует 

уделять особое внимание. Существуют определенные стилистические требования, 

которым должен отвечать перевод – это нормативные правила, характеризующие тексты 

аналогичного типа в языке перевода. Смысловое соответствие можно отнести к этим 

требованиям. В зависимости от стиля и направления перевода переводчик должен всегда 

стремиться к тому, чтобы переведенный текст отражал истинный смысл оригинала. 

Смысловое соответствие включает в себя стилистическую точность, адекватность и 

полноту. А также к этим требованиям можно отнести грамотность. Основное требование 

заключается в том, чтобы текст соответствовал общим нормам русского и иностранных 

языков. Как правило, предполагается отсутствие стилистических, грамматических и 

орфографических ошибок. Лексическое и стилистическое соответствие относится к этим 

требованиям. Предполагается верный подбор эквивалентов терминов оригинала, поиск 

аналогов сокращений и аббревиатур, корректная транслитерация. Общий стиль 

переведенного текста и стиль оригинала не должны расходиться в восприятии. Для 

технических переводов характерна точность фраз, отсутствие эмоционально-окрашенных 

слов, построение простых предложений, безличность. Для того чтобы речь отвечала 

основным стилистическим требованиям, была выразительна, точна, стилистически 

мотивирована, а используемые в ней средства были бы наиболее целесообразными для 

выражения данного содержания и уместными в данном контексте, говорящий должен 

овладеть стилистическими ресурсами языка, знать его стилистические нормы. 

Желание многих переводчиков сделать текст «хорошо и легко читаемым», к 

сожалению, на практике приводит к возникновению уныло-гладкого «переводческого 

языка». Если перевод будет некрасивым, шероховатым, странным, негладким, читатели 

сочтут его плохим, а переводчика – неумехой. Судьба перевода и репутация переводчика 

зависят в основном именно от реакции и мнений большинства читателей. Разнообразные 

эмоции от прочитанного произведения могут быть как положительными, так и 

отрицательными.[7, C.14] Выходит, что переводить, во всём стремясь передать 

особенности авторского текста – не очень получается. Перевод не существует, не имеет 

смысла вне сообщества читателей, способных его прочесть, оценить, воспользоваться им. 

Сообщества читателей требуют особого отношения к стилистике, фразеологии, к лексике 
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перевода. Эти требования неизбежно заставляют переводчика вновь и вновь нарушать 

авторский замысел. 

Задача переводчика — передать средствами другого языка целостно и точно 

содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Под 

«целостностью» перевода надо понимать единство формы и содержания на новой 

языковой основе. Если критерием точности перевода является тождество информации, 

сообщаемой на разных языках, то целостным можно признать лишь такой перевод, 

который передает эту информацию равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от 

пересказа перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, 

как это выражено в нем. Это требование относится как ко всему переводу данного текста в 

целом, так и к отдельным его частям[8, C.23] 

Ирония - это сложная форма реализации юмористического отношения автора к 

изображаемому объекту. Сложность этой формы в ее скрытом закодированном виде. В 

чистом виде ирония предполагает, что человек чувствует свое превосходство над 

предметом, вызывающее у него ироническое отношении. Поэзия для детей допускает 

легкую иронию, не разрушающую сказочность, но никогда не позволяет злого сарказма 

или едкой сатиры. Индивидуальное своеобразие творчества находит свое языковое 

выражение в системе использования языковых категорий, образующих в своей 

взаимосвязи единое целое содержание и являющихся носителями национального 

своеобразия и исторической окраски [9, C.34] 

Американский анекдот. Текстовые типы: «анекдот» и «шутка». Известно, что 

анекдот представляет собой маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и 

неожиданным острым концом. С точки зрения формы анекдот почти всегда строится по 

принципу двух частей: в нем есть интерпретация, которая сообщает слушателю тему, 

вводит интригу, создает известное напряжение ожидания и далее неожиданная, часто 

парадоксальная развязка, которая обычно вызывает смех. С точки зрения содержания 

анекдот пародирует официальную культуру во всех ее проявлениях. Изображаемые в нем 

события оказываются намеренно шутливыми или насмешливыми имитациями самых 

разных реалий общественной жизни в соответствии с коммуникативной установкой эти 

реалии подаются в «заведомо» перевернутом ракурсе общественного вызова, 

антикультурной провокации. Среди множества разнообразных смешных историй можно 

выделить группу так называемых «языковых» анекдотов. Их особенность состоит в том, 

что комический эффект здесь раскрывается благодаря тем или иным возможностям 

языкового творчества, в связи с чем подобный анекдот может рассматривать как 

специфическое воплощение языковой игры, построенной на разнообразных 

лингвистических эффектах. Как правило, события в анекдотах происходят, со 

стереотипными типажами. То есть герои рассказов — это не конкретные исторические 

личности или литературно-кинематографические персонажи, а их пародии, за которыми 

закреплены характерные прецедентные образы, сопровождаемые комплексом 

необходимых комических представлений: определенная социальная роль, традиционная 

сфера действия, стандарты поведения, набор клишированных свойств характера и 

интеллекта. Для того чтобы в полной мере проследить развитие и становление 

американского юмора, необходимо обратиться к истории всей нации.  

Исторически, кочевая жизнь первых американских поселенцев продиктовала 

специфический характер развитию нации. Трудный быт, тяжелые и опасные условия, где 

рассчитывать приходилось лишь на себя самого, определили своеобразный подход, 

устоявшийся взгляд на нелегкую жизнь. Первопроходцы, следопыты-охотники, лесорубы 

или попросту разбойники - вот самые изначальные профессии поселенцев. Именно они и 

стали героями первых анекдотов.[10, С.14] Скорее всего, юмор формировался в виде 

назидательных историй, рассказанных у стойки бара. 

Надо отметить, что американцы не столь сильно привержены «травить» анекдоты. 

Возможно, это объясняется тем, что анекдот или насмешка может обидеть или оскорбить, 
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тогда в качестве последствий за шутку возможна повестка в суд и штраф за оскорбление. 

Наблюдая, запоминая и исследуя повседневные шутки американцев, можно выделить 

некоторые характерные особенности американского юмора. Кажущееся отсутствие 

скрытого смысла, ироничная прямота либо двойной смысл. Джо: 

Youputyourbootsonthewrongfeet! «Тынаделботинкиненатеноги». Мо: ButIhavenootherfeet! 

«Но у меня нет других ног!» В. Аллен: «Я совершал тайные свидания с фотомоделью, чье 

умственное развитие заставляло кровь стынуть в жилах, но ее физическое совершенство 

заставляло вновь закипать». Полная эксплицитность, «досказанность». Американцам 

требуется детальное разъяснение. Не приемлема любая недомолвка или неконкретность.            

Абстрактный анекдот не получает понимания. Единственное редкое исключение - 

когда речь идет об общепринятых истинах или всем известных событиях, тенденциях, 

свойствах и предметах. Учитель: «Вам известно, что при нагревании тела расширяются. А 

при охлаждении сжимаются. Кто может привести мне пример этого правила?» Ученик: 

«Ну, летом дни становятся длиннее, а зимой – короче» Понятие «смешного» в 

американском обществе, в основном базируется на высмеивании глупости, недалекости, 

человеческой приверженности к низменным поступкам. Хозяин: «Если вы собираетесь 

остановиться на ночлег, вы должны сами приготовить себе постель». If you are going to 

stay for the night here, you have to make a bed for yourselves. Гость: «Меня это устраивает». 

That’sok. Хозяин: «Вот вам молоток и пила. Спокойнойночи». Here is the hammer and the 

saw. Goodnight! В. Аллен: «В настоящее время Айве отбывает первый из четырех сроков 

по девяносто девять лет каждый, на которые он осужден за различные тяжкие 

преступления. После освобождения он собирается посвятить себя педагогике» Доведение 

нелепой ситуации до крайности, порой, невероятной несуразицы, гротеска, абсурда. 

Впрочем, при полной очевидности события. Марти: «Ты слышал, Боба выкинули из 

школы за шпаргалку». Вайд: «Как это случилось»? Марти: «Его поймали, когда он 

пересчитывал свои ребра на экзамене по биологии» Часто применяются немыслимые на 

первый взгляд сравнения, преувеличения, игра слов. В. Роджерс называет Белый дом 

(Whitehouse) не иначе как - WhitewashHouse. Налицо игра слов. «Whitewash» в английском 

языке может обозначать - выкрашенный набело - смыть обвинения с репутации политика.  

Анекдоты, основанные на различии рас, цвета кожи, вероисповеданий и 

национальностей, непопулярны. У каждого американца обязательно есть предки, 

родственники и друзья самого разного толка[11, C.18].В последние годы тенденция 

такова, что анекдоты, основанные на этнических, социальных, религиозных, половых или 

расовых стереотипах, стали считаться неприличными. Рассмотрим подробнее каждый из 

видов: в основе этнических анекдотов находится крайне агрессивно выраженный 

этноцентризм, их персонажем выступает тот или иной представитель этноса – «чужака», 

против которого направлена языковая агрессия. Наиболее популярными этносами, 

попадающими в прагматический фокус американских анекдотов и шуток, являются евреи, 

поляки, англичане, афроамериканцы и некоторые другие. В основе анекдотов об 

этнических группах находится один или несколько аспектов стереотипа, сложившегося о 

той или иной нации. Большинство стереотипов, обыгрываемых в этнических анекдотах, 

являются негативными и могут быть как много направленными, фокусирующимися на 

целом ряде характеристик этноса-жертвы, так и однонаправленными. Приведем несколько 

примеров этнических анекдотов. 

Социальный анекдот. Объектом социального анекдота выступает та или иная 

социальная группа, ущемленная по половой или профессиональной принадлежности. 

Анекдоты этой группы отличаются сатирическим характером, им присущ элемент иронии 

и сарказма. Социальные стереотипы фокусируются на определенных характеристиках: 

глупость и болтливость женщин, хвастовство и глупость мужчин, жадность и богатство 

медиков и юристов, глупость и негибкость полицейских. Политический анекдот. 

Политические анекдоты и шутки затрагивают сферу политических отношений на всех 

уровнях, от внутриполитических проблем до политических отношений на международной 
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арене. Политические анекдоты характеризуются двойственным положением по 

отношению к существующей в конкретном обществе идеологии. С одной стороны, 

идеология, как система взглядов, продукт теоретической деятельности идеологов 

господствующего класса, служит объектом насмешки в комических текстах. С другой 

стороны, выбор объекта насмешки всегда обусловлен существующей идеологией и строго 

регламентируется ею. Религиозный анекдот. Содержательный аспект религиозных 

анекдотов осложнен включением в него фрагмента виртуального мира. Большинство 

религиозных постулатов принимаются на веру и не имеют под собой рационального 

объяснения, которое и предлагается в рамках игровой конвенции комических текстов[12, 

C.23] В данных анекдотах зачастую происходит полная утрата классифицирующей 

деятельности, что-то очень сложное видится как простое.  

Популярным приемом, задействованным в анекдотах на религиозную тему, является 

уничижение и вульгаризация явлений, которые считаются достойными поклонения. К 

разряду тенденциозных анекдотов и шуток относятся неприличные, циничные или 

непристойные остроты, характеризующиеся употреблением ненормированной лексики, 

затрагивающие, как правило, табулированные в обществе темы; это тексты с сексуальной 

тематикой и так называемые «болезненно-мрачные» (sick) анекдоты, обыгрывающие 

неприятные и табуированные в обществе темы. Такие тексты принадлежат больше 

подростковому юмору. Практически у каждого поколения подростков есть «свой» цикл 

«болезненно-мрачных» текстов. Так, например, тридцатые годы характеризуются 

появлением цикла о «маленьком Уилли» (LittleWillie), которые к сороковым годам 

сменяются циклом о «маленькой Одре» (LittleAudrey), 60 - 70-е годы - шутки и анекдоты о 

мертвом ребенке, 80-е - о Хелен Келлер (HelenKeller). Для понимания комического 

эффекта анекдотов того или иного цикла адресату необходимы соответствующие фоновые 

знания о персонаже анекдота, которые не упоминаются в тексте анекдота эксплицитно, 

однако релевантны для понимания комизма.  

Введение персонажа, характеристики которого известны ограниченному кругу 

подростков, выполняет изолирующую функцию, отделяющую «мы - группу» подростков 

от мира взрослых. Шутки о недалеких, несмышленых персонажах – одна из главных тем 

американского юмора. Их героями являются: эмигранты, поляки, итальянцы, китайцы, 

французы, немцы и шведы, плохо говорящие по-английски. Часто высмеивается их 

смешной для американцев акцент. Эмигрант представляется растерянным, неуклюжим и 

нелепым. [13, С.124] Это вполне естественно для человека, очутившегося в инородной 

среде, не знающего ни языка, ни нравов, ни обычаев чужой страны. Единственная 

профессиональная общность, которую все одинаково терпеть не могут и желают уколоть – 

адвокаты и политики. К ним приходится обращаться в самые трудные и неприятные 

моменты жизни. Поэтому их все так не любят. Каждый анекдот про адвоката или 

политика вызывает дружный хохот. Бывают анекдоты довольно странные:Вопрос: 

«Почему акулы не кусают адвокатов?» Ответ: «С коллегами надо быть вежливым». «Вы 

слышали, что для опытов теперь вместо крыс используют адвокатов? Во-первых, их 

больше, во-вторых, их не так жалко, ав-третьих, есть вещи, на которые не пойдет даже 

лабораторная крыса!»  

Таким образом, использование той или иной шутки для регуляции поведения 

адресата является своеобразной тактикой адресанта, позволяющей ему совершать 

определенную проскрипцию с позиции равенства, не ограничивая личную свободу 

индивида и избегая непосредственного вторжения в его волевую сферу. Стоит избегать 

директивных речевых форм, предпочитая им косвенные, создаваемые в рамках игры. В 

задачи автора входит, как правило, интенция убеждения. 
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМДІГІ  МЕН ТІЛІ 
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Садақбаев Т.Т., 
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 Мақалада Қазақстанның әйгілі жазушысы Әбіш Кекілбаев шығармашылығының 

көркемдігі мен тілі жөнінде жазылған. Қазақ әдебиетінде айтарлықтай із қалдырған 

халық жазушысыныңкейбір шығармалары мен аудармаларын талдау арқылы мақала 

авторы қоғам қайраткері, халық жазушысы, жазушылардың бірегейі Әбіш 

Кекілбаевтың қайталанбас еңбектеріне баға беруге тырысқан. 

Түйін сөздер: шығарма көркемдігі, тарихи тақырып, қазақ әдебиеті. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБИША КЕКИЛБАЕВА 

 

Тукбаев А.К., 

магистр филологии 

Садакбаев Т.Т., 

кандидат филологических наук, доцент 

 

В статье речь идет о художественности и языке произведений известного 

писателя Казахстана Абиша Кекилбаева.Автор статьи попытался оценить работы 

известного писателя А. Кекилбаева, оставившего значительный след в казахской 

литературе, проанализировав некоторые его труды и переводы. 

Ключевые слова: художественность произведения, историческая тема, казахская 

литература. 
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In this article the artistry and language of the works of the famous writer of Kazakhstan 

Abish Kekilbaev are considered.The author of the article tried to evaluate the works of the 

famous writer Abish Kekilbayev, who left a significant mark in Kazakh literature, having 

analyzed some of his works and translations. 

Keywords: artistry of the work, historical theme, Kazakh literature. 

 

Әбіш Кекілбайұлының алғашқы өлеңдер жинағы «Алтын шуақ» 1962 жылы және 

«Бір шөкім бұлт» 1965 жылы жарық көрді. 

Ауыл өмірінен жазылған повесть, әңгімелер жинағы «Дала балладалары» деп 

аталып, оның жазушылық болашағын танытқан. 1974 жылы «Дәуірмен бетпе-бет» сын 

мақалалар жинағы, «Бір уыс топырақ», 1979 жылы «Тырау-тырау тырналар» атты 

әңгімелері, Маңғыстау түбегінің өткені, бүгіні, болашағы туралы «Ұйқыдағы арудың 

оянуы» тарихи танымдық баян, 1982 жылы «Шыңырау» повестер жинағы, 1992-1993 

жылдары «Таңдамалы екі томдық», 1995 жылы «Заманмен сұхбат», 1998 жылы 

«Азаттықтың ақ таңы», публицистикалық мақалалары, толғамдары, 1999 жылы 12 томдық 

шығармалар жинағы жарыққа шыққан. 

Әбіш Кекілбайұлының 1981 жылғы «Үркер» және 1984 жылғы «Елең-алаң» 

романдары қазақ әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланып, Қазақ КСР Мемлекеттік 

сыйлығын алды. 

2001 жылы шыққан «Талайғы Тараз», 2002 жылы шыққан «Шандоз» атты тарихи 

тақырыпты, ғылыми деректі еңбегі, 2009 жылы «Сыр десте» деп аталатын автордың көп 

жылдық ой-толғаулары, эссе, естелік, сөйлеген сөздерінің 5 томдық жинағы сөз қадірін 

білетін, жүрек сырын түсінетін әдебиет сүйер қауымға жол тартты. 

«Аш бөрі», «Ең бақытты күн», «Ажар», «Жүнді барақ», «Ақ қайың», «Ор теке», 

«Ауыз», «Көлденең көк атты», «Есболай», «Тасбақаның шөбі», «Керек адам», «Міне, 

керемет!», «Ақырғы аялдама», «Галстук сатушы қыз», «Абылай хан», «Белая береза», 

«Встречный-поперечный», «Ну и чудеса!», «После встречи» сияқты әңгімелері,«Бір шөкім 

бұлт», «Күй», «Бәйгеторы», «Шыңырау», «Бәсеке», «Ханша дария хикаясы», «Құс 

қанаты», «Бір шоқ жиде», «Шеткері үй» повесттері, «Үркер» мен «Елең-Алаңнан» басқа 

«Шандоз», «Аңыздың ақыры», «Конец легенды», «Плеяды – созвездие надежды», 

«Всполохи» атты романдары, сонымен қоса: К.Гоццидің «Туранбике ханшайым», 

А.П.Чеховтың «Ваня ағай», Вальехо Антонио Буэроның «Бүгін мейрам, бүгін той», 

Генрик Ибсеннің «Үрей», Л.Дарконың «Сүйіктім менің, Электра!», У.Шекспирдің «Ромео 

мен Джульетта», «Кориолан», «Король Лир», М.Фриштің «Ғылым қуған Дон-Жуан» атты 

аудармалары да қазақ әдебиетіне қосылды.  

 Ә.Кекілбаевтың осындай мол шығармашылығының көркемдігі мен тілін сөз етсек, 

алдымен қазақ тілінің лексикалық құрамын, фонетикалық жүйесін, грамматикалық 

құрылысын білу маңызды. Ол үшін лексика, фонетика, грамматика, орфография, 

стилистиканы білген жөн. Тіл білімінің осы салаларына байланысты ұғымдар мен 

грамматикалық құбылыстар жалаң баяндалмайды. Оларды талдаудың: морфологиялық 

талдау, фонетикалық талдау, сөйлем мүшелеріне, сөз тіркестеріне талдаудың үлгілері бар.  

 Тіл – жазушы үшін қажет құрал. Тіл құдіреті шексіз. Ол көркемдікті, ал көркемдік 

шеберлікті қалайды. 

 Көркем шығармаларда тіл ерекше эстетикалық сезім тудырады. Оқырманға әсерлі 

болу үшін, ойды образды түрде жеткізеді. Көркем шығармада сөздер көбінесе тура 

мағынада емес, астарлы түрде қолданылады. Сол себептен де көркем әдебиет тілі – түрлі-

түсті бояулы, бейнелі, мәнерлі болып келеді.Алайда, тілдің де тілі бар. Әркім әрқалай 
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сөйлейтіндіктен, тіл де бірде қарапайым, бірде түсініксіздеу, бірде қай жағынан болсын 

құйылып, жанынды баурай бастайды. Ал оқырман көңілін жаулау үшін әр автор көркем 

тілімен қоса шығармасының мазмұн жүйесіне көңіл бөліп, образдарға тән сөз, 

суреттеу,келбеттеу,сипаттау т.б тәсілдерді пайдаланып, дыбыс үндестігіне, теңеулер, 

айқындаулар, айшықтаулар секілді ережелерді сақтауға тиіс.Сонда ғана жазушылық 

кәсіпті сүйіп, көңілмен жазған жазушының сөйлемдері сөйлеп, қуанып, реңжіп, кейде 

саясаттанып, назданып, идея тастап, кейде билеп дегендей оқырмандар жүрегін жаулап 

жатады. Мәселен, Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» романындағы мына бір эпизодтарды 

алайық:«...Итжеместей олпы-солпы адамдардың дүниедегі сухандары сүймейтін екі 

нәрсесінің бірі – көз де, екіншісі – сөз... Екеуі де – анау от басында. ...Дүниеде не көп десе, 

білмейтіні көп екен. Манағы көргені башқұрттың да, жоңғардың да қолы емес, кәдімгі 

қашқан құланның шаңы боп шыққаны. Қуғыншыдан үркіп жөңкіле қашқан тағы үйір 

жолында не тұрса да, қарамапты. Айдалада жалғыз жайылып тұрған бурыл байталды да 

қақпайлап әкеп, өздерімен бірге аранға жығыпты. Енді болмағанда Итжеместің өзін де 

тұяқтарының астына сап, тапап кететін түрлері бар екен. Байтал түгіл бас қайғы деп безе 

жөнелгені мұндай абырой болар ма! Өкшесі күнге шағылысып зытып бермесе, Итжемеске 

қазір мынандай ылжырап піскен тәтті тамақ бұйырар ма еді, бұйырмас па еді...».Осы 

үзіндінің өзінде қаншама үрей мен қаншама қуаныш бар. Ал мына бір сөйлемдерде 

қаншама үміт, сезімдер мен жан таңғалысы шектен асып жатыр: «...Мұндай ұлы дүрмек 

саятшылыққа кейде ел басы, ру басылардың өзі бастап шығатын көрінеді. Манағы 

Итжеместің қақ алдында көк ат мініп тұра қалған ақ сұр кісі хан дейді. Кәдімгі Әбілқайыр 

хан сол көрінеді. 

Мұны естігенде Итжемес түйіліп қала жаздады. Ол білетін қазақта не көп – сұлтан 

көп, би көп, батыр көп, – әйтеуір ел үстіндегі ұлық көп. Бұрын-соңды ондайлармен 

табақтас болмақ түгілі, ондай дәурен ойына кіріп көрмеген Итжемес ханның қосынан бір-

ақ шыққанын білгенде қақалмағанда қайтсін! Қолындағы кәрі жілікті ауызына апара 

алмай біраз отырды. Тек құрсағына кіріп алған әлдебір аш тышқан: «Ау, неге кідірдің?» – 

дегендей, тағы да шиық ете қалғанда барып, жалма-жан апыл-құпыл асай бастады. Асаған 

сайын қарыны ғана емес, көңілі де тоғая түсті». Хан ордадағы қаңқасапқа тап болып 

жатқан қазақ көп қой дейсің бе? Ондай нәпақа да бұйыратын кісісіне ғана бұйыратын 

шығар. Итжемеске құдай берудей-ақ берген екен...». 

Ия, көркем сөз – образ жасаудың сырлы бояуы. Көркем сөз арқылы әдемі образ, 

әсерлі көрініс, жақсы мінез-құлық, әсем өмірді т.б. сипаттауға, бейнелеуге, әсерлеуге 

болады. Осы көркем сөз арқасында әдеби тіліміз көркем де көрікті әрі сұлу тіл болып 

қабылданады.  

Әдеби көркем тіл – әр түрлі әдебиет жанрлары арқылы халықтың қоғамдық өмірін, 

саясатын, тұрмысын, мәдениетін, әдеби-рухани дамуын суреттейді. 

 Әдеби тілмен оқиғаларды оқырманға ашып қана қоймай, оның көңіл-күйіне әсер 

етуге де болады.  Ондай көңіл-күй көркем шығарманың тілінен байқалады.  Туынды 

көркем шығу үшін, онда тіл саласының барлық заңдылықтары қолданылып жатады. Тілді 

шешендікпен пайдалану әр автордың туа біткен шеберлігіне, дүниетанымына, сезіну 

қабілетіне байланысты. Әбіш Кекілбаевте осы тіл ережелерінің бәрі сақталғандықтан, 

шығармашылығының тілі шұрайлы да сипаттауға жеңіл, әрі бейнелі де көркем. Мәселен, 

Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повестіндегі Еңсептің: «Бақыт қуған адамның тапқан 

бақытынан – жоғалтқан бақыты көп болса керек... Шыңыраудың табанында тұрып: «Су 

көзіне жетем!» – дегізуіндегі леп белгі қойылатын пафостық сөздер де айтқан тілді 

бейнелеп мәнін аша түскен.«Тізгін біліксізге емес – біліктіге, парықсызға емес – 

парықтыға бұйырса ғана әділдік аяққа басылмайды, тәртіп тәрк болмайды. Тәртіп пен 

әділдік жоқ жерде елдің де бағы ашылмайды» – деп ой тастауы да қауымға жағатын 

философиялық  тіл.  

Жазушының «Есболай» атты әңгімесін алайық: «...Осы күні жұрт аузын ашса – 

«бірлік-тірлік» деп қақсайды да, іс істесе – барлығын тентек балалардың ойынындағыдай 
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«шілдік-білдік» қылып жіберуге шебер боп апты… Әншейінде көлеңкеде отырып пыш-

пыштағанда – жұрттың бәрі де мәтіби. Ал, бетке айтуға келгенде – жан табылмай 

қалады!.. Олар сүйтіп жыбырлап-сыбырлап жүргенде – жаман Дүйімбайлардың бөркі 

дағарадай боп, бетіне қаратпай кетеді!..» дегендегі «шілдік-білдік», мәтіби деген сөздер 

мен жазушының «Бәйгеторысындағы»: «... Көктеңбіл қарақшыға қара үзіп келді. Бұл 

жолы Бәйгеторының қасында бәйге бала мен Сейістен басқа жан қалмады… Бұрын ду 

көргенде – тықыршып тұра алмайтын, ағын судай асып-тасатын көңілі енді жиын көрсе – 

жан шыдатпай шамырқанатын мәңгілік шор жара түйіп кетті» деген сөйлемдерде:шор 

жара, түйіп кетті дегендей сөздер баршылық. мұндай сөздер ата-бабамыздан қалған көне 

сөздер болар. Тарихи көркем шығармаларда бұлардың болуы да керек. Осындай сөздер әр 

оқырманға тіл білімін жоғарылатуына тиек болып, оларға «Қазақ тілі диалектологиялық 

сөздігін», «Қазақ тілінің орфографиялық сөздігін» немесе «Қазақ тілінің синонимдері» 

атты кітаптарды қарап шығуына әсерін тигізеді. 

Ал енді автордың поэзия жанрына келсек: 

Гүл дүкені 

Қыз бен жігіт, сәби, жасы, кәрісі - 

Бәрі осында ертелі - кеш келеді. 

Қызыл, ағы, көгілдірі, сарысы - 

Туған жердің гүлі неткен көп еді. 

Албырт жігіт алабұртып қарайды, 

Ару күтіп тұрған болар бақшада... - деп төгілген өлеңі шаттыққа толы сезіммен 

жеткізіліп, дүниедегі ең көркем өсімдікті көркем тілмен өрнектей білген. Ә.Кекілбаев 

еңбектерінің көбі оптимистік рухта жазылып, адамның адамгершілігін ту етеді. Тіптен 

монологтары, диалогтары, одағай сөздері т.б. текстке көркемдік беріп, тілді әрлендіре 

түсіп, жазу стильінің ерекшелігі  арқылы кейіпкерлердің ішкі әлемін, қылығын, әрекетін 

т.б. көркем тілмен шебер аша  алады. 

И.М. Қосқұлақтегінің «Бекет Ата» кітабынажазылған жазушының алғы сөзіне көңіл 

аударайық: 

...Адалдықтан асқан құдіреттіліктің, әділеттіліктен асқан әулиеліктің болуы мүмкін 

бе?! 

Мейірімнен асқан кие, Парасаттан асқан қасиет болушы ма еді, тәйірі?! 

Ендеше, сондай асыл перзент таба алған, тауып қана қоймай, асылдығы мен 

абзалдығына бола Өз Перзентін өзі Пір тұтқан халқыңнан қалай айналмассың! 

Ондай ұлдарын өлімге қимайтын Елдің өзі де өлмейді. 

Өткендегілерінің өсиетін, тірідегілерінің арман-ниетін айырықша қастерлеп, өмірлік 

мұрат еткен Өнегелі Ел өліге бас игенмен, өлімге бас июші ме еді?! 

Ендеше, сондай асқақ жұртының ақар-шақар шың басындай тәкаппар жүрегінен 

мәңгілік жәннат тапқан Әлсізге Медет, Күштіге Айбар, Зарыққанға Жебеу, Тарыққанға 

Демеу, Асқанға Тосқан, Сасқанға Сая, Ұрпаққа Ұстаз, Ұлысқа Ұран, Ел Иесі, Жер Киесі 

Пір Атаға қанша тағзым қылсаң да, артық емес деп білеміз...-деп жүрекжарды сөздер 

айтқан жазушының осындай ойларынан кейін киелі Бекет Ата туралы кім қандай ой жазар 

екен? Мұндай философиялық түйіндеу тіпті алғы сөз жанрын тудыратын керемет текст 

бола алады! Тіл құдіретіне бас иесін. Жай ғана онша көркемделмеген сөздердің өзінен-ақ 

сұрақ тудыра отырып, пафостық сезімге толтырған. Екі беттік осы алғы сөздің өзінде 

қаншама ой, тарих, логика жатыр. Әр көркемдік стилі әр сөйлеммен қабысып, бір-бірін 

толықтырып, әйгілі жазушының жазу шеберлігін айқындап тұр. Ал енді Әбіш 

Кекілбаевтың аудармаларына келсек ол да бір төбе. У.Шекспирдің «Ромео мен 

Джульетта» атты трагедиясынан үзінді алайық: 

Джульетта: 

-  Дұшпаныма ғашық боп, өз сорыма, 

Бір тағдырдың түстім ақыры торына. 

Енді қайдан ашылады маңдайым 
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Бал орнына у аңсаса таңдайым?! 

 

(Капулеттидің бағы. Ромео кіреді). 

 

Ромео 

- Менің қайғым оларға күлкі, әрине! 

Балкондағы ағараңдаған анау сәуле не болар? 

Түн ауғанда шығушы еді күн қалай? 

Ә, Джульетта ғой, күн емес. 

Шық бері, шық 

Қараң дүниеге нұрыңды құй, жадыра. 

Ай шұғыласы қалсын мына адыра. 

 Жүректі баурай бастайтын ғажап әрі түсінікті аударма.Кейіпкерлердің жан-

дүниесін аша түсетін жағымды тіл! Дәп, У.Шекспирдің өзі біздің тілде жазғандай. 

Оқылуы да жеп-жеңіл. Содан болар, Ә.Кекілбаевтың қазақ сахналарында қойылып жатқан 

У.Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» және «Король Лир» драмасына қатысқан 

әртістердің қуанышын, қойған режиссерлердің бақытын, сүйсініп тамашалаған 

көрермендердің нұрлы жүзін көрудің өзі бір ғажап.Бұл жазушының аудармада көркемдікті 

қалай шебер сақтап қалғанының куәсі десе де болғандай. 

Қазақтың әсем тілін гүлдей өріп, өзінің білімі мен ой тереңдігін әсіресе әдебиетке 

арнаған көрнекті жазушымызӘбіш Кекілбаевтың әр туындысы- халық мұрасы.Қазақ 

тіліміз – мемлекеттік тіліміз, рухани байлығымыз. Сондықтан да тілді жүйелі түрде 

пайдаланып, айтар ойларын,тарих құпияларын, заман лебінқалың оқырмандар қауымына 

ерекше көркемдікпен жеткізе білген, тіл байлығын аша түскен авторлардың бірі – қоғам 

қайраткері әрі әйгілі халық жазушысы Әбіш Кекілбаев екені сөзсіз...  
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Қазақ жазба әдебиетінің, поэзиясының тамыры ежелгі дәуір әдебиетінен 

басталатыны белгілі. Қазақ әдебиеті қазіргі Қазақстан жерін жайлаған байтақ өлкеде өмір 

сүрген тайпалар туғызған бай рухани мұра ретінде танылып,  олардың  заңды мұрагерлері 

болып табылады. Халықтың рухани өмірінде белсенді рөл атқарған қазақ  поэзиясы 

бірнеше ғасыр бойында  жетекші жанр қызметін атқарып, сөз өнерін дамытушы жыраулар 

да соңына құнды мұра қалдырды.Қазақ әдебиетінің  дербес  өкілі ретінде танылған Асан 

қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Досмамбет, Бұқар жыраулар көшпенді халқымыз туралы, ел 

қорғаған ерлер мен хандар туралы жырлады және олардың  өскен жер-атамекенін 

жырлаған сан алуан лиризмге толы мазмұнды туындылары табиғат аясындағы 

көшпенділердің болмыс-тіршілігінен сыр шертеді. Жыраулардың ұлттық бояуға толы 

афоризм мен көркем тіркестерге толы рухты толғаулары туған әдебиетіміздің үздік 

үлгілері ретінде  саналады. Бұл кезеңдердегі поэзияда жыраулар рөлі жоғары 

белсенділігімен ерекшеленеді. Философиялық толғаулар, адам мен заман туралы 

айтылатын сарын және кезең мен  заман талабына сай жауынгерлік ерліктер мен 

жаугершілік өмір, батыр, қолбасы, хан жөніндегі түйгендерін баяндаған отаншыл жырлар 

ішкі мазмұны мен көркемдік тәсілдері жағынан маңызды жырларға жатады. Әрбір 

жырдағы жыраудың мақсаты-адамдық болмыс сипатын таныту, адам үшін ең қымбат 

нәрсе-отаны, елі, атамекені екенін ұғындыру және жұртқа қайырымды, жанашыр бола 

білген азамат ханын құрметтеу. Жыраулар поэзиясындағы асқақ рухқа толы жырларда 

халқымыздың өткен өмірін, елін шын сүйіп, елі мен жерін көздің қарашығындай сақтауға 

тырысқан батырлар мен саяси бітімгершілік сырын аңдай білген ақылды хандар келбеті 

көбірек орын алған. XVIII ғасыр әдебиетінде өз ақындығымен көпке мәлім болған 

Тәтіқара қазақ халқы үшін қиын кезең болып саналған сол жылдарда жауынгер ақын, 

жортуыл кернейшісі, батыр ретінде көпке танылған. Жыраудың саналы өмірі Абылай хан 

төңірегінде өткен.  

Әдебиетші-ғалым М.Мағауиннің: «Ел аузындағы сөздерге қарағанда, Абылай хан 

жаугершілікке аттанарда Тәтіқараны қасынан тастамайды екен. Оның суырып салма 

ақындығын, турашылдығын, сонымен қатар жаудан қайтпайтын батырлығын қатты 

бағалайды екен», - дейді. [1,83] 

Тәтіқара жырларында Абылай хан бейнесі жан-жақты суреттелген. Ел аузындағы сөз 

бойынша бірде Абылай хан жортуылда жеңіліп қалып, жаудан қашпақ болса, қарсы 

алдынан ағыны қатты, өткел бермес тасыған өзен шығады. Хан да, жауынгерлер де не 
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істерлерін білмей тұрып қалыпты. Жау қолына түсу қаупі төнеді. Сонда Тәтіқара ханға 

қарап: 

Қамыстың басы майда, түбі сайда, 

Жәнібек Шақшақұлы болат найза, 

Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда, 

Ер жігіттің ерлігі осындайда, - деп, Абылайға рух беріп, жаудан да, судан да 

құтылған екен. 

Тәтіқара- Абылай ханмен бірге жортуылға қатысып, ханның мықты саясаткер және 

соғыс техникасын жете меңгерген батыр жауынгер екендігіне де куә болған жан. 

Тәтіқараның кей жырын қазақтың тұңғыш ғалымы Ш.Уәлиханов орысшаға аударған. Осы 

жырда Тәтіқараның Абылай хан тұрғысындағы суреттеулері беріледі. Үзінділерде Абылай 

хан бейнесі: 

Кебеже қарын, кең құрсақ 

Артық туған Абылай 

Көтере білді бұл істі. 

Немесе: 

Жау жағадан алғанда, 

Ит етектен алғанда, 

Ер Абылай қорыққан жоқ.-деп беріледі. 

Зерттеуші Мәшһүр Жүсіп қолжазбаларынан Тәтіқара жырының Абылай туралы: 

Ақыл қалмас қашқанда, 

Дегбір қалмас сасқанда. 

Бұндай ерді көрмессің, 

Бұрылып жауды шанышқанда,-деген үзіндіні аңғарамыз.[2,51] 

Тәтіқараның Абылайға қатысты тағы бір өлеңі ел аузында сақталған. Өзі батыр, 

турашыл, айтқыш ақын Тәтіқара Абылайға бірде өкпе айтады. Абылайдың тұңғыш ұлы 

Жанбай қалмақтармен жорықта қаза табады. Баласының өліміне қатты күйінген Абылай 

хан күндіз-түні басын көтермей, кім барса да елемей, өз қайғысымен болыпты. Сонда 

Тәтіқара көп болып барған  жұрттың атынан  

Үш жүздің баласы 

Ақылдасып, жолдасып, 

Хан көтеріп еді,- 

Үш жүздің баласын 

Бір баласындай көрмеді. 

Ат құйрығын сүзіңдер, 

Аллалап атқа мініңдер, 

Хан талау қылып алыңдар,-деп сөйлейді.  

Осы өлеңімен ханға қарсы сөз  айтып, оның ел билеген хан екенін, ханның жақыны 

қараша халық екенін түсіндіреді. 

Бұқар жыраумен жақын жолдас болған Үмбетей жырау жырларында да Абылай хан 

бейнесін суреттеген үзінділер кездесіп қалады. Батырлығымен есімі елге танылған 

Бөгембай батырдың қаза болғанын естірту мақсатында шыққан жырында Абылай есімі 

бар. Ескі салт бойынша әуелі әңгімені алыстан тұспалдап сөйлеген Үмбетей батырлардың 

ерлігі, олардың халық алдындағы беделі туралы жырлай келіп: 

Ей, Абылай, Абылай, 

Сөзімді тыңда тағы да –ай! 

Өзіңнен біраз жасы үлкен, 

Жасыңда болған сырласың, 

Үлкен де болса, құрдасың. 

Сексеннен аса бергенде 

Қайрылмас қаза келгенде 

Батырың өлді, Бөгембай...деп естіртеді.[3,] 
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Жыраудың ендігі міндеті - Абылайды жұбату, қайғысына ортақтасу. Бұл міндетті 

Үмбетей келесі сөздермен жалғастырады: 

Жыламай тыңда, Абылай, 

Жараға жақсы қасқарар. 

Ойбайлап жаман бас салар, - деп, оның ел басшысы екенін еске салып қояды. 

Жыр соңы батыр өлсе, ел ішінде тағы бір батыр туар, халық іші - алтын бесік, 

батырлар  үзілмес, елде тыныштық, бейбіт өмір орнар деген тілектестікке ұласады. 

Көзіңнің жасын тия көр, 

Жақсылық бата қыла көр. 

Тағы да талай бақ берсін, 

Балаңа алтын тақ берсін, 

Бөгембай сынды батырдың  

Береке берсін артында-ай. 

Сабыр берсін халқың-ай!-деп, оны сабырға шақырады. 

Айтылмыш жыр Бөгембай өлімін естіртуге арналғанмен, онда Абылай есімі көп 

аталады.Жырдың бастапқы бөлімінде Абылай өміріне қатысты жайт айтылады, оның 

Сарыарқаны жерім, қалың қазақ елім деп атауы, Үргеніштен келгендігі, жас кезде Төле 

бидың түйесін баққандығы, ер жетіп, қайраты тасқанда ойраттармен күресте ерлігі 

көрінгенін жырлайды. 

Жиырма жасың толғанда, 

Қалмақпен соғыс болғанда, 

Алғашқы бақыт тапқанда, 

Шарыштың басын қаққанда, 

Қанжығыңа бас байлап, 

«Жау қашты» деп айқайлап, 

Абылайдан шапқанда-деуі  жас Абылайдың батырлық, жауынгерлік сипатын 

танытуы деп түсінген жөн. Жырау Абылайдың Ташкентте қалмақ тұтқыны болып 

отырғанын да жырынан сырт қалдырмайды. Жырда бастан- аяқ Абылай бейнесі мадақтау 

мен оның ерлік істерін суреттеуге арналған. Қалмақ шапқыншылығы кезінде соғыс пен 

жортуылдан әбден шаршаған жұртқа Абылай заманы тыныштықтың, бейбіт өмірдің 

кезеңіндей болған тәрізді. Осындай ой Үмбетей жырауға да тән. Кең тынысты жырау елге 

тыныштық әкелген батырлар мен хан Абылайды мадақтап, оларды өз жырына қосып 

жырлаған. 

Үмбетей өз тілегін, мадағын жырында былай көрсетеді: 

Батыры ханға сай болды, 

Елің жалпақ бай болды. 

Қыс қыстауы тау болды. 

Жаз жайлауы көл болды. 

Салқын сары бел болды. 

Елге лайық ер болды. 

Сарыарқа деп таңданып, 

Өзге жұрт аңсар жай болды. 

Жоғарыдағы жырларды мысал ретінде алсақ, Үмбетей жырау - Абылай хан бейнесі 

туралы жырларды өмірге келтірушілердің бірі деп нақты қорытында жасай аламыз. 

Біз жыраулар поэзиясындағы Абылай хан бейнесін сараптай бастасақ, оның 

соғыстағы қайтпас қайсарлығы мен елін, жерін қорғаудағы қырағылығын, жортуыл ісінің 

амал-тәсілдерін жан-жақты біліп, оны шебер қолдана білгенінің де куәсі боламыз. Абылай 

бейнесі әсіресе Бұқар жырау поэзиясының арқауы болған тәрізді. Бұқар толғауындағы 

Абылайға қатысты сипаттама: 

Алыстан тоят іздедің, 

Қылышыңды тасқа біледің. 

Алмаған жауың қоймадың, 
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Несібеңді жаттан тіледің, - деген өлең жолдарынан аңғарылады. [4,96б.] Осындай 

мінездеуді қазақтың тұңғыш ғалымы Ш.Уәлихановтың: «Абылай  дәуірі – қазақтардың 

ерлігі мен серілігінің ғасыры. Оның жорықтары және батырларының көзсіз ерлігі  мен 

қаһармандығы  жыр-дастандардың арқауына айналған»-деген пікірінен де аңғарамыз. 

[5,162 б.] 

Ал ақын Мәшһүр Жүсіп Көбеевтің көзқарасына сүйенсек, «Қалмақтың құтын 

қашырып, Сарыарқадан аударған, қалмақтың басына қан жаудырған Абылай хан. Сол 

заманда сүрген дәуірді Қазақбайдың баласы Абылайдан бұрын көрген емес. Абылайдан 

соң бұл заманға дейін де көрген емес.» [2,410 б.] 

Жыраулар өз толғауларында хан мен батырлар бейнесін өздерінің ақыл-

парасатымен, өз жырының құдіретті күшімен және жаугершілік кезде қолына қару алып, 

жауға қарсы шыққан өр мінезі арқылы да шебер суреттеген. Сөз өнерін жетік меңгерген, 

суырып салмалық өнері өз дарынының шегіне жеткен жыраулар тіл өнерін жаугершілік 

уақытта да дамыта білген. Осындай жандардың халық пен хан алдында үлкен беделі 

болған. Ханның кемшілігі мен жетістігін де сұңғылалықпен сезіп, оны хан алдында батыл 

айтып, олқылығын түзеуге тырысқан жандар да осы жыраулар болған. Сол себепті 

жыраулар ықпалы, беделі жоғары болған. Осындай пікірді араб әдебиетінің тарихын 

жазған ғалым, профессор Ханна аль Фахури: «Басқа жұрттың сөзінен гөрі ақынның сөзі 

өтімдірек келетін: кейде оның беделі  мен билігі, тіпті, ру көсемінен де артық болатын», - 

деп білдіреді. [6,51-52б.] 

Осындай азулы, ақылды ұсыныстарымен Абылай ханның ақылшысы болған Бұқар 

жырау - өз толғауларымен ел бірлігін, ынтымағын, ел арасындағы татулықты тілеген абыз 

ақын. Абылайдың жанында болып, билік құрған Бұқар туралы мынадай халық арасында 

айтылатын әңгіме бар. «Абылай хан жорыққа аттанбақщы болса, Бұқарды алдырып, 

жұлдыз оң ба деп, айдың, күннің сәтін сұрайды екен. Сонда Бұқар: «Сары бура сенің 

туыңның түбінде тұрып пәлен жаққа қарай шабынды десе, сол жаққа қарай аттанса, 

жауды шауып келеді екен. Ал сары бура ту түбінде шөгіп, мойнын жерге жабыстырып 

жатып алса, аттанбайды екен». [1,95б.] Бұқар Абылай көрген түстерді де жорып отыратын 

болған. 

Бұқар толғауларында өзі өмір сүрген заман және хан, батырлар келбеті жан-жақты 

суреттеледі. Абылай ханның мықты идеологы болған Бұқар ел бірлігін жырлап, ішкі және 

сыртқы жаумен бітіспес ымыраны қолдап, осы жолда Абылайға да ақыл-кеңес айтып 

отырады. Бұқар Абылай ханды бала күнінен білген. Сол себепті Абылай туралы 

толғауларында : 

Сен мен көргенде 

Тұрымтайдай ұл едің, 

Түркістанда жүр едің. 

Әбілмәмбет хандарға  

Қызметші болып жүр едің-деуі, немесе: 

Елу жасқа келгенде 

Үш жүздің атының басын 

Бір кезеңге тіредің. 

Елу бес жасқа келгенде 

Жақсы болсаң толарсың, 

Жаман болсаң, маужырап барып соларсың, - деп пікірін білдіруі оның бүкіл өмір 

жолын білуінен  деп ұғамыз. 

Ол Абылайдың әділетті, сауапты хан болғанын: 

Жетім менен жесірге 

Ешбір жаман қылмадың. 

Әділетпен жүрдіңіз, 

Әдепті іске кірдіңіз,-деген өлең жолдары арқылы танытады. 
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Бұқар толғаулары ел бірлігін,татулығын көздеген және сыртқы жаудан үнемі сақ 

болуды Абылай ханнан талап еткен, кейде азулы сөздерімен оған қатты айтқан және 

ханның өмірдегі даңқты істерін мадақтай жырлаған өлең шумақтарын құрайды. Бұқар 

поэзиясында басты кейіпкердің бірі ретінде Абылай хан бейнесі көрнекті орын алған.   
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В данной статье освещен наиболее спорный вопрос в грамматике английского языка 

– категория рода, представлены лингвистические теории в процессе которых постоянно 

с разных позиций рассматривались различия между женскими и мужскими речевыми 

стратегиями, противопоставлялись концептуальные и семантические параметры 

родовых универсалий в языке, обсуждались перспективы лингвистического нормирования 

речевых традиций в маркировании рода языковых единиц. 

Ключевые слова: род, категория рода, эмансипация, семантический анализ, 

коннотация. 

 

АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕ ЕР МЕН ӘЙЕЛГЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

ТҮРГЕ БӨЛІНУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бұл мақалада ағылшын тілінің грамматикасындағы ең қарама-қайшы мәселе – 

жыныс категориясы,  оның барысында әйелдер мен ерлердің сөйлеу стратегиясы 

арасындағы айырмашылықты қарастыра отырып, лингвистикалық теорияны 

айқындайды және жалпыға ортақ әмбебаптардың тұжырымдамалық және 

семантикалық параметрлері кереғар келіп,  болашақтағы сөйлеу дәстүрлерінің 

лингвистикалық жүктелу бірліктерін белгілейді. 

Түйін сөздер: ағылшын және орыс тілдерінде ер мен әйелге байланысты түрге 

бөлінеді, эмансипация, семантикалық талдау, коннотация.  
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In this article the most controversial issue in English grammar is the category of gender, 

presents a linguistic theory in which one process continuously from different positions were 

considered, the differences between male and female speech strategies, contrasted with 

conceptual and semantic parameters of the generic universals in language, discussed the 

prospects of linguistic normalization of the speech traditions of the labeling of the kind of 

linguistic units. 

Key words: gender, gender category, emancipation, semantic analysis, connotation. 

 

В последние годы с развитием научной лингвистической мысли пересматриваются 

взгляды на многие лингвистические явления. Достижения современного языкознания в 

области системы частей речи, в частности, более точное понимание природы 

местоименного класса слов, позволили переосмыслить подход к трактовке категории рода 

современного английского языка. 

Интенсивно развивающиеся в последние годы лингвистические теории 

неоднократно подвергали анализу категорию рода современного английского языка. 

Повышение интереса к данной грамматической категории обусловлено помимо всего и 

тем фактом, что в последнее время под влиянием социальных изменений, наметившихся в 

обществе англоговорящих стран в 60-е г. и усилившихся к настоящему моменту, а именно 

роста феминистского движения и движения за политическую корректность, многие 

лингвисты рассматривают категорию рода английского языка как категорию, 

отражающую социальное устройство общества. С всеобщей тенденцией к женскому 

либералистическому движению неразрывно связаны ощутимые изменения в системе 

средств выражения категории рода. Либералистическое движение женщин в последние 

годы уделяет значительное внимание проблеме «мужского уклона». Проблемы подобного 

рода являются, скорее, социальными проблемами, но именно в силу этого они непременно 

находят отражение в языковой действительности[1, c.60-67]. 

Актуальность обусловлена повышением интереса к данному лингвистическому 

явлению. Представления о мужском и женском проявляются на разных уровнях языковой 

системы, в том числе и в грамматической категории рода. В основании категории рода 

лежит экстралингвистическая данность – существование людей разного пола с 

сопутствующими им гендерными значениями. Изменения экстралингвистического 

характера: женская эмансипация, перераспределение мужских и женских ролей в 

обществе вызывают изменения прототипов и, соответственно, отражается в языке. 

Категория рода в английском языке является одним из наиболее спорных вопросов в 

грамматике. Подавляющее большинство лингвистов придерживаются точки зрения, что 

эта категория существовала в только древнеанглийском периоде. Считается, что 

поскольку формальные показатели рода существительных исчезли к концу 

среднеанглийского периода и существительное больше не согласуется с примыкающими к 

нему прилагательными и глаголами, то категории рода в английском языке больше не 

существует. Утверждается, что в английском языке биологически мотивированное 

родовое деление на мужской и женский род отражается только лексическими средствами 

– специальными словами или лексическими аффиксами, ср.:  man – woman, tiger – tigress, 

he-goat – she – goatи т.п.Действительно, категория рода в английском языке отличается от 

категории рода во многих других языках, например, в русском, французском или в 

немецком [2, c.10]. Категория рода с лингвистической точки зрения может быть либо 

значимой (естественной, содержательной), передающей реальные признаки пола 

референтов, либо формальной (произвольной). В русском и некоторых других языках 

категория рода является содержательной только для личностных существительных, а для 

неличностных существительных эта категория является формальной, т.е. не соотносится с 
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реальным биологическим содержанием обозначаемого референта, ср.: рука – жен. род, 

палец – муж. род, тело – ср. род, хотя все эти существительные обозначают части тела. В 

английском языке категория рода является содержательной для всего класса 

существительных, потому что отражает реальные родовые признаки обозначаемого 

референта (или их отсутствие/ несущественность). Категория рода реализуется через 

обязательное соотнесение каждого существительного с личными местоимениями 3-го 

лица единственного числа he, she или it: man – he, woman – she, tree, dog – it. Например: A 

woman was standing on the platform. She was wearing a hat. 

Itwasdecoratedwithribbonsandflowers. Местоимения в английском языке являются 

грамматическими родовыми классификаторами. 

Категория рода реализуется через парадигматическое соотнесение двух оппозиций, 

образующих иерархию. Первая оппозиция является общей и противопоставляет 

личностные существительные, которые различают мужской и женский род (man – he, 

woman – she), и все остальные, неличностные существительные, которые относятся к 

среднему роду (tree, dog – it). Вторая оппозиция образуется только личностными 

существительными: на нижнем уровне противопоставляются существительные мужского 

и женского рода. 

Ни в одной из оппозиций по категории рода нет формальных показателей, 

позволяющих разграничить слабый и сильный члены оппозиции. Их можно выявить 

семантически: существительные среднего рода на верхнем уровне оппозиции передают 

более абстрактные смыслы в противопоставлении с существительными женского и 

мужского рода; они представляют собой слабый член оппозиции и регулярно 

используются в контекстах нейтрализации. Например: The girl was a sweet little thing; 

“What is it over there: a man or just a tree?” На нижнем уровне оппозиции слабым членом 

оппозиции являются существительные мужского рода, которые могут использоваться для 

обозначения людей вне зависимости от их родовых признаков, например: 

Manmustchangein the changingworld. При контекстной нейтрализации родовых признаков 

существительные общего рода также замещаются местоимением мужского рода, 

например: Everystudentmustdohisbest. 

Помимо нейтрализации, наиболее заметным случаем редукции оппозиции по 

категории рода является использование слабого член оппозиции, существительных 

среднего рода, так, как будто они обозначают существа мужского или женского рода, т.е., 

их субституция местоимениями he или she. Чаще всего подобная субституция 

стилистически окрашена и встречается в эмоциональной речи. Этот вид транспозиции 

известен как стилистический прием персонификации и имеет место в некоторых 

традиционно фиксированных контекстах, например: a vessel  –she; или в возвышенно-

приподнятой речи, e.g., Britain – she, the sea – she. В сказках и поэтических текстах слабые 

существа предстают в женском роде, как she, а сильные или зловещие существа – в 

мужском роде, как he, например: Deathis the onlyfreedom I willknow. 

Ihearhisblackwingsbeatingaboutme! [3, c.206]. 

Лингвосоциокультурная категория гендера возникла и сформировалась на основе 

грамматической категории рода в английском языке. Периоды исторического развития 

языка можно рассматривать как этапы её становления. Изменение парадигмы 

полоролевых стереотипов привело к стиранию ряда проявлений, которые категория 

гендера имела на ранних этапах развития английского языка. В современном языке 

семантический анализ наименований лиц в меньшей степени выявляет их положение в 

жизни общества. Категория гендера продолжает отражать взаимоотношения лиц с 

обществом и их индивидуальные характеристики. 

Грамматическая функция родовых различий для обозначения биологического пола 

людей практически утрачена. Формальные показатели принадлежности лица к 

определенному полу (суффиксы женского рода, основы женского и мужского рода) 

превратились в способ выражения отношения к этому лицу. Основным материалом 
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исследования послужили наименования лиц мужского и женского пола, извлеченные 

методом сплошной выборки из современного словаря английского языка под редакцией 

Лонгмана 2001 г., словаря Макмиллана 2002 г. 

Суффиксальные образования и сложные существительные женского рода выходят из 

употребления, сохраняющиеся наименования игнорируются носителями языка. Гендерно 

маркированные существительные выявляют несерьезное или презрительное отношение к 

женщине. Сохраняются гендрерные асимметрии. Лица мужского пола, как правило, 

занимают более высокое положение по сравнению с лицами женского пола: manager 

‘управляющий’ – manageress ‘женщина, которая владеет небольшим магазином’. 

Многие сложные слова с элементами he- и she- приобрели негативные, 

уничижительные коннотации, поскольку они используются как показатели нарушения 

стереотипов, приписываемых тому или иному полу. Местоимение she присоединяется к 

существительному, которое обычно обозначает лицо мужского пола: she-apostle, she-

bishop, she-captain. Местоимение she, используемое для обозначения мужчин, указывает 

на то, что они женоподобны или бесхарактерны: she-king, she-he. Lady в качестве первого 

элемента сложного слова содержит указание на женщину в необычной для нее роли или 

неудачливую женщину: lady-bullfighter, lady–president[4, c.16]. 

Принадлежность к полу, закрепленная в семантике слова, окончательно 

превратилась в средство выражения морально-нравственной оценки людей. Основной вид 

оценки – отрицательная. В результате рассмотрения степени негативной оценки, 

содержащейся в наименованиях лиц мужского и женского пола в современном 

английском языке, можно выделить группы слов, в которых такая оценка выражает 

крайнюю степень неприятия. 

Наибольшее количество унизительных, презрительных терминов содержит группа 

наименований женщины, торгующей своим телом (skank, ho, whore, scrubber и др.), и 

примыкающая к ней группа обозначений сексуально привлекательной женщины (crumpet, 

piece и др.). У мужчин равной по степени неприятия обществом является группа 

обозначений мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации (bender, cottager). 

Резко отрицательно оценивается принадлежность как к женскому (skirt, filly, bird, 

chick), так и к мужскому полу (bastard, bleeder, codger). Как оскорбительная 

зафиксирована в словарях группа отрицательно коннотированных обращений к лицам 

женского (baby, girlie, sweetheart) и мужского пола (matey, sirrah, Mack). 

В равной степени обидными являются несколько обозначений лиц обоего пола, не 

отличающихся умственными способностями. У женщин помету «оскорбительное» имеют 

обозначения женщины по качествам характера, женщины, не следящей за своей 

внешностью, женщины, которая не вышла замуж.  

Оскорбительная оценка содержится в наименованиях обоих полов. Если сопоставить 

оскорбительные обозначения мужского и женского рода, то обнаруживается, что 

женщины представлены большим количеством семантических групп, чем мужчины. В 

семантических группах с одинаковым значением количество наименований женского рода 

превышает количество наименований мужского рода [5, c.23]. 

Подводя итог можно сказать, что в современном английском языке грамматический 

род является функцией от реального рода. Старая система грамматических родов, которая 

существовала в древнеанглийском языке, подлежала значительной перестройке и 

переосмыслению. В современном английском языке она почти разрушена. Исследуя 

взгляды лингвистов по проблеме категории рода в современном английском языке, можно 

столкнуться с противоположными точками зрения относительно факта существования 

этого явления. Группа лингвистов полностью отрицает наличие категории рода в 

современном английском языке, другие же ученые придерживаются точки зрения, что 

деление рода существительных в английском языке выражен как переменные формы слов, 

но как классификация существительных.  Категория рода выражена в английском языке 

обязательной корреляцией существительных с личными местоимениями третьего лица. 
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Они служат как определенные классификаторы рода существительных, потенциально 

отражены при каждом употреблении существительного в речи Некоторые слова 

используются для того, чтобы показать разницу в родах. Нейтральные слова такие как: 

assistant, worker, person или officer могут употребляться вместо слов man / woman в 

названиях профессий. Морфологическими средствами категория рода выражается далеко 

не во всех случаях. Некоторые существительные женского рода образуются от 

соответствующих существительных мужского рода с помощью суффикса-ess, приложение 

которого в некоторых случаях сопровождается и другими изменениями слова. В одном 

случае существительное мужского рода образуется от соответствующего 

существительного женского рода с помощью суффикса-er. Много слов, которые могут 

обозначать существа как мужского, так и женского пола, относятся к общему роду 

(commongender), в зависимости от контекста они понимаются как слова мужского или 

женского рода. Лишь в некоторых случаях к мужскому или женскому роду относятся 

слова, не обозначающие живые существа. Например, названия государств, как England, 

France, Italy и даже the USA, относятся к женскому роду. Существует такое мнение, что 

здесь сказывается влияние латинского языка, в котором такие названия государств 

(Anglia, Francia, Italia) оформлены как существительные женского рода при 

олицетворение предметам также предоставляют свойств рода, в зависимости от ситуации 

и от размера этих предметов. Следовательно, проблема категории рода в современном 

английском языке является противоречивой и очень сложной. Поскольку этого нет 

единого определенного мнения, то эта тема остается на стадии исследования. 
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В данной статьи рассматривается использование экспрессивных средств в 

переводе газетных заголовков с английского языка на русский язык. Проанализировать 

языковые особенности, употребляемые при составлении газетных заголовков, и их 

передача при переводе. Определения специфика функционирования языковых средств в 

заглавиях англоязычных газет.  
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Бұл мақалада газет тақырыптарын ағылшын тілінен орыс тіліне аударуда 

экспрессивті құралдарды пайдалану қарастырылады. Газет тақырыптарын 

құрастыруда және оны аудару барысында пайдаланылатын тілдік ерекшеліктерді 

талдау. Ағылшын тілді газет тақырыптарында тілдік құралдардың ерекше функциясын 

анықтау. 

Түйін сөздер: үнпарақ мәтінінің тиімділігі, тілдік метафоралар, ағылшын 
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This article deals with the use of expressive means in translating newspaper headlines 

from English into Russian. Analyze the language features used in the compilation of newspaper 

headlines, and their transfer in translation. Definitions of the specific functioning of language 

facilities in the titles of English-language newspapers. 

Key words: Efficiency of newspaper text, language metaphors, headline in English 

newspapers, features of translation. 

 

В настоящее время существует огромное количество источников, в которых 

содержится различного рода информация, одним из таких примеров является газета. То же 

самое относится к английским и американским газетам, которые набирают все огромную 

известность  среди российских читателей. Неотъемлемой частью газетных публикаций 

является заголовок. Хороший заголовок во многом повышает конкурентоспособность 

периодического издания. В прессе заголовок занимает самую сильную позицию. 

Эффективность газетного текста во многом определяется его заглавием, так как известно, 

что с помощью умело составленного заголовка часто легче убедить читателя, чем с 

помощью резкого памфлета. Именно на него читатель обращает внимание в первую 

очередь. Поэтому от характера и оформления заголовков во многом зависит имидж газеты 

или журнала, а также и воздействие той или иной публикации на читателя: 

содержательную статью с неправильно выбранным заголовком не замечают, в то время 

как даже самая посредственная статья может завоевать популярность благодаря своему 

яркому, выразительному заголовку.[1,с.15]Заголовок может выражать любой элемент 

структуры произведения: основную мысль, установочные тезисы, аналитическую оценку 

ситуации, фон к цели сообщения, иллюстрации. Имя текста сигнализирует о его 

содержании, о том, каким образом реализуется информативная функция названия 

публикации. 

Существует множество классификаций заголовков в зависимости от их соответствия 

содержанию, связей с текстом. Так А.П. Бессонов в книге «Газетный заголовок» [2,с 32] 

указывает, прежде всего, на то, что заголовок должен отвечать содержанию материала и 



Вестник университета Кайнар, №3/2017 

 50 

давать предельно сжатое и меткое выражение главной идеи текста.Следует остановиться 

еще на особенности газетных заголовков, связанной с тем, что очень часто назначение 

заголовка состоит в том, чтобы поразить воображение читателя, привлечь его внимание 

любой ценой. Отсюда - частое употребление в заголовках эмоционально окрашенных 

слов, жаргонизмов, идиоматических выражений, а также неожиданных словосочетаний и 

всякого рода аллюзий.Так, например, заметке о мальчике, убежавшем из дома, газета 

предает следующий заголовок: BoyBlueSlungHis Hook. Здесь мы имеем и необычное 

сочетание boy blue (предлог in вероятно опущен), говорящее просто о том, что сбежавший 

мальчик одет во все синее, и жаргонное выражение to sling one's hook, означающее 

сбежать, стилистическим соответствием которого было бы удрать или еще точнее 

смотаться, смыться.Можно привести еще одни любопытный пример употребления сленга 

и заголовках для придания выразительности: HipAndSquareFilms. В этом заголовке 

употреблено два жаргонных слова: hip-hop любитель всего новомодного, в особенности 

новой джазовой музыки и square старомодный, противник всяких новшеств. Сам 

заголовок следует перевести следующим образом: Ультра-модернистские и традиционные 

фильмы. [3, с.78] 

Отличительной особенностью такой «заголовочной лексики» является не только 

частота их употребления, но и универсальный характер их семантики. Слово pact в 

заголовке может означать не только пакт, но и договор, соглашение, сделку и т.п. Глагол 

hit может быть употреблен в связи с любым критическим выступлением. Red может 

означать и коммунистический, и социалистический; bid подразумевает и призыв, и 

приглашение, и попытку достичь определенной цели и т.д.: National Gallery Launches Bid 

to Buythe Titian. - Национальная галерея пытается приобрести картину Тициана. Bid to Stop 

New Police Powers. - Призыв не допустить расширения прав полиции [4,С.23-30].В 

газетных заголовках особенно широко используются жаргонизмы и другие лексические 

элементы разговорного стиля: Report Raps Lack of Law Reform; Hits Gapers Housing Stand; 

Diet Lends JFK a Helping Hand. Даже если в самой статье какая-либо ситуация 

описывается в более сдержанном стиле, заголовок часто носит более разговорный 

характер. А leading Chinese diplomat has been accused of responsibilityFor Violence Against 

Foreign Embassies с заголовком: China Blames Diplomat for Embassy Rows. 

Языковые метафоры, используемые в публицистике, строятся чаще всего на 

стершихся образах и носят клишированный характер. Так среди метафор, используемых 

англоязычными СМИ, заметное место принадлежит спортивной лексике и фразеологии 

[5,с.56] Например, баскетбольный термин full-courtpress - «жесткий прессинг», приобрел в 

языке прессы метафорическое значение «решительное наступление»: «The Justice 

Department has launched a full-court press against him…».(«Министерство Юстиции 

перешло в жесткий прессинг против него…»)Построенный на метафоре фразеологизм 

have two strikes against one, что значит «быть в неблагоприятном положении» или «два 

очка против одного», основан на ситуации в популярной в Соединенных Штатах игре в 

бейсбол. Иногда в англо-американских газетных статьях возникает серия клише-метафор, 

обычно отражающих одну и ту же ситуацию и образующих единую ассоциативную 

цепочку образов. Так, например, в американском варианте английского языка возник ряд 

клише, обозначающих реалии предвыборной борьбы и построенных на метафорическом 

уподоблении избирательной кампании скачкам. Так возникла серия к лишь с единым 

опорным словом race - «гонка»: «The Irish Labor 

Partyjumpedintothetraditionallydullpresidentialracewithunprecedentedfervor». Многие 

популярные в языке англо-говорящих газет метафоры возникли на основе образного 

переосмысления терминологии науки, техники, искусства. Так, например, медицинский 

термин tunnel vision - «ограниченное поле зрения» - приобрел метафорическое значение 

«ограниченный кругозор». Термин global village, созданный канадским ученым М. 

Маклуханом, приобрел значение «мир, в котором средства электронной связи резко 

сократят расстояния и сблизят народы».А, например, военный термин barrage - «огневой 
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вал» - приобрел метафорическое значение «бурное проявление чего-либо». Среди метафор, 

встречающихся на страницах британских и американских газет и журналов значительное 

число основано на бытовых реалиях, на образах повседневной среды, окружающей 

человека. К их числу относится метафора house cleaning, - «генеральная уборка» - 

используемая в метафорическом значении «проверка личного состава». Другая 

повседневная реалия shopping list - «список намечаемых покупок» - используется в 

приводимом ниже примере в переносном значении «план импорта»: «The Patriot will be to 

pofthemilitary shopping list for many governments». («Патриот» станет списком военных 

покупок для многих государств») [6]  

Очень часто в заголовках стилистически центральные глаголы заменяются более 

динамичными, эмоционально окрашенными. Так. например, чрезвычайно характерно 

употребление такого глагола как urge вместо более нейтральных call, call upon, 

demandилиглаголовhitиassail вместоspeak against, protest:Coast Dockhrs Urge Release Of 

Patterson; Ford Local Urges Uaw Board To Back Negro For Top Post; Canada Uaw Local 

Paper Urges Trade With Soviets; World Trade Union Body Urges Fight On Arming Of Nazis; 

Naacp Hits Navy's Surrender To South Africa Jimcrow Rulizs; Uaw Board Hits Illegal «Loyalty» 

Firing In Detroit; W. German Union Head Hits Akms Plan; Mine, Mill Hits Gov't Use Of 

Stoolies (Mine, Mill-Mine, Mill And Smelter Workers Union); Paris Crowds Assail Plan To Arm 

Nazis; Chicago Notables Assail Huac's Anti-Peace Acts; Lawyers Assail Phony Hearing On 

Eviction; Bridges Assails Pre-Tr1al Quiz As Harassement.[7,С.67-70] 

Наглядный пример такого преобразования находим в работах Я.И. Рецкера. В 

газетной статье, посвященной лидерам консервативной партии в Англии, об одном из них 

сказано так: Butler: donnish, dignified and dull. Это не просто анализ достоинств и 

недостатков известного политика, а остроумная сатирическая зарисовка, юмористический 

эффект которой передается посредством аллитерации. В русском языке аллитерация 

занимает значительно более скромное место, и попытки сохранить ее при переводе могут 

привести к тому, что установка на юмористический эффект подлинника не будет 

правильно передана.Сохранить ее позволяет рифмованное словосочетание. Вот 

предлагаемый Я.И. Рецкером перевод: Батлер: академичен, приличен и скучен.Из этого 

примера следует еще один вывод: передача экспрессивной функции оказывается важнее, 

чем сохранение значения отдельных слов. «Dignified» и «приличен» не совсем одно и то 

же. «Dignified» скорее значит «исполненный достоинства», "импозантный". Тем не менее 

предлагаемый перевод полностью обоснован, так как установка на юмористический 

эффект здесь играет доминирующую роль. Она отодвигает на задний план денотативную 

функцию и диктует выбор языковых средств в процессе перевода.[8,с.45]Специальная 

теория перевода описывает разные формы стилистической адаптации при переводе 

текстов, принадлежащих к определенному функциональному стилю. Подобная 

приспособление обусловливается не только языковыми различиями, о которых шла речь. 

Стилистическая адаптация при переводе может оказаться необходимой и в отношении тех 

стилистических признаков, которые одновременно обнаруживаются в подобных стилях 

ИЯ и ПЯ. Одна и та же стилистическая черта может в разной степени проявляться в 

каждом из языков, и её пребывание в оригинале ещё не значить, что она может быть 

просто воспроизведена в тексте перевода. 

Комиссаров В.Н. выделяет пять основных стилистических особенностей английских 

газетных заголовков. В целях ускорения и упрощения чтения материала основной 

особенностью является - использование регламентированного набора языковых 

средств.Churchescallforendto racialtension,Церковь призывает положить конец расовым 

противоречиям; Разговорно-фамильярный характер английских заголовков. Следует 

заметить, что данная черта характерна только для английской прессы, там это не 

бросается в глаза, а является нормой.Say hello to intelligent pillsРазработана 

«интеллектуальная» пилюля; Экспрессивность. Уровень экспрессивности в английской 

прессе гораздо выше, чем в русской. AfterEU «Yes», Croatianeedsreforms, 
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tightbudgetХорватия на пороге ЕС: необходимы реформы, жёсткий бюджет; сжатый 

ритм заголовка.  

За счёт стремления к максимальной краткости и лаконичности английские заголовки 

очень сжаты и имеют отрывистый ритм. Для русской прессы данная черта неявляется 

характерной.ObamaDrasticallyCutsMilitary; SparksHeatedDebateinCongress.Радикальное 

сокращение президентом США вооруженных сил вызвало бурные прения в Конгрессе; 

Многоступенчатая структура. Эта тенденция имеет место как в английских, так и в 

русских заголовках. Многоступенчатая структура представляет собой изложение 

основных положений газетной статьи.Hasquestionsfuture. German considering whether he is 

able to continue at the top level.ТоммиХаасставитподсомнениебудущее. Немецкий 

теннисист оценивает свои шансы на то, чтобы и дальше оставаться среди лучших.[9,с.89] 

Заголовок в английских газетах играет весьма важную роль; основная его задача 

заключается в том, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать и даже поразить 

его, и лишь во вторую очередь заголовку поручается информационно-разъяснительная 

функция - сообщение читателю краткого содержания данной статьи.Вследствие такой 

целенаправленности, в английской прессе выработался особый стиль газетного заголовка, 

характерной чертой которого является чрезвычайная экспрессивность лексических и 

грамматических средств.Англоязычные заголовки характеризуются большей 

экспрессивностью, нежели русскоязычные. Поэтому необходимо учитывать эту 

экспрессивность лексических и грамматических средств и переводить англоязычные 

заголовки так, чтобы они были доступны пониманию русского читателя: 

AfterEU «Yes», Croatianeedsreforms, tightbudget.Хорватия на пороге в ЕС: необходимы 

реформы. 

Трудность понимания газетных и журнальных заголовков обусловлена двумя 

причинами: в них допускается нарушение языковых норм;недостаточно полные и 

глубокие знания реалий и культуры страны изучаемого языка, а также фразеологии.И 

английским и русским текстам художественного стиля свойственно включение элементов 

разговорного стиля. Однако в английских оригиналах подобные элементы используются 

более свободно, они подчас носят фамильярный, а то и жаргонный характер. Вследствие 

этого переводчику порой приходится как бы "приглаживать" текст перевода, заменяя 

жаргонно-фамильярные слова и обороты более нейтральными: 

Hip and Square Films. – Ультрамодернистские и традиционные фильмы. 

Putting Pep Into the Palace. – Интенсификация труда персонала Букингемского 

дворца. 

В обоих языках газетно-информационному стилю присуща лаконичность. Однако в 

английских текстах это требование соблюдается более строго, чем в русском. Поэтому в 

англо-русских переводах нередко приходится выбирать более пространный вариант. Для 

сохранения экспрессивности текста оригинала переводчику можно и необходимо вносить 

в текст перевода различные изменения.Переводчик должен учитывать, что языковые 

средства оригинала, с помощью которых выражена экспрессивность текста оригинала, 

нельзя просто заменять в переводе однотипными языковыми средствами языка перевода, 

т.к. при этом не получится адекватно передать экспрессивность текста оригинала.При 

передаче экспрессивности текста оригинала важно не только адекватная передача 

лексического значения, но также и синтаксического значения и стилистической окраски 

оригинала. 

Для осуществления каких-либо изменений переводчику, конечно, мало просто 

владеть языком перевода. Он должен знать экстралингвистическую ситуацию, постоянно 

быть в курсе событий в среде языка перевода, всё время пополнять свои знания. 

Мы исходили из того, что в настоящее время газетно-публицистический стиль 

занимает особое место в общественной жизни, т.к. постоянно увеличивающийся объем 

информации поступает, прежде всего, на полосы газет. Английский газетный текст 

характерен известной лаконичностью и краткостью. Русский перевод, сохраняя краткость, 
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должен обладать элементами конкретики, как это свойственно русскому газетному стилю 

в целом. Хорошие газетные аннотации привлекают читателя к позиции автора и внушают 

ему определенное отношение к излагаемым фактам.Газетный заголовок является особой 

лингвистической единицей, обладающей всеми признаками предложения. Содержание и 

форма английского газетного заголовка отражают общую коммуникативную и 

прагматическую направленность газетной статьи. Газетный заголовок не только снабжает 

материал наименованием, но и вызывает у читателя живой интерес к нему.  
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Мақалада физика пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану және оның ерекшеліктері туралы қарастырылған. 
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The article deals with the use of information and communication technologies in teaching 
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Қазіргі заман талабы – оқытудың жаңа ақпараттық жүйесін меңгеру. Оқытудың жаңа 

ақпараттық жүйесінің бірі – ақпараттық технология. Ақпараттық технологияның дамуы 

кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті оқушы даярлау оқытушының басты міндеті 

болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, 

жаңа жүйені және өмірде қолдана алатын жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. 

ХХІ ғасыр ақпараттық жүйе технологиясын қолдану ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім 

жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім 

беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары 

алға қойылуда. Осы тұста мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын меңгеру. Осындай аса қажетті технологиялардың бірі – ақпараттық - 

коммуникациялық технологияларды (бұдан кейін АКТ) пайдалану. АКТ - ны игеру қазіргі 

заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа айналды. АКТ - ның дамуы кезеңінде осы 

заманға сай білімді шәкірт тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болып табылады. 

Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан - жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. 

«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде қызмет 

атқаратын, ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен 

олардың қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан - жақты таратуды, одан қалды 

компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық, 

программалық - аппараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ 

- ға жататындар: ЭЕМ, дербес компьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, 

жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және графикалық ақпараттардың құрылымдары, 

көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды 

бақылайтын құралдар мен құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық 

кешендер, жергілікті желілер, әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін 

қазіргі кездегі байланыс құралдары. 

Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары: 

- Интерактивті тақта; 

- Мультимедия; 

- Интернет кеңістігі; 

- Электронды оқулық. 

«Интернет» деген термин ағылшынның «international net» деген сөзінен, 

аудармасында «халықаралық байланыс» деген ұғымды береді.  Интернет жүйесі арқылы 

тіл үйренуші тіл өкілімен тура, тікелей байланысқа түсе алады, шетел тілі сабағында 

Интернетке қосылу арқылы шынайы қарым-қатынас үлгісін жасауға болады. Табиғи 

тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана отырып, тіл үйренушілер 

айтылымдарға спонтанды  түрде, түрлі тілдік формулаларды қолдана отырып, жылдам 

жауап беруге дағдыланады. 

Интернет жүйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын шетел тілі сабағында 

пайдалану бірден-бір тиімді болмақ: 

 электрондық пошта( e-mail), телеконфереция, видеоконференция; 

 жеке ақпараттарды жарыққа шығару мүмкіндігі немесе басқаша айтқанда Web 

 серверге  жеке шығару; 

 ақпараттық каталогтар (Yahoo,  InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу жүйесі (Altta, 

Vista, HotBob, Open Text), жүйе ішіндегі әңгіме( Chat). 

Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет: 
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Бір қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, пайдалану, қолдану) 

оқушылар әрекетін ауыстырып отыру; 

Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, 

байқағыштық жалпыдан негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту; 

Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа және үлгерімі 

төмен оқушыға сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу; 

Оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық есте 

сақтау).Оң мотивацияларды қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби міндеті. Мотив оқушының 

танымдық қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, дағдыны меңгерудегі 

қажеттіліктерімен тығыз байланысты. Жағымды жағдай туғызу үшін оқушыны 

коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс - әрекетін ынталандыратын ерекше 

сабақ формаларын таңдау керек. Мұғалімдердің тәжірибесі көрсеткендей, дәстүрлі емес 

сабақтарды ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырады. Бүгінгі күнде 

мұғалімдер оқушылардың жемісті және тиімді іс - әрекетін ұйымдастыру үшін белсенді 

түрде дәстүрлі емес сабақтарды пайдалануда. Дәстүрлі емес сабақ түрлеріне 

видеосабақтар, интернет сабақ, спектакль - сабақ, саяхат - сабақ және т. б. жатқызуға 

болады. 

Жаңа АКТ - ны сабақта пайдаланудың тиімділігі: 

Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді; 

Ақыл - ойын дамытады; 

Шығармашылық белсендігін арттырады; 

Ұжымдық іс - әрекетке тәрбиелейді; 

Тіл байлығын жетілдіреді; 

Жан - жақты ізденушілігін арттырады.  АКТ - ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі 

қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс - әрекетінде дербес компьютердің құралдарын 

қажетті деңгейде пайдаланатын жан - жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. Білім беруде 

АКТ - ны пайдалану мен оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман 

талабына сай АКТ - ны, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану 

оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз 

бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар АКТ құралдарымен 

жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға деген ұмтылысының 

артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін 

оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың 

дұрыс нәтижесі үшін марапаттай алу қызметінен де байқалады. Заманауи АКТ 

құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген 

тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды, 

сондай - ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында оқушылардың өзінің жеке іс - 

әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді.[3.32]. 

Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы 

кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап, оған 

тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда АКТ 

құралдарын пайдалана отырып презентация құралдары арқылы сипаттап, артынан осы 

материалдарды флеш - карталарына салып берудің тиімділігін білеміз. 

Видео - сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу құралы 

ретінде қиялды, абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына және пәнге 

қызығушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан оқушыларға жаңа материалды 

(иллюстрация, фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық материалдар, т. с. с.) көрнекті түрде 

көрсету құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы материалдарды және оны 

қолдану арқылы сабақты меңгерту процесін жеңілдетеді. Видео - сабақтар педагогикалық 

технологияның алға басқан тағы бір қадамы. Оқушылардың ақпаратты теледидар, 
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компьютер және т. б. техникалық құралдардың көмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы 

білеміз. 

Оқытудың жаңа ақпараттық жүйесі бұл мұғалімнің ақпараттық жүйе технологиясын 

пайдаланудың тиімділігі: 

 оқушының өз бетімен жұмыс жасауына ықпал жасау; 

 уақытты үнемдеуге; 

 оқушы білім – білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеруде; 

 шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық  құбылыстарды  түсіндіру 

арқылы жүзеге асыру; 

 қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі 

 қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту мүмкіндіктері 

болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, 

сезінуге мүмкіндік береді; 

 оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Мұғалімнің сабағында жаңа ақпараттық жүйе тиімділігін жүйелі түрде көрсете 

біледі. Жаңа ақпараттық жүйені пайдалану іс-тәжірибесі тиімді әдіс. Оқушыларға білім 

беруде оқытудың ақпараттық жүйе технологияларын қолдану, инновациялық бағытта 

жұмыс жасау заман талабына сай  талап етілуде. Оқушылардыңөз бетімен ізденісі, пәнге 

деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің 

мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай 

туғызып отыр. 

Электрондық оқу құралы – бұл оқу курсының ең маңызды  бөлімдерін, сонымен 

бірге есептер жинағы, анықтамалар, энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу 

эксперименттерін жүргізу нұсқаулары, практикумға, курстық және дипломдық 

проектілерге нұсқау және т.б. білім беруді басқаратын электрондық оқу құралы. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар 

бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. 

Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест 

жұмыстарын орындап, анимациялық практика тапсырмаларымен жұмыс жасауға 

дағдыланады. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және 

музыка тыңдатып көрсетуге болады. Оқушы білімі – бұл өзінің болашақ бағдары мен 

өмірде жеке тұлға болуға құзіреттілігін дамыту. Құзірет – оқушының жеке және қоғам 

талаптарын қанағаттандыру  мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім 

дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін жан-

жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның 

әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру жәнеақпараттық – 

коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. 

Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім берудің жаңа  нәтижелер. Құзіреттілікті 

оқушының пән бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – 

оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана 

алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа. 

Орта мектептің физика сабақтарында жетекші құзыреттіліктерді қалыптастыру 

ерекше орын алады. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды қолдану физика пәнінен 

білімді сапалы меңгерумен қатар тәжірибеде қолдана алу қабілеттілігін дамыту мәселесін  

шешеді. 

Жалпы білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық құрал – 

жабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен 

және арнаулы пәндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету. 

Қазіргі заманда болашақ мамандарды ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажетдеп, Елбасы атап көрсеткендей 

жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру 

мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. 
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Оқушы біліміне ақпараттық – коммуникациялық жүйе технологиясы оқу – тәрбие 

үрдісінде қолдану оқушының өз мамандығына қызығушылығын арттырып, 

шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастыру болып табылады. 

Қорыта  айтқанда, ақпараттық - коммуникациялық технологияларды  сабақта  

қолдану -  бұл оның нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден – бір  жолы, ал ол 

өз кезегінде  бірлесе  жұмыс  жасауға, адами  қарым – қатынастарға  себепкер болады. 

Оқытуға жаңашыл көзқарасты  қолдану, тәжірибеге  бағытталған  оқытудың  үлкен  

жетістігі болып  табылады , сондай- ақ  оның  сапасы  алынған  білімнің нақты  жағдайда 

мақсатқа жетумен қатар өмірдің  сапасын  көтеруде  үлкен  сұранысты  қанағаттандыруды  

қамтамасыз етеді. 

 

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі: 

1.12 жылдық білім беру бойынша мемлекеттік стандарт  жобасы. 

2. http://engime.org/ou-jilinda-azastan-respublikasini-jalpi-orta-bilim-beretin-jim-

v10.html? page=16 

2.Жалпы  педагогика. 2009ж   

 

 

ОБЗОР ТЕХНИК РАБОТЫ С МЕТАФОРИЧЕСКИМИ 

АССОЦИАТИВНЫМИ КАРТАМИ 

 

Федорович О.В., 

к.психол.н., зав.кафедрой педагогики, психологии  

и социальных дисциплин Академии Кайнар 

Логинова М.Н., 

 магистр психологии, старший преподаватель  

кафедры педагогики, психологии и  

социальных дисциплин Академии Кайнар 

 

Статья посвящена техникам работы с метафорическими ассоциативными 

картами. Подробно рассмотрены такие техники как рисование, создание историй или 

сказок, разыгрывание действий и другие. В статье приводится не только описание 

техник, но и их иллюстрация. 

Ключевые слова: практическая психология, метафорические ассоциативные 

карты, техники работы с картами. 

 

МЕТАФОРИКАЛЫҚ АССОЦИАТИВТІК КАРТАЛАРМЕН ЖҰМЫС 

ТЕХНИКАЛАРЫНА ШОЛУ 

 

Федорович О.В., 

психол.ғ.к.к.,  Қайнар академиясының  

педагогика, психология және әлеуметтік  

пәндер кафедрасының меңгерушісі  

Логинова М.Н., 

психология магистрі, Қайнар академиясының  

педагогика, психология және әлеуметтік  

пәндер кафедрасының оқытушысы 

 

OVERVIEW OF TECHNIQUES OF WORK WITH METAPHORICAL 

ASSOCIATE CARDS 

Fedorovich O.V.,  

с.psychol.s., Head of the Chair of Pedagogy, Psychology 



Вестник университета Кайнар, №3/2017 

 58 

And social disciplines of the Kainar Academy 

 

Loginova M.N.,  

Master of Psychology, 

Senior Lecturer of the Chair of Pedagogy, Psychologyand 

Social disciplines of the Kainar Academy 

 

The article is devoted to the techniques of working with metaphorical associative maps. 

Details are considered such techniques as drawing, creating stories or fairy tales, acting out and 

others. The article not only describes the description of the techniques, but also their illustration. 

Keywords: practical psychology, metaphorical associative maps, techniques of working 

with maps. 

 

Метафорические ассоциативные карты уже несколько лет занимают отдельное 

место в психологической практике. 

Это достаточно простой, и в тоже время, уникальный метод работы с клиентом в 

режиме не только консультирования, хотя в этом контексте, метафорические карты 

достаточно интересны и эффективны6 но и в терапевтическом режиме [1-6]. 

Начнем с техники выбора карт. Таких существует две основных: 

1. Выбор карт осознано – при этом карты выкладываются картинкой или словом 

вверх, и клиент видит то, что изображено и, соответственно, выбирает карты, которые для 

него более подходят. 

2. Выбор карт вслепую – при этом карты выкладываются рубашкой вверх, и 

клиент наугад выбирает карты.  

При этом следует учитывать некоторые особенности. 

Я, как правило, предлагаю клиенту самому выбрать – как бы он хотел выбрать 

карты – в слепую или осознанно. Здесь важно дать почувствовать клиенту безопасность и 

создать атмосферу доверия, так как выбор карты в слепую может фрустировать клиента[1, 

3, 4, 5, 6]. 

Что такое фрустрация? Фрустрация (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное 

ожидание», «расстройство замыслов») — психическое состояние, возникающее в 

ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 

потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям. При этом фрустрация может выступать и как: 

 внешний барьер, препятствующий достижению цели;  

 внутреннюю эмоциональную реакцию, обусловленную тем или иным 

ограничением или препятствием на пути к цели[2, 7].   

Когда у нас возникает фрустрация: нам надо быстро добраться куда-нибудь, а 

транспорта нет; мы ждем важного телефонного звонка, а батарейка в телефоне села или 

нет сети или человек нам не звонит; или это наша реакция на очередь.  

При работе с картами клиент, предположим, ищет себе ресурс, вслепую и может 

вытянуть карту либо по сюжету не подходящую к нему, либо карта просто ему не 

нравиться. И что произойдет? Правильно, получаем фрустрированного клиента. Клиент 

хотел получить ресурс, положительные эмоции, а тут вместо ожидаемого получает что-то 

не отвечающее его потребностям. А может быть и еще более «плачевный» результат:  

появляется угроза ретравматизации (повторное травмирование)[3, 4].   

Следует еще добавить к вышесказанному, что есть запросы клиентов, при которых 

мы работаем только с открытой колодой. Это: поиск ресурсов и работа с кризисами, 

травмами, потерями. Во всех остальных случаях,  можно экспериментировать. 

И в заключении этого вопроса: есть колоды, с которыми можно практически всегда 

работать в открытую – СОРЕ (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Карты колоды СОРЕ. 

 

А есть колоды, где выбор осознано – не имеет смысла, так как все карты в этих 

наборах – это абстракции. Это колоды ECCO, BEAUREGARD (пример карт см. рисунок 

2). 

 

 
Рисунок 2 – Колоды ECCO (слева) и  BEAUREGARD (справа). 

 

Теперь давайте перейдем к вопросу: а что можно делать с картами? 

Существуют 4 базовые техники работы с метафорическими ассоциативными 

картами [1, 3-6]: 

1. составлять комбинации слов и картинок; 

2. создавать истории и сказки; 

3. рисовать, дорисовывать; 

4. разыгрывать действия. 

Для наглядности – приведем примеры. 

Итак, начнем с комбинаций или их еще иногда называют пасьянсами. 

Предлагаю поэкспериментировать над любым словом: Счастье, Любовь, Вера, Наш 

коллектив, Моя семья и т.д. Каждый участник выбирает (желательно вслепую) по одной 



Вестник университета Кайнар, №3/2017 

 60 

карте и по кругу начинают давать определения – что же такое, например, Счастье, 

опираясь на вытащенную картинку. Можно добавить карточки – слова и посмотреть как 

может преобразиться наше понимание того или иного явления, предмета или состояния. 

Можно поэкспериментировать и попробовать выложить картинки колоды ECCO, 

BEAUREGARD как картинку из пазлов. Это хорошее упражнения для сплочения 

коллектива и посмотреть, как распределены  роли в группе, кто лидер, кто пассивен и т.д. 

Предлагаю вам взглянуть на этот набор карт – колода ОН.  

Приведенный пример, можно рассмотреть как ассоциативный ряд на слово 

«Жизнь» (см. рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3 –Составление композиций из карт картинок и карт рамок-слов колоды 

ОН. 

 

Если мы посмотрим на рисунок 3, то сможем пофантазировать методом свободных 

ассоциаций и у нас могут возникнуть такие ассоциации как: жизнь –  

 это бури, которые могут быть жесткими и непреодолимыми, 

 это очарование простоты, 

 это скука, которая таит в себе опасность, 

 это то, что остается скрытым и т.д. 

Вторая техника – это создание сказок и историй. 

В самом простом выполнении эта техника может быть представлена следующим 

образом. Клиенту предлагается выбрать несколько карт. Он может сделать это вслепую 

или осознанно, количество карт может быть, как оговорено заранее, 5-6-7-10, так и сам 

клиент может решить – когда карт будет достаточно. Из выбранных карт предложите 

составить историю или сказку. О чем она будет? Какой сюжет будет у этой истории? 

Какое название будет у этой истории? Кто будет главным героем и что ждет его на пути? 

Чем история закончиться? 

Истории можно создавать практически из любых колод, и, более того, в одной 

истории можно использовать карты из различных колод. 

Есть «специальные» сказочные колоды – это SAGA, MYTHOS, 1001, SHEN HUA 

(см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Карты колод слева на право -  SAGA, MYTHOS, 1001, SHEN HUA. 

 

На мой взгляд – можно использовать любые карты, ведь вытащив всего одну карту 

мы уже можем рассказать историю. 

На рисунке 5 мы использовали карты из колоды SAGA и COPE.  

 
Рисунок 5 – Карты колоды SAGA и COPE в форматесозданиясказки. 

 

Рисование – это третья техника. Предлагаю вам попробовать взять лист бумаги и 

карандаши/фломастеры/мелки – на ваш вкус, выбрать карту, расположить ее на листе и 

дорисовать все, что вам кажется, может быть за ее пределами. Это может быть и 

абстрактный рисунок, и рисунок моего настроения, и картина из жизни племени тумба-

юмба, и сюжет из сказки 1001 ночи и многое-многое другое. Все что вам нужно – это 

воображение и фантазия.  

Рисовать можно как в одиночестве, так и в паре, в тройки или даже в группе. 

Я предлагаю вам взглянуть, как может реализовываться эта техника на примере 

использования колоды СНЫ О БУДУЩЕМ Института Проективных карт г. Одесса, 

Украина, созданной психологом Евой Морозовской (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 –Вариант исполнения техники рисования на примере использования 

колоды СНЫ О БУДУЩЕМ. 

 

Наиболее трудоемкой техникой является техника разыгрывания действий.  

Для описания этой техники наиболее уместно использовать метафору театра. С 

чего начинается постановка? Правильно, сначала нам нужен сценарий: кто, где и когда. 

Можно и сценарий выбрать из карт: если сценарий семейный – подойдет  TANDOO или 

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ, а если любой другой – то можно использовать малую колоду 

PERSONA – где кружочки со стрелочками или PERSONITA – где фигурки. Так, со 

сценарием разобрались. Теперь выберем карты, которые будут выполнять роли. Для этой 

цели лучше взять  карты из  портретных колод: PERSONA, PERSONITA, FACEBOOK, 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. Ну а теперь приступаем: берем пространство – сцену -  лист 

бумаги, желательно побольше, и располагаем на этом пространстве наших героев. 

Смотрим: 

 кто где стоит, 

 какое расстояние между ними, 

 кто с кем объединен в группы, 

 есть ли кто-то кого хотелось бы добавить/убрать и т.д. 

А теперь даем волю нашей фантазии и разыгрываем само представление: 

 кто переместиться, 

 кто останется на месте, 

 как они будут себя чувствовать и о чем думать, 

 кому будет комфортно, а кому не очень и т.д. 

Вопросов может быть задано великое множество – главное помнить – какая цель у 

вашей постановки: 

 увидеть со стороны, 

 посмотреть «расклад сил», 

 увидеть, кто что получает в этой ситуации, 

 кому это выгодно, 

 кто «руководит» спектаклем, 

 а кто находиться в неведенье и т.д. 

Перемещайте карты. Представьте, что это спектакль. И как он вам? Нравиться? Что 

хотелось бы изменить и как? А главное – придумайте название своему спектаклю. Ведь 

именно в названии зашифрован основной, главный смысл, суть, мораль всего этого 

действия. И придумав название, вы сможете не только осознать – что происходит, но и 

что с этим делать. На рисунке 7 представлен вариант такой постановки. 
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Рисунок 7 – Иллюстрация техники постановки действия. 

 

При работе психолога с метафорическими ассоциативными картами могут быть 

использованы все вышеперечисленные техники.  

Есть некоторые особенности выбора техник, например, в зависимости от возраста 

клиента. Так с детьми лучше работают такие техники как рисование и создание сказок. 

Для групповой работы можно использовать все вышеперечисленные техники, а для 

знакомства участников или преодоление сопротивления наиболее эффективными будут 

создание композиций или пасьянсы и составление историй и сказок[1, 3-6]. 
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В данной статье рассматривается важность научно-технического перевода на 

современные реалии. В наш век научно-технического прогресса способы обмена научными 

данными актуальна как никогда раньше. Одним из способов является переводческая 

деятельность, позволяющая пользоваться техническими достижениями разных стран. 

Поскольку на данный момент большинство научно-технических достижений и 

открытий происходит на английском языке в данной статье делается акцент на перевод 

с английского языка на русский.  
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Бұл мақалада ғылыми-техникалық аударманың қазіргі күнгі маңыздығы көрсетіледі. 

Қазіргі, ғылыми-техникалық прогресс заманыңда ғылыми деректерді өзара алмасу өте 

маңызды. Өзара алмасудың бір амалы аударма ісі болып табылады, аударма ісі басқа 

елдердің ғылыми жетістіктерін үйреніп, пайдалануға жол ашады. Қазіргі кезде көптеген 

ғылыми-техникалық ашылулар ағылшын тілінде болатындықтан бұл мақалада ағылшын 

тілінен орыс тіліне аудару мәселелері алға тартылады. 
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This article examines the importance of scientific and technical translation on 

contemporary realities. In our age of scientific and technological progress, the ways of 

exchanging scientific data are more urgent than ever. One of the ways is translation activity, 

which allows to use technical achievements of different countries. Since at the moment most of 

the scientific and technological achievements and discoveries occur in English, this article 

focuses on the translation from English into Russian. 

Keywords: term, scientific and technical translation, syntactic structure, nominativeness, 

technical literature. 

 

Перевод научно технической литературы – сложный творческий процесс, целью 

которого является передача научно-технической информации, содержащейся в 

оригинальном источнике, средствами языка, которым владеет потребитель 

информации.Характерными особенностями научно–технического стиля являются его 

информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность, четкая 

связь между основной идеей и деталями), точность и объективность и вытекающие из 

этих особенностей ясность и понятность. Научно-техническая литература характеризуется 

терминологической насыщенностью; в основе термина лежит научно построенная 

дефиниция. По мнению М. М. Глушко «термин – это слово или словосочетание для 

выражения понятий и обозначения предметов, обладающее, благодаря наличию у него 

строгой и точной дефиниции, четкими семантическими границами и поэтому однозначное 

в пределах соответствующей классификационной системы» [1, с.45] 

В настоящее время существует необходимость в выделении научно–технического 

перевода не только как особого вида переводческой деятельности и специальной теории, 

исследующей этот вид деятельности, а также присвоении научно–техническому переводу 

статуса самостоятельной прикладной дисциплины. С точки зрения лингвистики, 

характерные особенности научно–технической литературы распространяются на ее 

стилистику, грамматику и лексику. Задача, стоящая перед переводчиком научно-

технического текста, лишенного эмоциональной окраски – точно передать мысль автора, 

по возможности сохранив особенности его стиля. 

Характерные особенности научно-технических текстов распространяются на ее 

грамматику стилистику и лексику. Кроме того, основная задача научно–технического 

перевода - предельно ясное и точное доведение до читателя сообщаемой информации. Это 

достигается логически обоснованным изложением фактического материала, без 

эксплицитно выраженной эмоциональности. Стиль научно–технической литературы 

можно определить как формально–логический. Следует отметить, что широкое и 

интенсивное развитие научного стиля привело к формированию в его рамках 

многочисленных жанров, таких, как: статья, монография, учебник, патентное описание 

(описание изобретения), реферат, аннотация, документация, каталог, справочник, 

спецификация, инструкция, реклама (имеющая признаки и публицистического стиля). 

Каждому жанру присущи свои индивидуально–стилевые черты, однако они не нарушают 

единство научного стиля, наследуя его общие признаки и особенности.[2, с,95] 

Среди актуальных проблем современногопереводоведения важное место занимает 

развитие такой отрасли как перевод научно–технических текстов, так как в связи с 

ускоряющимся научно–техническим прогрессом данный вид переводческой деятельности 

становится все более востребованным. Но, к сожалению, степень изученности данной 

темы далека от желаемой полноты, в частности, недостаточно исследованы приемы и 

способы перевода сопроводительной технической документации. Основной 

стилистической чертой технического текста является точное и четкое изложение 

материала при почти полном отсутствии тех выразительных элементов, которые придают 
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речи эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на 

эмоционально–чувственной стороне излагаемого.Сфера применения научного стиля очень 

широка. Это один из стилей, оказывающий сильное и разностороннее влияние на 

литературный язык. Совершающаяся на наших глазах научно–техническая революция 

вводит во всеобщее употребление огромное количество терминов. Если раньше толковые 

словари составлялись на основе языка художественной литературы и в меньшей степени 

публицистики, то сейчас описание развитых языков мира невозможно без учета научного 

стиля и его роли в жизни общества.  

Основными способами образования английских научно–технических терминов 

являются синтаксический, семантический и морфологический, а также заимствование из 

других языков и отраслевых терминологий.Появление и формирование научно-

технического стиля связано с развитием науки и техники. Общие свойства научно-

технического изложения, о которых было сказано выше, не могут не отражаться на 

синтаксической структуре высказывания. Широкое распространение получили простые 

двусоставные предложения с составным сказуемым, состоящим из глагола связки и 

именной части. Скрытыми определениями являются и многочисленные атрибутивные 

группы, которые в большом количестве используются в научно-технических 

материалах.[3, с,148] 

Раскрывая специфику перевода технической литературы, теория перевода изучает 

три ряда факторов, которые должны учитываться при описании переводов данного типа. 

Во-первых, сама по себе принадлежность оригинала переводимого научного или 

технического документа к особому функциональному стилю может оказывать влияние на 

характер переводческого процесса и требовать от технического переводчика применения 

особых методов и приемов. Во-вторых, ориентированность на подобный оригинал может 

предопределить стилистические характеристики текста перевода, а, следовательно, и 

необходимость выбора таких языковых средств, которые характеризуют аналогичный 

функциональный стиль уже в языке перевода при техническом переводе. И, наконец, в 

результате взаимодействия этих двух факторов могут обнаружиться собственно 

переводческие особенности, связанные как с общими чертами и различиями между 

языковыми признаками аналогичных функциональных стилей иностранного языка и 

языка перевода, так и с особыми условиями и задачами технического перевода с 

различных языков. [4, с.191] 

Существенное изменение синтаксической структуры связано с заменой главных 

членов предложения, особенно подлежащего. В англо-русских переводах использование 

подобных замен в значительной степени обусловлено тем, что в «английском языке чаще, 

чем в русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначения субъекта 

действия. Важная характеристика английского научно-технического стиля, которая 

отражается в отборе и использовании языковых средств, заключается также в его 

стремлении к краткости и компактности изложения, что выражается, в частности, в 

довольно широком использовании эллиптических конструкций. Неправильное понимание 

этих конструкций нередко приводит к нелепым ошибкам в переводе.[5, с.58] 

Отсутствие полного совпадения между английским и русским научно-техническим 

стилями можно обнаружить и при изучении сравнительной частоты употребления в них 

отдельных частей речи. Для научного изложения в целом характерен признак 

номинативности, т.е. более широкое использование существительных, чем в иных 

функциональных стилях. Одна и та же особенность научно-технического стиля, присущая 

и английскому и русскому языкам, может проявляться с неодинаковой очевидностью и 

выражаться разными языковыми средствами. Мы отмечали, что для научного изложения 

характерна высокая логичность и последовательность. Следующие друг за другом 

высказывания соединены различными видами логической связи: одно высказывание 

вытекает из другого, поясняет его, устанавливает с ним причинные, временные, 

пространственные и т.п. отношения. Эта особенность выявляется как в английском 
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оригинале, так и в русском переводе. Однако в английском языке логические связи между 

отдельными высказываниями часто обнаруживаются лишь в самом их содержании и 

особо не выражаются. Русский язык предпочитает использовать специальные слова и 

вводные обороты, указывающие на тот или иной тип связи. Поэтому в переводе часто 

обнаруживаются подобные дополнительные уточнения, отсутствующие в оригинале.[6, 

с,126] 

В отличие от художественной литературы, основная задача которой создание 

образов, техническая литература стремится как можно точнее описать и объяснить 

определенные факты. Поэтому в ней преобладают существительные, прилагательные и 

неличные формы глагола. При переводе английского текста переводчик должен полно и 

точно передать мысль автора, облекая ее в форму, присущую оригинальному научно-

техническому стилю и отнюдь не перенося в русский текст специфических черт 

английского подлинника. В английском тексте преобладают личные формы глагола, тогда 

как русскому научному стилю более свойственны безличные или неопределенно-личные 

обороты. При всей своей стилистической отдаленности от живого разговорного языка, 

научно-технический текст включает некоторое количество более или менее нейтральных 

по окраске фразеологических сочетаний технического характера. Важная характеристика 

английского научно-технического стиля, которая отражается в отборе и использовании 

языковых средств, заключается также в его стремлении к краткости и компактности 

изложения. Указанная тенденция находит отражение и в ряде других грамматических 

особенностей. Для научно-технического стиля характерна, например, замена 

определительных придаточных предложений прилагательными. 

Хорошо сказала Т. А. Казакова: «Структурой языка технической литературы должна 

управлять логика, а ясность должна регулировать его отдельные элементы. Выбираемые 

слова должны быть достаточно простыми и обиходными, чтобы привлечь внимание 

читателя и обеспечить ему понимание смысла. Слова должны быть достаточно длинными 

и иностранного происхождения в тех случаях, когда нельзя достигнуть понимания смысла 

при помощи простых, чисто английских и обиходных слов» [3, с.75] 

Перевод технической литературы - это та сфера переводческой деятельности, в 

которой профессиональное выполнение работы возможно только 

высококвалифицированными техническими специалистами, хорошо знающими 

предметную область и ее специфическую терминологию, в достаточной мере 

владеющими иностранным языком и (что самое важное) умеющими грамотно излагать 

свои мысли (не уходя от сути и стиля оригинала) на языке перевода. И здесь появляется 

извечная первая проблема: поиск хороших переводчиков, ибо практика выполнения 

крупных переводческих проектов показывает, что в лучшем случае среди сотни 

“технарей”, убежденных в своем умении переводить, удается найти в среднем лишь двух 

специалистов, действительно способных делать это профессионально. Важная 

особенность современного этапа технического прогресса заключается во взаимном 

проникновении специальной терминологии из одних областей знаний в другие; в 

результате этого для перевода технической литературы и документации, например, по 

системам связи требуется одновременно использовать отраслевые и толковые словари по 

телекоммуникациям, радиоэлектронике, микроэлектронике, вычислительной технике, 

экономике и финансам, рекламе и маркетингу и нередко - по средствам массовой 

информации. 

Специфика перевода технических и деловых текстов состоит в повышенных 

требованиях к точной передаче информации, содержащейся в оригинале, включая верную 

передачу специальных терминов. У переводчика деловых и технических текстов - в 

отличие от художественного или литературного переводчика - нет времени, чтобы плести 

замысловатые стилистические узоры. Было бы наивным полагать, что любой переводчик, 

даже знающий язык оригинала в совершенстве, переведет технический текст достоверно. 

И наоборот, что хороший технический специалист, знающий язык оригинала, но не 
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являющийся профессиональным переводчиком, сможет качественно перевести на родной 

язык научную статью из своей области. Эталоном перевода технических текстов является 

схема, состоящая как минимум из трех самостоятельных звеньев: квалифицированный 

технический переводчик-филолог, редактор (специалист в данной области), контрольный 

редактор. 

Краеугольный камень технического перевода - точная передача 

узкоспециализированных терминов. В этом плане адекватное выполнение перевода 

требует полного смыслового понимания текста. Переводчику с гуманитарным 

образованием сложно выбрать правильный вариант перевода, учитывая многозначность 

английской технической терминологии.В каждой статье по узкой технической 

специальности число терминов не превышает 150 – 200 единиц. С развитием науки и 

техники однозначные специальные (номенклатурные) термины могут приобретать 

дополнительные значения и становятся многозначными общенаучными и техническими 

терминами, а многозначные термины могут утрачивать свои значения и становятся 

однозначными[6, с.24] 
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В статье излагается о проявлениях невербальных способах, использующих в 

казахской национальной традиции. Виды невербальных способов, использующие в 

национальных традициях даются примерами. 
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The article tells about the manifestation of nonverbal practices in Kazakh national 

tradition. The types of nonverbal communication which used in our national tradition are 

provided by examples. 
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Қазақ халқы- тұрмыс-салтын жоғары қоятын халық.Ұлт болып ұйысып дамып, 

өркендеп келе жатқанымыздың өзі әдет-ғұрпымызды қастерлеп дұрыс жолға қоюымыздан 

болар.Әсіресе «Сөз анасы-сәлемдесу» деген нақыл сөзіміздің  өзі ұлттық ерекшелігімізді 

танытатын қастерлі нәрсе. «Болар елдің баласын сәнінен емес, сәлемінен таны» деген 

аталық сөздің үлкен мәні бар.Қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі қастерлі өнегенің бірі-

амандасу болып табылады.Ал амандасу салтымыздың мазмұны әрі терең, әрі 

бай.Халқымыздың дәстүрлі әдеті бойынша жасы кіші үлкен адамға таныс па, бейтаныс па, 

бұған қарамай бірінші амандасады.Ал ер азаматтар қарт адамдарға «Ассалаумағалейкум» 

деп қолын ұсынса, ал сәлем алушы «Уағалейкумассалам» оң қолын ұсынады.Содан кейін 

ғана жөн-жосық, хал –жағдай сұрасқан. Сонда амандасу-мәдениеттіліктің, тектіліктің, 

әдептіліктің, сыпайы мінездің үлгісі ретінде қабылданған. Сәлем беру, амандасу салты –

халқымыздың қасиетті дәстүрінің бірі.Амандасу салтының ішкі мазмұндық, тәрбиелілік, 

философиялық және психологиялық мәні бар.Мысалы, қазақтың келіндері ата-ене, 

қайнаға-абысындарына  ерекше құрметпен, ілтипатпен , кішіпейілдікпен иіліп сәлем етеді. 

Бұл салт -ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан өнегелік дәстүрдің бірі.Осындай сәлем 

ету кезінде ауыл үлкендері «Көп жаса!» « Бақытты бол!», «Үбірлі-шүбірлі бол!»деп 

баталарын береді.Ал жастар жағы –бозбала мен бойжеткендер күлімдеп, жылы шырай 

танытып, кейде бастарын изеп күлімдеп, жай ғана ыммен, ал кейде «Сәлем бердік» деп, 

бастарын изеп амандасатын болған.Сонда қазақ халқы үшін амандасу бір-біріне деген 

жылы сезімнің, ерекше ілтипаттың, жақсы көріп құрметтеудің көрінісі ретінде 

қабылданған.Халық қазынасынан , тарих қойнауынан бастау алған амандасу дәстүрлері 

қазақ халқының ата-баба салған кемелді өмір салтынан, өмір тәжірибесінен жинақталған 

бай қазына болып табылады. 

Қазақта ежелден келе жатқан  ер кісілердің қол алысып амандасу дәстүрі 

бар.Осындай бейвербалды амалдың баяғыдан келе жатқан тарихы бар.Ежелгі заманғы 

адамдар бір-бірін кездестіргенде өзінің адал екендігін, оған қастық ниетінің жоқтығын 

білдіру үшін оң қолын көтеретін болған. Бұндай амал «Менде қару жоқ, саған дұрыс 

көңілмен келдім» дегенді білдірген.Ойлап қарасақ, бұндай қимылды қазіргі кездегі 

адамдардың бір-біріне қол беріп амандасуының бастапқы бейнесі деп есептеуге болады. 

Бұндай көрініске ғалым А.Пиз «Рукопожатие уходит своими корнями в глубокие 

прошлое.Когда первобытные люди встречалисьв мирной обстановке, они 
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демонстрировали ладони друг другу, чтобы показать ,что не прячут никакого 

оружия»[1,48] деп сипаттама береді. 

Амандасу—кез келген халыққа тән және өздерінің халық ауыз әдебиетінде кеңінен 

көрініс тапқан мәдениет белгісі. «Әр елдің салты басқа, иті қара қасқа»  деп қазақ ауызекі 

сөзінде айтылатын сөз танымының да өз шындығы бар.Әр ұлттың өзіне тән әдеп-ғұрпы, 

тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі бар болғандықтан, сәлемдесу жоралғылары да өзгеше 

болып келеді.Мысалы, жапондықтар бір орнынан қозғалмай қалшиып тұрып, қолын 

беліне, одан кейін иіліп тізесіне қойып, жылы жүзбен күлімдеп амандасса, үнді халықтары 

қос қолын біріктіріп,маңдайына тигізіп, тағзым етеді. Орталық Азия мен Африканың 

мұсылман халықтары оң қолын жүректерінің тұсына апарып, тағзым жасай отырып, 

сәлемдеседі.Ал латын американдықтар бір-бірімен  құшақтасып амандасады. Қалай болса 

да, осы амандасу қимылдарында бір-біріне деген жылы ниет, жақсы көру шарапаты 

байқалады. 

Ал амандасу дәстүріндегі бейвербалды амалдың тағы бір көрінісі-қол бұлғау. Бұл 

қимыл коммуникативтік қарым-қатынас әрекетінде де жиі ұшырасады.Адамдар арасында 

бұндай дене қимылы тіпті көп қолданылады.Өзіміз көркем шығармасын арқау етіп алған 

жазушылар шығармаларында сәлемдесудің бұл түрі адамдар арасындағы арақашықтыққа 

яғни адамдардың бір-бірінен алыс тұрып сәлемдескендеріне –қол бұлғап қатынас 

жасауларына байланысты алынған.Ал кейіпкерлердің қолды жоғары көтеріп бұлғауы 

ерекше ықыласты, жақын тартуды аңғартады.Мысалы, Кабина терезесінен әуелі басын 

қылтитқан ұщқыш ыржия күліп , қолын бұлғады.(2,90).Келтірілген мысалдардағы қол 

бұлғау кинемасының осы арада жымию, күлімсіреу, күлімдеу кинемаларымен параллель  

түрде қолданғанын байқауға болады. 

Әр  халықтың осындай ерекшеліктері олардың мәдениеті мен географиялық жерді 

қоныстану  аймағына, бастан кешірген тарихи жағдайларына байланысты болатынын да 

ескеруіміз керек.Мысалы, ғалым А.Пиз «Язык теледвижениий» кітабында: «Жапон елінде 

қол алысу, сүйісу, құшақтасу қалыптаспаған.Олар бұндай жағдайды өздерін жәбірлеу деп 

түсінеді.Жапондар бір-бірімен кездескенде бас изеумен ғана шектеледі» деп 

сипаттайды.[1,130] 

Амандасудың адамдар үшін күнделікті өмірде маңызы өте зор.Қазақ халқында 

амандасу дәстүрінде қолданылатын бейвербалды амалдардың саны өте көп және олардың 

қолданылу реті, жұмсалу машығы, өзіндік жүйесі және қазақы әдебі мен мәні барлығы 

аңғарылады.О.Бөкей шығармаларында сәлемдесу түрі  көбінесе қол алысу тәрізді 

бейвербалды амалдармен беріледі. Бұндай бейвербалды амалдардың күнделікті өмірде жиі 

қолданылатынын ғалым Н.И.Форманская да өз еңбектерінде көрсетіп жазады. Қол алып - 

беріп амандасу кинемасы- дүние жүзі халықтарының көпшілігінде қолданылатын қарым-

қатынас құралы.  

О.Бөкей туындыларында қол алысып сәлемдесу кинемасы әр түрлі ортада 

суреттеліп, негізінде халқымыздың салт-дәстүріне , менталитетіне, психологиясына 

тікелей ұштасып жатады.Қазақ халқында қос қолымен амандасу айрықша ықылас, ниетті, 

«адал көңіліммен сәлемдесіп жатырмын» деген ізгі тілекті аңғартады.Қаламгер 

шығармаларындағы қол алысу кинемасының семантикалық сипатын, қолдану 

ерекшелігінің әр түрін келесі мысалдардан көруге болады.Қандай бейвербалды амалды  

алсақ та, оның ұлттық ерекшелігімізге байланысты сипатта қолданылғанын байқаймыз. 

1.Саламатсыз ба, Қаратай Айтжанович, -деді Данилчук Қаратайдың қолын 

құшырлана қысып.(4,147) 

2.Омырауындағы жалғыз медалы жарқырап, қақ төрде бір шынтақтай жатыр 

екен.Қол алысып амандастық.[5,112] 

Қазақ халқында қол беріп, қос қолдап амандасу ер адамдар қарым-қатынасында 

кездеседі.Қаламгер туындыларындағы қос қолдап сәлемдесу қазақы құрмет, сыйласу, 

ілтипат танытуды аңғартады.Осылай сәлемдесу халқымыздың ұлттық, психологиялық  

мәдени сипатын аңғартатын бейвербалды амалдардың қатарына жатады.Қазақ халқы 
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керек жерінде өз жақсы көрушілігін сөзбен білдірсе, кейбір сәттерде сөз шығындамай, іс-

қимыл амалдары арқылы сәтті таныта білген.Бұндай әрекеттер күнделікті өмір 

тәжірибесінде, адами қарым-қатынаста, отбасы мүшелерінің сыпайы әдебінде, үлкен мен 

кішінің сыйластық машығында әдемі жарастықпен қолданылып келген.Ал сәлемдесу мен  

сәлем берудің қазақ салтында  ұлттық мән-мағынасы бар.Үлкенді сыйлау, кішіні 

құрметтеу сәлемнен басталады.Таныстықтың алды, жақсылықтың басы сәлемдесуден 

басталады деп түсінген қазақ халқында амандасу үлгісінің сан сипатты түрін бейвербалды 

амалдармен берудің бай үлгісі бар.Сәлем-сөздің қақпағы іспетті, кейде көңілді бүркеп 

жасырып тұрған шымылдық  сияқты болса, көп жағдайда жүректің нұры, ниеттің сыры 

ретіндегі ұлттық дәстүр.Осындай құнды салтты көрсетудің қосымша амалы бейвербалды 

әрекеттер арқылы жүзеге асады. Ал жазушы шығармаларында бейвербалды амалдармен 

адамдар қарым-қатынасын танытатын мысалдар көптеп кездеседі. 

Кейде адам баласының қарым-қатынас жасауында сөйлесуден басқа өзара 

түсінісетін қосымша қимыл-амалдардың қажеттілігі бар.Олар әр түрлі қимыл, ым, ишара 

,т.б. арқылы қолданысқа енеді. Мысалы, ғалым Қ.Жұбанов: « Дыбыстап сөйленген сөз 

олқысы көбіне ыммен толады. Тіпті бірінің тілін бірі білмеген я болмаса бірінің тілі мүлде 

жоқ болған уақытта да, ыммен ылаждап түсіндіруге болады» дейді.[6,28] Тілші-ғалым 

пікірінен сөйлеу әрекеті кезінде толық жеткізілмей қалған не аяғына дейін айтылмай 

қалған сөйлемді тыңдаушы адамға бейвербалды амалдар арқылы толық түрде беруге 

болатынын байқаймыз.Айтылмыш пікірмен  өзге ғалымдар датолық келіседі: «Ым-ишара 

–санамен ұғынылатын көнеден келе жатқан әмбебап сигнал. Ол ақпараттың дұрыс 

қабылдануына көмектеседі.» деген ғылыми тұжырымды қазіргі ғалымдар да 

құптайды.Демек, адам  ым мен ишаратты сәтті, қолайлы қолдана білсе, олардың 

дыбыстық тілдің рөлін де атқара алатыны сөзсіз екен. Күнделікті  қарым-қатынаста 

адамдар өз араларындағы құпия, өзгеге айтуға болмайтын сырларын ишара, ым, емеурін 

арқылы жеткізіп отырады.Бұл- өмірде жиі кездесетін тәсіл. Ым, ишара, емеурін тәрізді 

амалдар бір-бірімен сабақтаса келіп, көркем шығармада әдеби кейіпкердің бейнесін ашуда 

жан-жақсы көмектеседі.Ал халықтың тұрмыс, тіршілігінде бұндай тәсілдер өте жиі 

кездеседі. Кейде бас изеу сияқты бейвербалды амалдар да адами қарым-қатынастың 

кейпін аңғартады. Қазақ бейтаныс адамдар алдында кейде бас изеп амандасқан.Бұндай 

қимыл адамның екінші адаммен жақындығына байланысты болған. Сонымен қатар 

көпшілік жиналған жерде, алқалы топ алдында бас изеу кинемасы коммуникативтік 

қызмет атқарған. Бұл кинема әлі күнге дейін осы қызметімен ерекшеленеді.Жиналыс, 

мәжіліс кезінде төрағалар жалпы жұртқа бас изеу арқылы амандасады. Амандасудың тағы 

бір түрі- иек қағу кинемасы арқылы жүзеге асып отырады. Кейде үлкен кісілер өзгелермен 

иек қағып амандасып, тезірек кетіп қалады. 

Қазақтың ұлттық дәстүрінде ауылға келген қонақтың алдынан шығып қарсы алу 

бар.Бұл да бейвербалды әдіс түріне жатады. Қазақтың өзге ұлттан ерекшеленетін жақсы 

қасиеті-қонақжайлылығы. Қазақ үшін үйге, ауылға қонақ келу мерекемен бірдей болып 

есептеледі. Қонақ түскен үйде жұрт жиналып, ән тыңдап, күй тартылып, дастан-жыр 

айтылып, кішігірім мейрам болған. Жүрегі жұмсақ, жаны жомарт, көкірегі ән салып 

тұратын қазақ үшін қонақтың келуі қуаныш болып есптелген. Өз ұрпақтарын да осындай 

дәстүрі арқылы тәрбиелей білген. «Қонақпен құт келеді» деп іштей ырымдаған қазақ 

есігін өзі ашып, алдымен мейманын, сосын өзі кірген. Ал қонақты шығарып саларда үй 

есігін қонағына ашқызған, өзі ашса, оны қуғанмен бірдей деп қабылдаған.Қонағын 

құдайындай құрмет тұтқан қазақ кісіні үйде отырып емес, үй алдынан  қадірлеп қарсы 

алған. Сол себепті мейманның келуін олар асыға күтіп, қонақ келсе, олардың алдынан 

шығып , қастерлеп қарсы алған.Тіпті келетін хабарын естісе, қозы көш жерден күтіп 

алған.Сонда қонақты қарсы алу дәстүрі бейвербалды амал түріне жатады. 

Қазақ жүрегі жылы, мейірімді , бауырмал халық. Қазақтың адамды жақсы көруінің 

сан түрлі бейвербалды түрлері бар. Құшақтасып амандасу, арқасынан қағу, маңдайынан 

сүю, оң қолын жүрек тұсына қойып амандасу, бетінен екі қолымен сәл қысу, жиеннің 
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желкесінен еркелете қысу, т.б. амалдар- қазаққа ғана тән жылы тәсілдер.Әсіресе 

маңдайдан сүю не иіскеу кинемасы қазақ ұлтының бауырға, балаға, немере, шөбереге 

деген ыстық ықыласын, жақсы көру ниетін танытатын амалдар. Қазақ халқының көптен 

бері көрмеген, кездеспеген жақын-жуық  не сыйлас жандарын көргенде жасалатын 

бейвербалды амалдың бірі-құшақтасып төс түйістіру.Бұл кинема ер адамдар мен қарт 

адамдар арасында болатын жайт. Қазақ халқында амандасудың өзіндік әдебі, жөн-

жоралғысы бар. Жасы үлкенге жасы кіші, жолы үлкенге жасы кіші адам, әйелдерге ер 

кісілер бұрын сәлем береді.Қол алысу кезінде алақандарын бір-біріне түйістіріп ұстау 

керек.Саусақтың ұшын беріп амандасу қазақ үшін әдепсіздік болып саналады. Қол алысу 

кезінде кейінгі адамның алғашқы адам амандасып болғанша қолын тартып алуы да 

көргенсіздік болып саналады.Қазақта біреуді танысын, танымасын, сәлемдесіп және 

сәлемді міндетті түрде алу дәстүрі болған. Халқымыз үлкенді сыйлау, кішіні қадірлеу 

сәлемнен басталады деп түсінген.Таныстықтың алды, жақсылықтың басы осы сәлем беру 

мен сәлем алудан басталады деп білген. Шынында да танысу сәлемнен басталған. Бұл- 

көшпенді   қазақтыңөзіндік философиясының тұжырымы. Бұндай қимылдар көрінісі қазақ 

мәдениетінің озықтығын, ішкі мәдениетінің жоғары екендігін танытады.Сәлем беру 

рәсімінің де ым-ишарамен білдіретін тұстары көп. Адамды көргенде бас шұлғу, иек қағу, 

бас изеу, алысырақ тұрса, ернін жыбырлатып амандасқандай әлпет таныту, сәл иілу, 

қолын жүрек тұсына қою,т.б.бейвербалды амалдардың әрқайсысының өзіндік орны, 

ерекшелігі бар.Бәрі де әр түрлі жағдайларға байланысты қолданылады.Осының бәрін ой 

елегінен өткізіп отырғанда, қазақ халқының салт-дәстүрінде, тіршілік-тұрмысында, жөн-

жоралғы, кәделерінде, әдет ғұрыптарында, ішкі психологиялық жан әлемінде бейвербалды 

амалдардың сәтті қолданыста болғанын жіті түйсікпен сезінесіз,сезінесіз де қазақ деген 

ғажап халықтың тілдік дыбыс пен бейвербалды амалдарды қатар қолдана білгенінің 

куәгері боласыз. Халқының ұлттық болмысында қарасөздің (дыбыстық  тілдің) шешені 

атанған, суырып салма өнердің көсемі болған  қазақтың күнделікті өмірінде бейвербалды 

амалдарды да  шебер қолдана білгеніне риза боласыз. Қазақ ақиқатында да дана халық .  
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА СЛЕНГА 

 

 Рахматуллин А.М.,  

магистрант гуманитарных наук УЯиДК 

 

Перевод как один из видов языковой деятельности представляет собой процесс 

адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке средствами 

другого языка. Термин «перевод» может применяться для обозначения как самого 

процесса перевода, так и его результата - устного высказывания или письменного 

текста. В процессе перевода часто оказывается невозможным использовать 

соответствие слов и выражений, которые нам дает словарь. В подобных случаях мы 

прибегаем к трансформационному переводу, который заключается в преобразовании 
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внутренней формы слова или словосочетания или же ее полной замене для адекватной 

передачи содержания высказывания. 

Ключевые слова: перевод, сленг, русский язык, английский язык, иностранные языки. 

 

ҰРАНСӨЗДЕРДІ АУДАРУ ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Рахматуллин А.М.,  

ШТжІКУ гуманитарлық ғылымдар магистранты  

 

Аударма бiр тiлден екiншi бiр тiлге адекватты жане ойдын толык берiлу 

кұзiреттiлiктiн турiн айтады. "Аударма" сөзiнiң терминi аударма барысындағы ауызша 

аудару натижесiн немесе жазбаша мәтiндерде де колданылады. Аударма барысында 

бiзге берiлген создiк сөз немесе сөз ырғағы кобiнесе сайкес келмей жатады. Осында 

жагдайда бiз сөйлемнiң мағынасы сайкес келу ушiн сөз тiркестерiн алу немесе косу 

аркылы аударма трансформациясын колданамыз. 

Түйін сөздер: ұрансөздерді аудару, орыс тілі, ағылшын тілі, шет тілі.  

 

DIFFICULTIES OF TRANSLATION SLANGS 

 

  Rakhmatullin AM, 

graduate student of humanities UYAIDK 

 

Translation as a type of language activity is the process of an adequate and effective 

transfer of ideas expressed in one language means of another language. The term "transfer" is 

used to refer to both the translation process and its results - oral statements or written text. In 

the process of translation it is often impossible to use the appropriate words and expressions, 

which gives us a dictionary. In such cases, we resort to the transformational translation, which 

is to convert the internal form of a word or phrase, or its full replacement for adequate 

transmission of the content of the statements. 

Keywords: translation, slang, Russian, English, foreign languages. 

 

Проникновение термина «сленг» в русский язык было связано с изучением 

англоязычных культур. В процессе изучения живого разговорного языка стало понятно, 

что понятия "жаргона" и "арго" исторически указывают на ограниченность группы их 

носителей, а также на узость семантического поля лексических единиц. В то же время 

стала очевидной отличная от нормы языковая среда устного общения, объединяющая 

большое число людей. Именно это понятие получило наименование сленг.Под сленгом 

понимают разновидность разговорной речи, оцениваемую обществом как подчеркнуто 

неофициальная ("бытовая", "фамильярная", "доверительная"). При этом сленгу 

свойственно заимствовать единицы арго и жаргонов, метафорически переосмысляя и 

расширяя их значения. Имеются в виду разновидности речи с искусственно завышенной 

экспрессией, языковой игрой, модной неологией. 

Термин «сленг» вошел в обиход в английской лексикографии в начале XIX века и 

«прошел в своей дефиниции путь от широкого понимания, когда под этот термин 

подводились фонетические, лексические, морфологические и синтаксические 

расхождения с установленными языковыми нормами» [1, c. 20-25] до его сегодняшнего 

определения: "Сленг - разновидность разговорной речи, словарный состав которой 

отличается новизной и частыми изменениями». 

Сленгупотребляютвречимолодежьисоциальныеипрофессиональныегруппылюдейдля 

«внутреннего» общения, так, чтобы сделать язык общения непонятным для остальных 
членов речевого сообщества» (Slang - A variety of speech 

characterisedbynewlycoinesandrapidlychangingvocabulary, usedbytheyoungorbysocialand 
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professional groupsfor 'in-group' communication andthustendingtopreventunderstandingby the 

restof the speech community" [2, c. 40-41]. 

Крупнейший современный английский исследователь сленга Э.Партридж и его 

последователи (например, Дж.Гринок и К.И.Киттридж) определяют сленг как бытующие в 

разговорной сфере весьма непрочные, неустойчивые, никак не кодифицированные, а часто 

и вовсе беспорядочные и случайные совокупности лексем, отражающие общественное 

сознание людей, принадлежащих к определенной социальной или профессиональной 

среде. Сленг рассматривается как сознательное, преднамеренное употребление элементов 

общелитературного словаря в разговорной речи в чисто стилистических целях: для 

создания эффекта новизны, необычности, отличия от признанных образцов, для передачи 

определенного настроения говорящего, для придания высказыванию конкретности, 

живости, выразительности, зримости, точности, краткости, образности, а также, чтобы 

избежать штампов, клише [3, c. 19-20]. 

Э. Партридж называет сленг квинтэссенцией разговорной речи и пишет: "Будучи 

квинтэссенцией разговорной речи, сленг должен рассматриваться как средство для 

удобства общения и не подчиняться грамматическим правилам и законам науки и 

философии» (Slang, beingthequintessenceofcolloquialspeech, 

mustberelatedtoconvenienceratherthantoscientificlaws, grammaticalrulesandphilosophicalideas" 

[3, c. 21-22]. 

Он подчеркивает мысль о том, что лингвисты не только по-разному трактуют сленг, 

но и по-разному относятся к нему: " Некоторые лингвисты, например: Хоттен, Менкен и 

Найсфоро, благосклонно относятся к понятию «сленг». Другие же неумолимы. Еще в 1825 

году Т.П. Томас в своей работе «Моя Книга Мысли» резко высказывается об этом 

понятии: «Сленг - это средство общения дураков» (SuchcriticsasHotten, 

MenckenandNiceforoarealmostgenialintheirattitudetowardsslang.But others are scornful. As 

early as 1825 T. P. Thomas, in My Thought Book, inveighed thus: "The language of slang is the 

conversation of fools". [3, c. 23-24]. 

В англо-американских лингвистических словарях приводятся термины Nonstandartи 

Substandart (Sub-standart), однако они рассматриваются как "incorrect" и 

противопоставлены нормам стандартного языка: "Субстандарт - использование речевых 

звуков или форм, существенно отличных от так называемого СТАНДАРТНОГО ЯЗЫКА, 

часто грамматически неправильных и имеющих стилистически сниженную маркировку. 

Такиепонятия, как «разговорный», «вульгарный» и «сленг» - синонимичны». (Substandart- 

Using speech sounds or forms differing markedly from so-called STANDART LANGUAGE, 

and often labelled vulgar or incorrect... Partial synonyms: Colloquial, Slang, Vulgarism" [3, c. 8-

12] 

Интересную, с научной точки зрения, трактовку сленга можно найти у Стюарта Б. 

Флекснера, одного из авторов «Словаря американского сленга», в предисловии к этому 

словарю. Стюарт Б. Флекснер пишет: «Американский сленг, термин, который положен в 

основу названия настоящего словаря, представляет собой те слова и выражения, которые 

используются сравнительно большой частью широких слоев американского народа, или 

которые понятны ему, но, по мнению большинства, не подходят для «хорошего», 

официального употребления их в речи». В цитируемой статье Стюарт Б. Флекснер 

приводит красноречивые данные. Общий словарный запас «среднего американца», пишет 

автор, насчитывает примерно 10 ООО ~ 20 ООО слов. Из них около 2000 слов относятся к 

сленгу. Следовательно, сленг составляет 10 ~ 20 процентов от упомянутого выше общего 

лексического запаса. Следует, правда, отметить, что этот лексический запас, по словам 

Стюарта Б. Флекснера, хотя и известен в полном объеме «среднему американцу», но 

редко используется полностью в реальной речевой практике. Свои выводы Стюарт Б. 

Флекснер подкрепляет, в частности, следующими данными. Всего в словарный состав 

английского языка в США, по подсчетам ученых, входит 10 ООО слов, относящихся 
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собственно к сленгу, и 35 ООО слов - к его разновидностям: это - профессиональный 

сленг, жаргонизмы, арго, крылатые шутливые фразы [5, c. 46-47]. 

Сленг особенно сложен для перевода, поскольку слово появилось в языке недавно, 

оно обычно неизвестно переводчику и отсутствует в словаре, т.к. словари обычно отстают 

от непрерывного развития словарного состава, и включать их в словарь лексикографы 

остерегаются; они нередко оказываются нежизненными и быстро исчезают, как и 

появляются. Основная трудность - уяснить значение нового слова. 

Стирание граней между различными лексическими пластами языка - характерная 

черта нынешнего века. Взять, к примеру, тот же сленг. Мыслимо ли было 10 — 15 лет 

назад регистрировать в словарях такое огромное количество сленгизмов, как это делается 

сейчас? Современные лексикографы не только не боятся сленгизмов, а скорее наоборот, с 

необычайным старанием фиксируют все старые и новые значения сленгизмов, 

употребляемых в разных ситуациях. 

Сленг с его необычайным семантическим богатством, с его поразительным 

разнообразием ассоциаций, с его большой эмоциональной силой и сравнительно большой 

доступностью для понимания представляет собой эффективное средство с точки зрения 

проявления человеком своей индивидуальности, передачи своих мыслей и чувств в самых 

разнообразных ситуациях. 

Налицо попытка составителей англо-русских словарей в некоторых случаях 

ограничиваться стилистически нейтральными вариантами, передающими лишь общий 

смысл фразеологической единицы. 

Крупнейший в Англии лексикограф Сэмюель Джонсон, автор словаря 

"DictionaryoftheEnglishLanguage", писал, что задача лексикографа - «исправлять и 

предписывать» (SamuelJohnson, 1755). 

На протяжении многих лет такая концепция была законом в лексикографии. Одним 

из достоинств любого словаря всегда считалось, что его составители являются 

крупнейшими авторитетами в области языка - своего рода «законодателями». Так, фирма 

"G. andС. MerriamCompany", специализирующаяся на издании словарей Вебстера, всегда с 

гордостью помещала следующую надпись о своем словаре: "supremeauthority" ~ 

наивысший авторитет. Такое положение сохранялось довольно долго, вплоть до выхода 

в свет в 1961 году третьего издания словаря Вебстера. 

Как только этот словарь вышел в свет, в печати стали появляться критические статьи 

в адрес его составителей. Одной из них является статья «Смерть значения», напечатанная 

в газете «Торонто Глоуб энд Мейл». В статье обращается внимание на весьма интересный 

лингвистический факт: если слово ain'tуже более не отмечается в словаре как 

коллоквиализм или сленг (а это всегда было так раньше), то не равнозначна ли такая 

позиция авторов молчаливому потворству в отношении употребления «испорченного 

английского языка». 

Почему же составители третьего издания Вебстера встали на путь чистого 

дескриптивизма? Основным доводом является то, что многие старые понятия или 

критерии правильности или превосходства одних слов над другими более не 

соответствуют условиям и темпу жизни современного общества, а потому стали 

искусственными. 

Работа же по отысканию на русском языке достаточно экспрессивных и образных 

оттенков сленгизмов возлагается на самого переводчика. 

Некоторые неопытные переводчики, ориентируясь на подобные нейтральные, 

безжизненные эквиваленты, избегают поисков более емких, точных, выразительных 

народных оборотов и, более того, вырабатывают у себя привычку «переводить 

нейтрально». В лучшем случае такое раскрытие фразеологии лексикографами приводит 

переводчика к искажению стиля. А иногда стремление лексикографа к передаче 

разговорного слова или словосочетания нейтральными способами приводит и просто к 

искажению смысла. 



Вестник университета Кайнар, №3/2017 

 76 

Следовательно, нельзя не учитывать роль контекста - узкого и широкого. Особое 

значение контекст приобретает, когда слово использовано в новом значении, не 

зафиксированном еще в словаре, или, когда автор вкладывает в него какой-то особый 

дополнительный смысл, раскрывающийся лишь в данном контексте. 

Мы знаем, что когда значение слова в русском языке полностью соответствует 

иностранному слову, мы имеем дело с эквивалентами. Но если частично соответствует, то 

есть имеется несколько словарных соответствий - вариантных соответствий, необходимо 

выбрать то, которое наиболее точно передает значение слова в данном контексте. 

Выбор средств выражения в языке перевода непосредственно связан с уяснением 

значения слова в контексте. Окончательный вариант перевода должен точно передавать не 

только смысловое содержание, но и экспрессивно-стилистическую окраску слова. Часто 

контекст заставляет отказываться от выбора одного из вариантных соответствий, тогда 

приходится подыскивать новый вариант перевода - контекстуальную замену, когда в 

связи с особенностями конкретного контекста переводчик отказывается от использования 

существующего лексического соответствия и подбирает вариант перевода, подходящий 

лишь к данному случаю. У многих английских слов нет прямых соответствий среди 

русских лексических единиц, что в первую очередь относится к неологизмам, к словам, 

обозначающим специфические понятия и реалии. 

Более глубокий психолингвистический анализ перевода других сленгизмов в 

словарях лишь подтверждает наше наблюдение. Между тем в интересах 

профессиональных переводчиков, и, прежде всего переводчиков художественной 

литературы, уже давно назрела потребность в толковых русских словарях сленга и 

просторечных выражений. Такой словарь, подобно многим английским и американским 

словарям сленга, во многом облегчил бы работу над словом как писателей, так и 

переводчиков художественной литературы, а также и работу лексикографов. 

Существующие словари не всегда удовлетворяют требованиям перевода. Поиск 

надлежащего соответствия, естественно, отнимает много времени, и, если лексикографы 

всякий раз будут стремиться найти оптимальный вариант (для десятков тысяч 

труднейших случаев), то на остальную лексикографическую работу у них времени не 

хватит. 
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МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ АБАЙ ДӘСТҮРІНІҢ 

ЖАЛҒАСТЫҒЫ 

Мүтән З., 

Қайнар Академиясының 2-курс магистранты  

 

Мақалада М.Мақатаевтың лирикасындағы Абай дәстүрінің жалғастығы туралы 

қарастырылады. «Абай дәстүрі деген не, оны қалай түсінеміз?», - деген сұрақ 

туындайды. Осыған байланысты қазіргі кезде Абай дәстүрін былай сипаттайды: 

әдебиетте – жаңашылдық, поэзияда – әдемілік, қоғамда – әділеттілік. Осыларды 

алдыңғы қатарға қойған Абай үшін ең баты мәселе – сыншылдық пен шыншылдық. Бұдан 
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келіп адамгершілік шығады, ол – сын мен шынды айта білу, өзіңді түзей білу, жетілдіру. 

Бұл түптеп келгенде, өз ұлтыңды және сол арқылы қоғамды жетілдіру.  

Түйін сөздер: Абай, М.Мақатаев, лирикасы, сабақтастық, поэзия, дәстүр.  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЛИРИКИ  М.МАКАТАЕВА И ТРАДИЦИИ АБАЯ 

 

Мутан З., 

магистрант 2-курса Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается преемственность лирики  М.Макатаева и традиций 

Абая. Возникает вопрос: «Что такое традиция Абая, как ее понимаем?». В связи с этим 

в настоящее время традиции Абая характеризуют как: в литературе – новизна, в поэзии 

– красота, в обществе справедливости. Для поэтов были всегда на первом месте - 

честность и критичность. Взгляд Макатаева на мир, его восприятие жизни, его тонкая 

лирика до глубины души затрагивают многих читателей. Душевные произведения 

Мукагали и Абая воспитывают в людях человечность, искренность, доброту.  

Ключевые слова: Абай, М.Макатаев, лирика, преемственность, поэзия, традиция. 

 

 

THE CONTINUITY OF THE M.MAKATAEV LYRICS AND THE ABAY 

TRADITION 

 

Mutan Z., 

Master of 2-course of the Academy of Kainar 

 

The article discusses the continuity of M. Makatayev's lyrics and Abai's traditions. The 

question arises: "What is the Abay tradition, how do we understand it?". In connection with this, 

at present Abai's traditions are characterized as: in literature - novelty, in poetry - beauty, in a 

society of justice. For poets, always on the first place - honesty and criticality. The view of 

Makatayev on the world, his perception of life, his subtle lyrics to the depths of his soul affect 

many readers. The soulful works of Mukagali and Abai educate in people humanity, sincerity, 

kindness. 

Key words: Abay, M.Makataev, lyrics, continuity, poetry, tradition. 

 

Әдебиеттегі дәстүр мәселесі көп қаралып, әбден айтылып жүрген тақырып 

екендігінен  және осы мәселе төңірегінде көптеген зерттеу жұмыстарының жазылғанынан 

біз хабардармыз. Оның ішінде Абай дәстүрі көп айтылатыны рас. Алайда ақиқатында сол 

Абай дәстүрі деген не, ол қазіргі әдебиетте бар ма? – деген сауалға қазіргі уақыт көзімен 

жауап іздеп көруді мақсат етіп қойып отырмыз. Жалпы, Абай дәстүрі деген проблема 

таусылатын, түгесілетін мәселе емес. Өйткені әдебиетіміздегі Абайдың даралығы – 

ерекше даралық құбылыс. Сонымен қатар  Абайды әр ұрпақ өзінше оқып, өзінше таниды, 

демек, Абай дәстүрі әр дәуірде қоғам талабы мен ұрпақ қажетіне қарай әр қырынан 

қаралып отырмақ. Міне, осы тұрғыдан келгенде, біздің де Абай дәстүрі деген не, оны 

қалай түсінеміз, ол Мұқағали поэзиясында қалай көрінеді деген проблемаларды бүгінгі 

қоғамдық, ұлттық, рухани сұраныстарымызға сәйкес қарастырамыз. 

Жоғарыдағы сауалдарға тікелей жауап іздемес бұрын жалпы өз әдебиетіміздегі 

дәстүр дегенді қалай ұғамыз, оның әдебиеттегі жай – күйі қалай, соны анықтап алуымыз 

керек шығар. Жалпылама түрде айтқанда әдебиеттегі дәстүр дегеніміз - бұрынғы 

тәжірибені жаңғырту. Әдебиеттегі дәстүр – бұрынғыны сол қалпында ала салу емес, оны 

игеріп, өзгерте отырып, дамыту.  

Дәстүрге сүйену дегенді дәстүрге еліктеу немесе дәстүрді қайталау деп 

ұғынбауымыз керек. Шынында да дәстүрдің табиғи түрде жалғасуы біреудің біреуге 
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қызығып, еліктеп немесе оқталып, сұқтанып, дәл сол секілді етіп жазайыншы деген 

принциптен болмауы шарт. Бұлай болған жағдайда әдебиеттегі дәстүр заңды түрде 

жалғасуға, шынайы талант пен талғампаздыққа, шығармашылық шарықтауға  жол жоқ 

екені байқалады. Бұл дарынсыздың парықсыз, бағасыз екенін көрсетпек. Дәстүрлік 

қасиеттер мен сипаттар талантты суреткердің қабылдауында қайталанған бейнелердің 

көшірмесі емес, шығармашылықтың көгіне шыңдалып шыққан жаңа қасиет, жаңа сапа, 

жаңа сипат болуға тиіс.  Сол себепті де әдебиетте даралық басым болады, жеке автор 

өзінен бұрынғыны дәл сол күйінде қайталамайды, оның өзі де, туындысы да өзгеше 

болады. Осы сөзімізге дәлел ретінде Абайдың: 

Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау, 

Өлеңі – бірі жамау, бірі – құрау, - деген өлең жолдарын алып қарастыратын болсақ, 

мұнда Абай өзінен бұрынғы ақындарды жоққа шығарып отырған жоқ, керісінше, олардың 

мұрасын жақсы білетінін, оны толық игергенін білдіріп тұр. Абай оны тек игеріп қана 

қойған жоқ, бойына сіңірді, өзіне тірек етті. Бірақ, олардың тәжірибесін, дәстүрін сол күйі 

қайталаған жоқ. Әрине өзгертті, өзгерте жаңғыртты, дамытты. Бұлай болуы да заңды. 

Бұлай жасауға оның дәуірі, Абайдың рухани қажеттілігі мен эстетикалық мұраты талап 

етті. Сондықтан да Абай: «Отырман ескі бише бос мақалдап», - дейді. Міне, әдебиеттегі 

дәстүрдің ерекшелігі осында болса керек. 

Ал, енді бүгінгі таңда Абай дәстүрі деген не, оны қалай түсінеміз деген сұрақ 

туындайды. Қазіргі таңда Абай дәстүрі мынандай сипатта көрінеді: әдебиетте – 

жаңашылдық, поэзияда – әдемілік, қоғамда – әділеттілік. Осыларды алдыңғы қатарға 

қойған Абай үшін ең баты мәселе – сыншылдық пен шыншылдық. Бұдан келіп 

азаматкерлік шығады, ол – сын мен шынды айта білу, өзіңді түзей білу, жетілдіру. Бұл 

түптеп келгенде, өз ұлтыңды жетілдіру, сол арқылы қоғамды жетілдіру, дамыту. 

Шындықты қанша ащы болса да айту, адамдағы кемшіліктерді, қоғамдағы келеңсіздіктер 

мен әділетсіздікті қаншалықты ауыр, қауіпті болса да сынау – бүгінгі таңда біз үшін де өте 

актуалды. Міне, Абай дәстүрі – осы. Абай осы азаматкерлігі үшін жапа шекті, рухани 

жалғыздыққа ұшырады. «Моласындай бақсының жалғыз қалдым, тап шыным», - деуі 

осыдан.Ол қазақты жетілдірсем, қазақ қауымын өзгертсем деп армандады. Бірақ 

түсінбестікке тап болды. Әбден қажып, көңілі қалған ақын қоғамның дертті екенін, оны 

түзеу мүмкін емес екенін көріп,  өзінің зарын айтқанын ақынның өлең жолдарынан анық 

байқаймыз. 

Қазақ қоғамын жетілдіру мәселесі XX ғасырда да, бүгінде де – өте өзекті шаруа. 

«Сұм өмір абақты ғой саналыға» деп Мағжан Абай ойын іліп әкетсе, Мұқағали «Сәби 

болғым келеді» деп өз қоғамынан қашқысы келеді. Өмір туралы, қоғам жайлы, ондағы 

келеңсіздік жөнінде шындықты айтып сынау – қазақ ұлтын, қазақ қоғамын жетілдіре 

түсудің, ары қарай дамытудың бір жолы. Екінші сөзбен айтқанда, Абай қалыптастырған 

әдебиеттегі шыншылдық пен сыншылдық – әр уақытта біздің әдебиетімізге өте қажет 

дәстүр» [3;3-4]. Осыдан келіп дәстүр мен жаңашылдық дейтін мәселе туындайтыны 

белгілі.  

Дәстүр мен жаңашылдық дейтін проблема кең мағынасында – философиялық 

проблема. Себебі бұл дүние жүзіндегі барлық даму атаулының тетігі. Мұнсыз өсу, өрбу, 

өзгеру жоқ. Ештеңеден ештеңе шықпайтыны секілді жоқтан бар болмайтыны бәрімізге 

белгілі дүние. Оның үстіне дүниеде не бар соның бәрі дамып, өзгеріп отырады, жаңғырып 

жаңарып отырады. Мұның да өзінің тиісті заңдылығы бар. Ол бұрынңы мен бүгінгінің, 

жаңа мен көненің аралығындағы табиғи жалғастық құбылысының заңдылығы, яғни, 

дәстүр мен жаңашылдық дейтін проблеманың қарастыратын заңдылығы. Табиғат 

құбылысы болсын, өзгеріп отыратын қоғам болсын, адамның, бүкіл жан жануардың, 

өсімдіктің өсіп – өркендеуі  болсын, - бұлар дәстүр мен жаңашылыдық құбылыстарының 

өзара тектес, тамырлас байланысысыз болуы, әрине, мүмкін емес екені анық.  

Осыған ұқсас, әйтсе де өзіндік ерекшелігі мен өзгешелігі бар, тегін сақтай отырып, 

жаңара да жаңғырып жалғасатын күрделі диалектикалық даму үрдіс қоғамдық, рухани 
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құбылыстарға да тән. Әр халықтың тарихи қалыптасқан тұрмыс – салты, әдет – ғұрпы, 

мінез – құлқы, тілі, толып жатқан өзіндік ұлттық ойындары бар. Міне, осылар да белгілі 

бір заңдылықтармен дами отырып, заман талабы мен адамның дүниетанымына сай 

өзгеріп, қайта жаңғырып, қазіргі деңгейге, қазіргі қоғам мен белгілі бір халықтық 

ұрпақтарына жеткеніне біз оның жүріп өткен жолдарымыздан анық көре аламыз. Ол 

жаңалықты көктен түспейтіндігін, оның жоқтан бар емес, бардан пайда болатындығын 

көрсететін диалектикалық даму процесінің заңдылығы. Бұл процесс барды мүлдем жоққа 

шығармайды, қайта оның құнды, құнарлы қасиетін толықтырып, жаңартады.  

Төл әдебиетіміздегі дәстүр жалғастығы дегенге тоқталатын болсақ, ол заңды түрде 

халқымыздың бұрынғы ғасырлар бойы құралып, дамып, қалыптасқан рухани өмірі мен сөз 

өнерінің жаны мен тәніне пайда болды. Ол жаңа дүниеге сөз өнерінің бар асыл нәрі мен 

нұрын бойына сіңіре, дамыта келді, қабылдай, игере келді. «Халықтың ежелден өмір 

жолында, тырбанған тіршілігінде, шытырман тағдыр талқысында тірнектеп жинаған 

рухани қазынасы - арман – мұраты, салт – санасы, сенім – сезігі, түсінік – түйсігі қазақтың  

бай фольклоры мен  поэзиясының терең мазмұнын қалады» [4;6]. Ғалым Мұқаметжан 

Қаратаевтың дәл атап, көрсетіп кеткеніндей көрініс берген терең мазмұн халқымыздың тіл 

байлығынан өзіне лайық түр тауып, көркем сөз өнерінің поэтикасын құрған. Сөйтіп, 

халқымызбен бірге жасасып келген көркем сөз өнері Абай заманына жеткенде де өзінше 

ұлан – асыр дүние еді. Әрине, жазба әдебиетіміздің негізін қалаған ұлы ақынымыз Абай да 

осы ұлан – асыр ауыз әдебиетімізден сусындап, емін – еркін кешіп, толық игерге меңгерді. 

Оны біз Абайдың бір ғана «Біреудің кісісі өлсе, қаралы - ол» деген өлеңін оқығанда-ақ 

оның қазақтың тұрмыс – салт жырларын, тақпақ, мақал – мәтел, шешендік сөздерді өте 

жақсы білгендігінен хабардар бола аламыз. Бірақ Абай әдебиетіміздегі бардың бәрін 

бірдей талғамай қабылдай берген емес. Сөз өнеріміз бен өнерімізде бардың бәрін жітік 

сынап, пайдасы мен зиянын толық айыра білді, шірік пен шикілік, міні мен кемшілік 

тұстарын анық көре білді. Осы жерде Абайдың ең үлкен жетістігі ол тек қабылдағанның 

деңгейінде қалып қойған жоқ, оны қайта дамытып, жаңғыртып, сөз өнерінің құдіретін 

танытып, оның қоғамдық, эстетикалық мәнін терең ашып, поэзиямыздың тұғырын жаңа 

биікке меңзеп, дәрежесін асқақтатты.  

Абай төл әдебиетімізбен қатар Шығыс пен Батыстың классикалық әдебиетін де 

толық игере білді. Абайдың шығармашылығын зерделегенімізде осы үш арна дәстүрінің 

сара іздерін анық аңғарамыз. 

Осы ретте ғұлама жазушы, әдебиет зерттеушісі, Абай әлемінің энциклопедиясы 

Мұхтар Әуезов: «Абайдың ақындық ең бір ірі жағы осы айтқан үш қазынаның қайсысына 

болса да құр ғана үйренуші, еліктеуші боп барған жоқ. Қайдан алсын, нені алсын – 

баршасын да өзінің үлкен ойлы, терең толғаулы ірі ақыныдық ерекшелігі арқылы үнемі өз 

елегінінен өткізіп, өз өнерімен мықтап қорытып, өзінің қайран жүрегінен шыққан бұйым – 

табысы етіп ала білді», - дейді [5; 209].  

Ал енді осы Абай үлгісі мен өрнегінің одан кейінгі поэзиямыз үшін асыл арналы 

таптырмас дәстүрге айналғаны бүгінгі әдебиеттану ғылымымызда өз дәлелін тапқан. Осы 

негізде арнайы Абай дәстүріне қатысты біраз ғылыми жұмыстар жазылып, көптеген 

ғалымдарымыздың зерттеулерінде өзекті мәселе боп қаралды.Бұл жерде де дәстүр мен 

жаңашылдық мәселесіне қатысты заңдылық жақсы шешіммен жүзеге асқаны туралы сөз 

болады. Абайдың ізін баса шыққан әдебиетіміздің барлық көрнекті өкілдерімен қоса 

Мұқағали да Абайды ұстаз тұтып, үйренді, тәлім алды. Осылайша Абай 

шығармашылығының жаңашылдық табыстары күллі қазақ әдебиетінің баға жетпес 

байырғы дәстүріне айналды. Сол үшін де осы Абайдың дәстүрін Мұқағали каншалықты 

меңгерді, оны қаншалықты дамытып, құбылтты және ол Мұқағали шығармашылығында 

қандай көрініс тапқан деген сұрақтар  жұмысымызға арқау болды.  

Абай дәстүрінің нәтижесін ең алғаш Шәкәрім, Ахмет, Сұлтанмахмұт, Сәкен, Ілияс, 

Бейімбет, Сәбит, Мұхтар сынды алыптар тобының шығармаларынан көрген болсақ, 

бүгінде әдебиетіміздің барлық өкілдерінен, оның ішінде Мұқағали поэзиясынан анық көре 
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аламыз. Жоғарыда есімдері аталған бір топ ақын – жазушыларымыздың бәрі халық 

поэзиясының, Абай шығармашылығының қазанынан шыққан өкілдер деп толық айта 

аламыз.  

Мұқағали Абай дәстүрін дамытты дегенде кейбір өлең жолдарының, образдарының 

үндестігін ғана айтпаймыз, Мұқағали поэзиясының ұлы Абайдыкі секілді тұтас идеялық – 

эстетикалық дәрежесінің көтеріліп, жанрлық, тақырыптық алқабының кеңеюін, 

шеберлігінің шыңдалуын айтамыз. Сонымен қатар Мұқағали Абайдан үйреніп, тәлім алды 

дегенде Мұқағали Абайды қайталады деп емес, қайта оны жаңа идеялық тұрғыдан өмір 

шындығын Абайша қамтыды, көркем де бейнелі суреттеу әдісті Абайша игерді, адам 

болмысы мен мінез – құлқын Абайша танып, адам образын Абайша сомдады, 

халқымыздың тіл байлығын Абайша пайдаланды деп көрсетіп, Мұқағалидың талант 

ерекшелігі есте тұттық. 

Әдебиет зерттеушісі, ғалым Мұхаметжан Қаратаевтың пікірінше дәстүр жалғастыру 

үшін оны алдымен білу керектігін, сонымен бірге оған қызығу да, одан үйрену де 

қажеттігін айтады. Бірақ бұл бірден – бір шарт емес дейді. «Кейде жазушы дәстүр иесін 

нақты білмей тұрып та, басқа ара біреулер арқылы да сатылап дәстүр дамытушы жаңашыл 

мұрагер боп шығуы ғажап емес. Оның үстіне жаңашыл мұрагер бір ғана дәстүрдің 

объектісі емес, бірнешеуінің яки бүкіл бір ағымның мұрагері болуы мүмкін» [4;10]. Осы 

ретте біз Мұқағали шығармасынан қазақ фольклорын, қазақ эпосын, Абайды айтпағанда, 

әрі Қасымның, әрі Төлегеннің, әрі Мағжанның, әрі Мұхтардың, әрі Дантенің, әрі 

Есениннің, әрі Пушкиннің, әрі Лермонтовтың дәстүр іздерін көру қиын емес. Соның бір 

айғағы ретінде төмендегі өлең жолдарын келтіретін болсақ:  

«Бір күй бар домбырамда ...» 

Иесі Қасым 

  Қасым солай болмаса, несі Қасым?! 

Жыр бәйгеге аттанған адам болса, 

          Сөредегі Қасымын есіне алсын, [6;36]- деп Қасым жырына үңіледі. 

Мұқағалиды оқығанда жоғарыда аталған қаламгерлердің туындыларының желі 

есетіндей. Мұнда Мұқағали олардың түп нұсқасынан арбалап та, көшіріп те, ұрлап та 

алған жоқ. Оны ақын «Қара өлең» деп аталатын өлеңінде: 

Қалқам, 

Мен Лермонтов, Пушкин де емен, 

          Есенинмін демедім ешкімге мен, - деп жеткізеді. Алайда олардан бейнебір 

таныс леп ескендей болады. Дәстүр қабылдаудың шынайы шығармашылық жолы да 

осындай сияқты. Онда ессіз еліктеу дегеніміз - мүлдем жат ұғым. Сондықтан да дәстүр 

мәселесінің шешімін жеке құбылыстың шеңберінде қалдырмай жалпы әдебиет процесіне 

байланысты да алып қараған жөн. Осылай еткенде мәселенің екі жағы (жалпы жағы мен 

жалқы жағы) қатар ашылуы тиіс. Жалқы жағы кімнен кім нені дәстүр тұтты, жалпы жағы 

әдебиеттің жалпы даму процесінің ұжымдық тәжірибесін кім қалай игерді деген мәселе. 

Абай дәстүріне тоқталғанда біз әдебиеттіміздегі осы мәселенің екі жағын да толық байқап, 

сараптай аламыз.   

Мұқағали лирикасындағы дәстүрлік іздерге назар аударатын болсақ, ол ертедегі 

ауыз әдебиетімізден бастап, Абайдан жалғасын тапқан. Мұнымен қоса  жымдаса тұтасқан 

бұрын – соңғы орыс поэзиясы және Шығыс пен Батыстың классикалық дәстүр үлгілері 

тағы бар. Осы арналардың барлығы Мұқағали Мақатаев лирикасында айқын көз тартады. 

Оның тегінде, әсіресе, Абайдың ізгі іздері анық аңғарылады. Мұқағали поэзиясында 

барлық дәстүр дамыту нәтижесінде қалыптасқан өз ерешеліктері де бар. Ол  ойшылдығы 

мен сезімталдығы, сыршылдығы, ақындық образы мен бояуының жарқындығы, ақындық 

тұжырымының тегеурінділігі, әдемі де әсерлі өнегелілігі екені ақын жырын оқыған адамға 

бірден сезіледі. Оның Мұқағали жыры екені өлеңнің өзінен – ақ айқындалып тұрады. 

Абай мен Мұқағалидың көркем туындыларының өзгешелігінің өзі - оның тамаша, құнды 
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табыстарының өмір бойы өлмейтін, бағасы кемімейтін мәңгілік рухани игіліктер 

екендігінде болып жатыр. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РАСЧЕТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК 

 

Сыздыкова К.Ш.,  

к.э.н., доцент академии «Кайнар» 

Кожамжарова Г.Е.,  

ст.преподаватель, магистр экономических наук академии «Кайнар» 

 

В статье рассмотрен Казахстанский рынок банковских карт. Дан краткий анализ 

рынка безналичных платежей посредством пластиковых карточек на февраль 2016 года, 

в т.ч. в региональном аспекте. Авторами исследованы распространения банковских 

платежных карт среди экономических субъектов, преимущества использования 

банковских пластиковых карт. Рассмотрены в целом и причины низкого использования 

пластиковых карт в контексте ориентированности на наличность и отсутствие 

стимулов.  

Ключевые слова: рынок банковских карт, Закон РК О платежах и платежных 

системах, Национальный Банк РК,  пластиковые карточки, безналичные платежи, 

эмитирование платежных карточек,  Национальная платежная система (НПС), 

кредитование, банки второго уровня. 

 

ПЛАСТИКАЛЫҚ КАРТАЛАР АРҚЫЛЫ ТӨЛЕМ ЖАСАУ  МЕХАНИЗМІН 

ЖЕТІЛДІРУМӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сыздыкова К.Ш., 

 э.ғ.к., «Қайнар» Академиясының  доценті  

Кожамжарова Г.Е.,  

қаржы магистрі, «Қайнар» Академиясы,  

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушы 

 

Мақалада Қазақтанның банктік карталар нарығы қарастырылған. 2016 ж. Ақпан 

айына пластикалық карталар арқылы қолма–қолмсыз төлем нарығы на қысқаша талдау 

жасалған, сонымен қатар аспектіде де. Авторлармен экономикалық субъектілердің 

арасынан бактік пластикалық карталарды тарату және банктік пластикалық 

карталарды пайдалану басымдылығы зерттелген. Қолма–қол ақша мен ынталандыркдың 

болмауына негіделе отырып пластикалық карталарды аз мөлшерде пайдаланудың 

себептері қарастырылған.  

Түйін сөздер:  банктік карталар нарығы, «Төлемдер және төлем жүесі туралы» 

ҚР Заңы, ҚР Ұлттық Банкі, пластикалық карталар, қолма–қолсыз төлемдер, төлем 

карталарын шығару, Ұлттық төлем жүйесі (ҰТЖ), несиелеу, екінші деңгейлі банктер. 

 

PROBLEMS OF IMPROVING THE PAYMENT MECHANISM THROUGH 

PLASTIC CARDS 

 

Syzdykova K.Zh.,  

candidate of  economic sciences,  

Associate Professor of the Academy "Kainar" 

Kozhamzharova G.E.,  

Master of Finance, Kainar Academy, 

Senior Lecturer, Department of Economics and Business 

 

The article examines the Kazakhstan market of bank cards. A brief analysis of the market 

for non-cash payments through plastic cards was made in February 2016, incl. in the regional 
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aspect. The authors examined the distribution of bank payment cards among economic entities, 

the advantages of using bank plastic cards. The reasons for low use of plastic cards in the 

context of cash orientation and lack of incentives are also considered in general. 

Keywords: bank cards market, RK Law On payments and payment systems, National Bank 

of RK, plastic cards, non-cash payments, payment card issuance, National payment system 

(NPS), lending, second-tier banks. 

 

Казахстанский рынок банковских карт, несмотря на кризисные явления в мировой 

экономике, продолжает демонстрировать рост по сравнению с предыдущими годами и 

является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных сегментов 

финансового рынка в Казахстане. На рынке представлен большой ассортимент услуг и 

значительное количество разнообразных карточных программ. По данным Национального 

банка, в настоящее время в Казахстане в среднем на двух человек приходится одна 

платежная карточка. 

Постановлением Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 208 

утверждены Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на 

территории Республики Казахстан (далее - Правила), которые определяют порядок 

осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики 

Казахстан банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских 

операций, формы и порядок оформления платежных документов, а также устанавливают 

требования к содержанию документа, подтверждающего оказание платежной услуги 

банками, платежными агентами и платежными субагентами банков и платежными 

организациями. 

Порядок осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на 

территории Республики Казахстан, включает оформление платежных документов, 

предъявление и исполнение платежных документов, особенности осуществления 

безналичных платежей и (или) переводов денег без открытия банковского счета, 

исполнение безналичного платежа путем прямого дебетования банковского счета.[1] 

Безналичные платежи и (или) переводы денег на территории Республики Казахстан 

осуществляются с использованием банковских счетов и без открытия банковских счетов в 

тенге или в иностранной валюте в соответствии с требованиями Закона РК о платежах и 

платежных системах от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных 

системах», Закона РК о валютном регулировании и валютном контроле от 13 июня 2005 

года N 57, Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов и 

утвержденными Правилами от от 28 августа 2009 года № 191-IV. [2] 

Однако в развитии рынка банковских пластиковых карт в Казахстане на 

сегодняшний день наблюдаются существенные диспропорции. Во-первых, банковские 

пластиковые карты в основном используются держателями не как полноценный 

платежный инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных. Во-вторых, 

неравномерность уровней социально-экономического развития различных регионов 

Республики Казахстан влияет на состояние рынка платежных карт. Основной объем их 

эмиссии и эквайринга приходится на Астану, Алматы и ряда крупных городов с развитой 

инфраструктурой. Следует отметить, что вдали от региональных центров и в 

слаборазвитых регионах пластиковые карты практически не используются, что затрудняет 

институционализацию электронных денег как формы стоимости, которая, по 

определению, должна быть всеобщей. В-третьих, казахстанские платежные системы пока 

не выдерживают конкуренции со стороны западных банков, что отрицательно сказывается 

на их доходности. 

В настоящее врем, эмитирование платежных карточек фактически осуществляют 26 

банков и АО «Казпочта». Банками второго уровня выпускаются и распространяются 

платежные карточки локальных систем: AltynCard – АО «Народный Банк Казахстана»; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005423400
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005283865
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000347095
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001160335
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001160335
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SmartAlemCard – АО «Казкоммерцбанк» и локальная карточка Ситибанка Казахстан – АО 

«Ситибанк Казахстан».  

Кроме того, банками Казахстана выпускаются и распространяются платежные 

карточки международных систем VISA International, MasterCardWorldwide, 

AmericanExpressInternational и UnionPayInternational. По состоянию на 1 февраля 2016 

года по республике в обращении находятся 16553,3тыс. платежных карточек. Анализ 

рынка безналичных платежей за последние пять лет показал, что по сравнению с 1 

февралем 2012 года количество платежных карточек в обращении увеличились на 66,6%, 

а количество держателей платежных карточек увеличились на 55,9% и составили 14 329,3 

тыс. человек . 

Если рассматривать в региональном разрезе, на сегодняшний день основная масса 

держателей пластиковых карт сосредоточена в Алматы, где основные финансовые 

организации страны. Так, в январе 2016 года жители г. Алматы произвели 4,0 млн. 

транзакции по безналичным платежам (без учета операций по выдаче наличных денег) что 

на 72,4% больше показателя января прошлого года. Общая сумма безналичных платежей в 

январе 2016 года составила 39,1 млрд. тенге. Город Астана занимает 2 место в рейтинге, 

где за указанный период было проведено 774,1 тыс. транзакций по безналичной оплате 

товаров и услуг на общую сумму 9,8 млрд. тенге (рост по сравнению с январем 2015 года 

на 26,4% и 27,2% соответственно) .Замыкает тройку лидеров Костанайская область, здесь 

было проведено 404,5 тыс. транзакций по безналичным платежам на сумму 1,5 млрд. 

тенге. В январе 2016 года, количество держателей пластиковых карточек в Жамбылской 

области увеличилось на 1,5% до 499,4 тыс. человек, количество платежных карточек 

выпущенных в обращение на 1,4% до 525,2 тыс. единиц и было совершено всего 678,6 

тыс. транзакций по безналичным платежам на сумму 22,1 млрд. тенге. Но из них, всего 

11,5% (726,7 млн. тенге) приходятся на операции по безналичным платежам, а остальные 

88,5% (21,4 млрд. тенге) приходятся на операции по выдаче наличных денег. [3] 

Следует отметить, что основным видом карточек, имеющих наибольшее 

распространение, являются расчетно-дебетовые карты, эмитируемые в рамках зарплатных 

проектов, которые не в состоянии приносить банкам и клиентам крупные доходы. 

Удобством дебетовых/зарплатных карт является быстрота и доступность пополнения 

карточки. Это очень удобно, так как, находясь совсем в другом месте, можно получить 

пополнение карточки и при этом за это пополнение не снимается процент, как при 

банковских переводах. 

Так же значительное преимущество карточка имеет за счет быстроты 

осуществляемых платежей. Однако, несмотря на наличие стольких достоинств, 

банковские карточки имеют и ряд недостатков. 

К  недостаткам можно отнести и то, что некоторые магазины получают высокую 

комиссию за возможность приема платежей. Пока еще не все магазины используют 

терминалы, что так же затрудняет повсеместное использование карточки для расчета. 

Еще одна сложность возникает при использовании карты в сети Интернет, так как 

имеется вероятность стать жертвой мошенников.  

Если рассматривать в целом причину низкого использования пластиковых карт в 

контексте ориентированности на наличность и отсутствие стимулов, то, на наш взгляд, 

решением данной проблемы будет расширение сети приема карт торговыми точками и 

предприятиями, реализующими товары и услуги массового спроса. Кроме того, следует 

создать финансовые стимулы для использования карт. В качестве примера можно 

выделить Колумбию, где правительство на 2 % снизило НДС для товаров, покупаемых с 

помощью карты. Хорошим способом привлечь клиентов становятся совместные 

программы банков с торговыми сетями или же коммерческими сервисными компаниями, 

получившие название «кобрэндинговые». Выгоду от подобных программ получают все: 

покупателям предоставляется скидка и возможность участвовать в бонусных программах, 

а у магазинов увеличивается оборот; у банка есть доступ к клиентской базе. Однако 
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ощутимую выгоду приносят не все из них, поскольку скидки и бонусы держателям карт в 

рамках кобрэндинговых проектов предоставляются в основном на те товары и услуги, 

которые пользуются спросом у ограниченного круга потребителей, с высоким уровнем 

достатка. Поэтому в целях популяризации платежных карт и роста оборота по ним банкам 

следует стремиться к внедрению кобрэндинговых проектов с предприятиями, 

реализующими товары и услуги массового спроса. 

Банки конкурируют на рынке не за счет снижения ставок, а за счет введения 

дополнительных услуг для держателей карт, в том числе льготного периода кредитования 

— «graceperiod», который позволяет в течение установленного срока (как правило, не 

более 6о дней) бесплатно пользоваться кредитом по карте. Особенно удобна такая карта 

для людей, имеющих депозиты в банке. 

Среди других проблем, препятствующих дальнейшему успешному развитию 

карточного бизнеса, можно назвать: недостаточное развитие платежной инфраструктуры и 

ее неравномерное региональное распределение; несовершенство законодательной базы; 

стремительное развитие карточного мошенничества; быстрое распространение 

небанковских сетей самообслуживания; существующая тарифная политика платежных 

систем (платежи за инкассацию наличных денег ниже, чем комиссии, установленные 

платежными системами за безналичные расчеты); низкий уровень качества обслуживания 

держателей карт, в том числе реализованных в рамках зарплатных проектов; 

недостаточность сведений о месторасположении устройств по приему платежных 

сервисов и недостаточная информированность населения о преимуществах их 

использования при безналичных расчетах; отсутствие единой концепции развития 

платежного рынка. 

Поэтому, с учетом отмеченных выше проблем рынка платежных карт, задачи банков 

в области розничного карточного бизнеса сводятся к следующему: 

 поддерживать высокие темпы распространения банковских платежных карт среди 

экономических субъектов; 

 содействовать широкому использованию пластиковых карт для осуществления 

расчетов, а не только для снятия наличных; 

 способствовать внедрению кредитных продуктов на основе пластиковых карт. 

Важным направлением расширения платежного оборота по пластиковым картам 

является предоставление возможности держателям карт легко и быстро оплачивать 

услуги, не требующие предварительного ознакомления. Это оплата коммунальных 

платежей, услуг телефонной связи, кабельного телевидения, авиа- и железнодорожных 

билетов, подписки на периодику, погашение кредитов и другие. 

Многие карточные продукты, эмитируемые даже в рамках зарплатных проектов, 

предусматривают услуги подобного рода.  

Одной из важнейших причин, сдерживающих качественный рост рынка банковских 

карт в Казахстане, является нескоординированная политика банков-эмитентов 

пластиковых карт и платежных систем. Современный рынок банковских карт в 

Казахстане характеризуется множеством закрытых, локальных платежных систем, 

действующих независимо друг от друга. Каждая из них имеет свой собственный 

процессинговый центр; сеть коммуникаций, связывающую его с пунктами обслуживания 

пластиковых карт; руководствуется выработанными нормами и правилами обработки 

операций по банковским картам. В результате коммерческие банки несут огромные 

расходы по поддержанию и содержанию платежных систем, которые возлагаются, в 

конечном итоге, на клиентов. Сложность, а в некоторых случаях невозможность, 

обслуживания банковских карт одной платежной системы в инфраструктуре другой, в 

силу использования ими несовместимых технологий, является большим препятствием на 

пути развития системы услуг с использованием банковских карт.[4, 5] 

Учитывая преимущества использования банковских пластиковых карт для клиентов, 

банков, сферы торговли и обслуживания и государства, необходимо решать имеющиеся  
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проблемы совместными усилиями Нацбанка, Правительства, банков и платежных систем. 

Поэтому задачей Республики Казахстан является формирование Национальной платежной 

системы (НПС), способствующей интеграции карточного рынка и обладающей 

потенциалом развития в будущем. Целесообразным является создание НПС в виде 

ассоциации — некоммерческой организации. Ее членами могут выступать Национальный 

банк, казахстанские платежные системы и другие заинтересованные стороны, в том числе 

кредитные организации, удовлетворяющие выработанным НПС критериям и согласные 

выполнять определенные условия при вступлении в НПС. С целью минимизации рисков 

участников нужно возложить на Нацбанк функцию мониторинга финансового состояния 

кредитных организаций — претендентов на членство в НПС и ее действительных членов, 

а также наделить его статусом расчетного центра. По оценкам экспертов, создание 

общеказахстанской национальной платежной системы с использованием банковских 

пластиковых карт, единая технологическая политика позволят кредитным организациям 

экономить до 75 % затрат на организацию и внедрение новых банковских продуктов и 

услуг. Пользователи данной платежной системы будут иметь возможность получения 

большего пакета услуг, что позволит повысить функциональность банковских карт. 

Положительным моментом в создании Национальной платежной системы для 

торговых и сервисных предприятий является унификация терминального оборудования, 

способствующего снижению затрат на обучение персонала и увеличению числа клиентов, 

а следовательно, и росту объема продаж. 

В банковском деле последние два десятка лет происходят интенсивные изменения, 

которые связаны с бумом IT-технологий. В результате меняется банковское производство, 

а именно дешевеет оборудование, наращивается производительность, увеличивается 

пропускная способность коммуникационных каналов. Таким образом, снижаются 

экономический порог вхождения в бизнес и время, необходимое для его организации; 

бизнес-среда становится более конкурентной; развиваются специализация и аутсорсинг; 

осуществляются интеграция и поиск дополнительных рынков сбыта среди клиентов 

небанковских и нефинансовых структур (совместные программы со страховыми 

компаниями, совместный маркетинг, различные дисконтные программы); появляются 

новые каналы связи с клиентом: банкомат, интернет-банкинг, мобильный банк; 

стремление максимально удовлетворить потребности клиента. 

Однако, по мнению специалистов банковской сферы, пользование банковскими 

услугами в нашей стране ограничивает ряд факторов, а именно: недоверие к банкам (до 35 

% представителей среднего класса сомневаются в их надежности); незнание банковских 

продуктов (до 20 % представителей среднего класса не достаточно осведомлены о них); 

низкое качество обслуживания (около 15 % представителей среднего класса не 

удовлетворены набором и качеством услуг, временем и технологиями обслуживания). 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН 

БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Дінислам Қ., 
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Дабылтаева Н. 

Алматы технологиялық Университеті 

 

Мейрамхана – ол сервис өндірістің ең күрделісінің бірі деп саналады, өйткені бұл 

жерде тек кана жақсы жоспарланып ұйымдастыру жағынан жоғары 

сапалыжайластыру ғана емес, ол деген персоналдың жұмысын ұйымдастыруы, және 

істің көзін таба білсе, келушілерге бармағын жалап жейтін дәмді асын ұсынса болғаны. 

Жайлы асмосферада, ырғақты әуенмен, дәмді ас ішкен тұтынушы айналып соғары анық. 

Тұтынушыларының тамырын тап басып, тұрақты клиентіне айналдыру үшін барын 

салатындар бар. Мүндай әрекетсіз тұтынушылардың ойынан шығу мүмкін емес, 

сондықтан мейрамхана  бизнесінің ең күрделі мақсаты деп саналады. 

Түйін сөздер: қонақ үйлер, мейрамхана, маркетингтік орта, экономика, туристік 

орта, менеджмент. 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дінислам Қ., 

Дабылтаева Н. 

Алматинский технологический университет 

 

Ресторан считается одним из самых сложных в производстве, поскольку это не 

только хорошая организация организации, но и организация ее персонала, и предлагает 

посетителям вкусную еду и сервис. В уютной атмосфере ритмическая мелодия, вкусная 

еда, несомненно, превратится в потребителя. Есть те, кто пытается превратить своих 

клиентов в постоянного клиента. Из этих неактивных потребителей невозможно 

избавиться, поэтому он считается одним из самых сложных предприятий ресторанного 

бизнеса. 

Ключевые слова: гостиницы, ресторан, маркетинговая среда, экономика, 

туристическая среда, менеджмент. 

 

WAYS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT OF HOTEL BUSINESS IN 

CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 

 

Dinislam K., 

Dabltayeva N. 

Almaty Technological University 

 

Тhe restaurant is considered one of the most difficult in production, as it is not only a good 

organization of the organization, but also the organization of its staff, and offers visitors a 

delicious meal, licking their fingers. In a cozy atmosphere, rhythmic melody, a delicious meal 

will surely turn into a consumer. There are those who try to turn their customers into a 

permanent client. This is why it is impossible to get rid of those inactive consumers, so it is 

considered as one of the most difficult business of restaurant business. 

Keywords: hotels, restaurant, marketing environment, economy, tourist environment, 

management. 

 

Мейрамхана – ол сервис өндірістің ең күрделісінің бірі деп саналады, өйткені бұл 

жерде тек кана жақсы жоспарланып ұйымдастыру жағынан жоғары сапалыжайластыру 

ғана емес, ол деген персоналдың жұмысын ұйымдастыруы, және істің көзін таба білсе, 

келушілерге бармағын жалап жейтін дәмді асын ұсынса болғаны. Жайлы асмосферада, 

ырғақты әуенмен, дәмді ас ішкен тұтынушы айналып соғары анық. Тұтынушыларының 
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тамырын тап басып, тұрақты клиентіне айналдыру үшін барын салатындар бар. Мүндай 

әрекетсіз тұтынушылардың ойынан шығу мүмкін емес, сондықтан мейрамхана  бизнесінің 

ең күрделі мақсаты деп саналады. Сондықтан, тұтынушыларды  тек қана тартыпқана 

коймай оны тоқтатып алу үшін, ресторан маркетингінің спецификалық аспаптарын 

сауатты пайдалану қажет. 

Кaзaқcтaнда  мейрамхана шарушылығын дамуына барлық мүмкіндік бар. Қазіргі 

таңда Республикамызда ерекше табиғи және мәдени тарихи қүндылықтары негізделген 

туристік индустрия, табиғаттың алуан түрлі кез келген талғампаз туристі баурап алады. 

Бұл жайттар отандық туристік индустрияның әлемдік шаруашылығына енуіне ықпал 

жасайтын бірден бір фактор.Қонақ үй бизнесі жайында сөз қозғағанда, максималды кең 

нарықты алатын туристік мейманханаларды ескере кету қажет. Әлемдік тәжірибеде, 

туристік агенттіктердің“middle” класстық мейманханаларды ұтымды түрде ұйымдастыруы 

жағдайында, бөлмелердің толуы жүз пайыз шамасында болғаны белгілі.  

Англия, Ирландия, Финляндия және басқа да батыс елдері студенттерінің арасында 

хостелдер үлкен сұранысқа ие, өйткені олардың бағасы салыстырмалы түрде арзан және 

қызмет көрсету ыңғайлы. Орта кластағы мейманханалардың жоқтығынан, Алматы 

қаласында жұмыс істейтіндер өз жеткізушілері үшін пәтер іздеуге мәжбүр. “High”-

кластағы мейманханалармен салыстырғанда, жеке секторды өркендету – орта кластағы 

мейманханаларды салу және қамтамасыз ету арзанырақ, сондай-ақ сарапшылардың 

зерттеуі көрсеткендей, бұл сала қонақ үйлермен салыстырғанда, көбірек пайда алып 

келеді.  

Қазіргі уақытта батыстық үлгіде басқарылатын қонақ үйлер төрт және бес жұлдызды 

мейманханаларсаласына бағытталған. Кім екі және үш жұлдызды қонақ үйлерге алғашқы 

болып қаражат салатын болса, сол көп пайда табады. Екі жұлдызды қонақ үйлерге 

қаражат салатын инвесторларды табу қиын, өйткені оның өзін-өзі ақтау мерзімі бес 

жылдан он жылға дейін созылады. Ал он-он бес жыл ішінде нақты мейманхананың 

табысты болатынына өкінішке орай, ешкім кепіл бере алмайды [1]. 

Қонақ үйді дұрыс басқару мәселесі әрдайым өзекті болады. Шындығына келетін 

болсақ, қазіргі уақытта бізде американдықтардағы секілді, жүз жылдық тарихы бар 

мәдениет қалыптаспаған. Екі немесе үш жұлдызды қонақ үйлерге арналған ғимараттар 

салынатын болса, дұрыс басқарылған жағдайда, оларда бос бөлме болмайтын еді. Қазіргі 

уақытта көптеген фирмалар орта кластағы қонақ үйлерді, aпapтaмeнттерді немесе 

кеңселерді жалға алуды қалайды. Бұл кеңсені сатып алудан және оны жөндеуден (әсіресе, 

егер ол айтарлықтай қысқа уақытқа қажет болса) қымбат болмауы, сонымен қатар 

ыңғайлы болуы тиіс. Күзет, қызмет көрсету және ыңғайлы жолдар, тұрақтар, қысқаша 

айтқанда, қонақжайлылық қызметінің толық кешені. Бұл қонақжайлылық бизнесін 

дамытудың болашағы зор бағыттары болып табылады. Құрылыстық кешен алпауыттары 

жаппай түрде тұрғын үй салумен айналысып жатқандықтан, нақты уақытта тұрғын үйге 

деген тапшылық жоқ, алайда олар екі және үш жұлдызды қонақ үйлер құрылысы 

саласында пайда болып отырған мүмкіндіктерден шет қалып отыр. Осы ретте, саудада, 

қонақ үй бизнесінде өткізуді ынталандыру ретінде“sales promotion” әдісі, яғни тұрақты 

тұтынушыларға жеңілдіктер жасау, мереке күндері және демалыс уақытында арнайы 

ұсыныстар жасау қолданылады.  

Мысалы, Мәскеуде «Нaxaбинo Кaнтpи Клaб» қонақ үй кешенінде жаңа жылдық 

мереке күндері өз тұтынушыларына арнап эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 

өткізген, екі адамға арналған бөлмеге орналасқандар үшін бір француздық шампан 

бөтелкесі тегін беріледі, сонымен қатар, «Пингвин»,  балалар клубы да өз өнерін көрсетті, 

мұнда балалар мерекені ересектерден бөлек түрде атап өтті. [2]. 

Сондықтан да, қала мәртебесі және де оның қонақтары, қонақжайлылық – осының 

барлығы “қонақжайлылық бизнесі индустриясы” түсінігіне кіреді. Бұл салада, кезе келген 

бизнестегі секілді ешқандай кездейсоқтық болмайды. Әрбір жылға арнап жоспар құру, 

тұрақты тұтынушыларды тіркеп отыру, тұтынушылармен үнемі тұрақты байланыста болу, 
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жаңа нарықтарға жоспарлы түрде шығу, жаңа тұтынушыларды іздеу қажет. Тұтас нарық 

сегменттерге бөлінеді, мұнда өзінің жеке істерімен айналысатын адамдар, туристер бар. 

Астанада Туристік бағыт жеткілікті түрде дамымағандықтан, мұнда жаппай түрде ағылып 

жатқан туристер әзірге жоқ. Біріншіден, Лондон, Париж және басқа да халықаралық 

туризм орталықтарындағы секілді туристік инфрақұрылым жоқ. Мысалы, бұл ретте, Прага 

секілді қалалар Алматы қаласынан бір саты жоғары деп айтуға болады.  

Осылайша, нарық сегменттерге бөлінеді және де әлеуетті қонақтардың әрбір 

категориясына белгілі бір ұсыныстар жасау қажет. Бизнеспен айналысатындарға – көлікке 

арналған ыңғайлы тегін тұрақтар, бүкіл әлеммен дерлік үздіксіз байланыстың болуы, жеке 

қауіпсіздік және қонақ үйде келіссөздер жүргізу қауіпсіздігі, тұтынушылар 

тапсырмасының бұлжытпай орындалуы –біреумен байланыс орнату ұсынылады, және 

басқа да ақпаратты беру және қабылдау жолдары, ірі бизнеске қажетті қызметтер 

жиынтығы халықаралық деңгейдегі қонақ үйлерде жұмыс істейтін барлық адамдарға 

белгілі.  

Туристерге көптеген қызметтер қажет, бұл, ең алдымен, қаламен танысу және жақсы 

демалу мүмкіндігі, барлық мүмкін болатын экскурсияларға қатысу, ресторанда туристерге 

таныс тағамдар жиынтығын ұсыну, сонымен қатар, барлық қызметкерлер ерекше 

ықыласпен жұмыс істеуі қажет. Бұдан бөлек, ерекше жоспар бойынша жұмыс істеуді, 

жеке қатынасты талап ететін басқа да тұтынушылар категориясы бар. Алматыда 

көрсетілетін қонақжайлылық қызметі (халықаралық деңгейдегі қонақ үйлер жайында 

айтатын болсақ) үздік батыстық үлгілерден кем түспейді. Қонақ үй кәсіпорнының 

құрылымы мейманхана категориясына, бөлме қорының көлеміне, орналасқан жеріне, 

қонақтардың ерекшеліктеріне және басқа да факторларға байланысты болады. Ол әрбір 

жұмыскерге жүктелген міндеттермен анықталады. Алайда қонақ үй шаруашылығында 

міндетті негізгі қызметтер қарастырылған, өйткені бұл қызметтерсіз кез келген 

мейманхана өз қызметтерін толық көлемде атқара алмайды. Мұндай қызметтерге жатады: 

- бөлмелік қорды басқару қызметі; 

- әкімшілік қызметтер; 

- қоғамдық тамақтандыру қызметтері; 

- коммерциялық қызметтер; 

- инженерлік-техникалық қызметтер; 

- көмекші және қосымша қызметтер. 

Қазіргі уақытта, бәсекеге қабілетті болу үшін басқару жүйесі икемді және қарапайым 

болуы тиіс. Ол келесі түрде болуы қажет: 

- басқару деңгейлері санының минималды түрде болуы; 

- білікті кадрлардан тұратын кішігірім бөлімшелердің болуы; 

- жұмысты тұтынушыға бағытталған түрде ұйымдастыру, тұтынушыға бағытталған 

қызметтерді ұсыну.  

Қонақүйдiң пайда алып келуіне ұйымдастыру қызметінің улкен маңызы бар. 

Қонақүйдiңәрқызметкерiқойылғанмақсатын түсiну керек, және алдына  койылған 

мақсаттардыорындауына барлық күш жігерін салу керек. [3]. 

Қазiргi уақытта, қазақстан нарығындақонақ үйлердiң дамуына қонақ үйлердiң  

арасындағы өзара байланыс,  ортақ  мақсаттар, ұйым саясаттары және нақтылы іс 

шаралармен қамсыздандыру қажет. Ұйымның даму  стратегиясы нелiктен жоғарғы 

буынның бастықтарының ұмтылатыны көрсетедi. Мысалыға,  қаржылық қызметімен және 

қызметкерлердi басқару қызметтері алғанда.  

Олардың функционалдық міндеттері әр турлі деңгейде.Көп жағдайларында олар 

дербес әрекет етеді: кадрлық қызметінің жетекшiсікомпанияның кадрлық әлеуетi 

қалыптастыруына және дамуынаөз алдына жұмыс iстейдi. Компанияның 

жетекшiлерініңтиiмдi өзара iс-әрекеттерімен және түсiнiстігінекәсiпорынның негiзi 

бағынышты болады. Қызметкерлердi басқаруы стратегиясы және олардыңның 

мүмкiндiгiнiң нұсқалары мұқият көрсетiлген.  



Вестник университета Кайнар, №3/2017 

 90 

Oтeльбасқарудың стратегиясының таңдау нұсқалары мұқият саралауды талап ететiн 

күрделi мәселе болуы керек.Әлеуметтiк-экономикалық сарапшылық арттары және 

зардаптары өткен мерзiміндегі  әр түрлі факторлардың әсерiөте 

күрделi.Мейманханашаруашылық стратегиясы әр түрлі бойымен топтанады. 

Мейманханалық қызметіндебасқаруында келесi стратегиялар қызықтырады, 

иннoвaциялық стpaтeгиясы, шығынды қыскарту, қысқарту стpaтeгиясы, сапасын жақсарту 

стpaтeгиясы.  

Ресторанның инновациялық дамуының стратегиясында, персонал кабылдауы, 

ынталандыру системасы және инновациялық қызметінің сараптамасы, оптималдық 

қызметкерін қамтамастыру, тәуекелдікті қолдау, қызметкердің дамуына және білімділігіне 

әсер етеді.Үымдастыру стpуктуpaсында, әдеттегідей, орталық өте төмен денгейдешешім 

кабылдауымен сипатталадыжәне қатал тәртіппен, нүсқаулықтардың жоқтығы. 

Қысқарту стратегиясы, шығындықысқарту, өндірісті  қысқарту арқылы, әлемге 

әйгілі компаниялары басқарудың таңдауына және барлық персоналды басқаруына 

сүйенеді.Қолданыстағы кадр шешімдердің бірі ынталандыру, шығындары қыскарту, 

шикізат шығындары қысқарту, материалғажәне энергияға.Осыбағдарламаның үнемделген 

ақшаның бiр бөлiктерi қонақ үйлердiңжақсартуына жумсалады. Тағы  бір әдіс шығынды  

қарастырудың,  мейрамханалардың санын оңтайландыруы, персонал қыскартуымен 

байланысты.  

Мейрамханалардың шығынын қыскартуы басқа мейрамханалардың қызметтеріның  

өндірсінің котерілуіне байланысты, әдеттегідей, жақсы нәтижелерін береді.Бұл жерде 

терісі қонақ уйінің қызметкерлерін қысқартуы болады.  Ол қонақ үйдiң қалыпты pитмін, 

қарым-қатынастарын бұзады. Отель aдминистpaциясынатүсiнісбестiк болады. Кейбір 

жағдайда, кәсiпорынның пайдасы өндірістің жоспарланған пайдасынан көбейсе, мұндай 

жағдайларда шартта ескерiлген арнаулымажорлық жай жапсарлар болады . Табыс 

стратегиясынын ұыймдастыру арқасында, мейманханалардың ортақ мақсаттарын 

байланыстығын  камтамасыз етеді, осыларға қарасты қызметкерлерінің саясаттарын және 

іс шаралардың ұйымдастыруы.Ұйымның даму стратегиясы жоғары  жақтағы басшылығы 

алдына қандай мақсат қойып отырғаны. Мысалыға, қаржылық қызметін жыне кадр 

қызметін алайық. 

Олардың функционалдық міндеттеріәр турлі деңгейде. Көп жағдайларында олар 

дербес әрекет етеді: кадрлық қызметінің жетекшiсі компанияның кадрлық әлеуетi 

қалыптастыруына және дамуына өз алдына жұмыс iстейдi. Компанияның жетекшiлерінің 

тиiмдi өзара iс-әрекеттерімен және түсiнiстігіне кәсiпорынның негiзi бағынышты болады. 

Қызметкерлердi басқаруы стратегиясы және олардыңның мүмкiндiгiнiң нұсқалары мұқият 

көрсетiлген.Басқарма және оның атқарушы директорлары барлық отельдің тіршілік 

әрекетіне байланысты еңжауапты шешімдергежауапкершілікпен атқарады.Әрбір директор 

тапсырылған қызметіне жауапшылықпен пайдасын және шығынын санап, мейманхана 

бюджетінің болжамын жасап отырады. 

Зерттеу көрсетеді, қызметкер бір жерде көп жыл жұмыс істеген сайын оның құны 

кем бола түседі.  Қызметкердің жыл өткен сайын жұмысы жақсара береді деген күтім 

және тездетеді деген ұғым соның себебі болып саналады. Ондай болмаса, басшы 

қызметкердің құнын төмендетеді.Басшының наразылығының себебі қызметкердің 

тірлігіне екпенділігіне назарының жоқтығы. 

Аттестация процедурасы осы көрсетілген атқаратын қызметтерінің шешімін табу 

тиісті. Тәжірибе арқасында эвoлюция  көрсетіледі процедураның өткен сайын дамуы: 

басшының субъeктивтік әдісінен  сараптауға,  жеке әдісінен топты әдісіне (әр түрлі 

технологиялары қолданылады, жиі қолданатын тexникa "еске түсіру"),  басшылардың 

және мамандардың aвтoмaтикаландырылған  aттeстaциясы. 

Фирманың қызметкерлерінің аттестациялау  арқасында,  ылғи кадрларды тарту, 

жалақыларын қағидаландыру, карьераларын көрсетпе ретінде  жоспарлау тәжірибесі, 

әрдайым қызметкердің қызығушылығын көбейтеді.Бұл әдістің маңызы фирманың алдына 
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қойған мақсаттарына осы қызметкерлерінің өте кұнды сипатарының арқасында 

жету.Қызметкерлердің жұмысын саралап, әлемдік тәжірибе жауап бере алмады,  адамның 

кандай тәртіп мінездері сарапталу қажеттілігін.  

Жұмысқа қызығушылығы, бастамалық, ұқыптылық, адалдық,жұмысының 

шарттарының ауысына бейімделу, бейнетқорлық , тіпті сыртқы бейнесі, киімі 

қызметкерлердің аттестациялық саралаудың  aспeкті деп саналады. Бұл қаралып отырған  

әдісте барлық мамандар, басшылар нақты шеңберінді, мысалыға, мейрамхана 

шаруашылығының гoстиничнoгo xoзяйствa,  кейбір кpитepий бойынша сарапталады.  

Елеулік бойынша критерий экспepттік топпен реттеледі, нәтижесінде әр 

өлшемгесараптама беріледіелеулік бойынша.Зертеме жасау үшін өлшемдеу және ұйғару 

белгілерін жасау үшінэкспepттік  топтар барлық кәсіптердің топтамасының (әлде 

аттестацияға түсетін мамандықтар)  іскерлік сөздігін жарыққа шығарадыБелгілері 

лайықты критерий бойыншатәртіпке келтіріледі.Мейрамхана басқаруында екі жоспарлау 

әдісі қолданады, шұғыл және стратегиялық. Жүйе  мeнeджepлері өндірістің текнақты 

телімге жауапты. Сондықтан, мейрамхана қызметкерлерінің негізгі әрекеттері 

стратегиялық және шұғыл шешім кабылдау.  Мейрамханаларда көп сұрақтардың  шешімі 

табылатын мүмкүндігі қаржылық жағдайына байланысты. Жоғары лауазымды 

басшыларын орналастыру орындары ілгеріде қарастырылады.Жатын жерлері ыңғайлы 

болмасада, түруға бейімделгін  бөлме болу керек.Бағасы тұрақтандырылған, әр қонақ  

мейманхана қожайынымен шарттасады және қалаған уақыт тұрақталады. 

Қонақжайлық  Еуропа мейрамхана жуйесінің абыройлықтың бір 

көрсеткіші.Мысалыға, отель Цезарьдің қаржылықтың жетіспеушілігінің арқасында,  

қызметкерлерінің жалақысын көтеру бағдарламасын орындау барысын, қызметкерлерінің 

оқыту іс шараларының орындалуы, жұмыстан босатылған қызметкерлерінің қолдауы 

тоқталуда. Көп ресторандардың қаршылық жағдайлары кадр шешімдеріне оте 

байланысты.Жұмыс тиімді болу үшін басшылар тексеру барысында  әр түрлі әдістерді 

қолданғанда қызметкерлердің талабы және тәртібі ескеру қажет. Тағыда, стpaтeгияның 

басты құрамы,   эффeктивті және нормативтік құрылымдар болып  саналады. 
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В статье рассматриваются характер и способы воздействия рекламы на сознание 

и поведение человека. Определяются ее место и роль при формировании имиджа 

предприятий.  

Ключевые слова: Реклама, мотивация, мотив, потребитель, стимул, потребность, 

покупатель, предприниматель. 

.  

АДАМ САНАСЫНА ЖАРНАМАНЫҢ РӨЛІ МЕН 

ТҰТЫНУШЫНЫМОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Мақалада жарнаманың сипаты мен адамның мінез-құлқы мен санасына әсер ету 

тәсілдері қарастырылған. Кәсіпорын имиджін қалыптастыруда, оның орны мен рөлі 

анықталған. 

Түйін сөздер: Жарнама, мотивация, мотив, тұтынушы, ынта, қажеттілік, сатып 

алушы, кәсіпкер. 

 

THE ROLE OF ADVERTISING ON HUMAN CONSCIOUSNESS AND 

PECULIARITIES OF MOTIVATION OF THE CONSUMER 
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student of the specialty "Finance" of the Academy of Kainar, 

Turmanova K.B., 
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The article discusses the nature and methods of influence of advertising on consciousness 

and human behavior. Define its place and role in shaping the image of enterprises. 

Keywords: Advertising, motivation, motive, consumer, stimulus, demand, buyer, 

entrepreneur. 

 

В нашем обществе исследования, связанные с воздействием рекламы на сознание 

человека относится к числу актуальных вопросов. В этом направлении в связи с 

воздействием на сознание человека такие понятия, как “мотивы”, “стимулы”, 

“потребности”, “интересы” потребителя, на первое место выходит исследование в сфере 

индивидуальных предпринимателей. Территория рекламы в реализации мотивационных 

лиц, важное место занимают мотивы, становится одним из основных способов 

воздействия. 

В связи с предпринимательской деятельностью всегда будут в процессе решения 

задач и постоянно обновляться. О.С. Дейнека (1999) анализируя свои и другие 

исследования, выделяет следующие особенности мотивации предпринимательской 

деятельности: 

● свобода выбора и поиска способов экономических действий; направленность своих 

личных целей, игнорирования давления группы и различных в зависимости от 

обстоятельств факторов, то есть в своей самостоятельности, проявлять независимость, 

умение контролировать себя внутренне; 
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● умение справиться через сознание нетерпимости, но точность принятые решения 

наблюдаются на низком уровне; 

● стремление добиться успеха, справляться с трудностями, избегание неудач, 

наличие мотивации достижения успеха, доминирование мотивов, на его самоуправление 

влияет потребность в актуализации. 

В структуре личности “мотивация” занимает лидирующее место и основными 

понятиями считается  действия, поведения движущей силы, в определении направления. 

На сегодняшний день осознание мотивационных действий хорошо изучены, но, тем не 

менее, не достиг стадии завершения. Мы в это можем увидеть в  основных понятиях как 

“мотив”, “потребность”, “мотивация”. При советской власти в работах русских 

психологов “мотив” понимается, как осознанная необходимость, рассматриваются в 

качестве идентификации потребностей и нужд[1]. 

Потребности потребителя (мотивов) можно разделить на несколько видов. 

Утилитарных нужд, связанных с использованием товара и по этой причине качество этого 

товара и потребителя интересует возможность быстрого и качественного 

ремонта,продолжительность эксплуатации. Эстетические потребности потребителя 

обращает внимание на внешний вид товара (его формы, должны быть окрашены в 

определенный цвет), основывается по совместимости с другими веществами. 

Эстетические потребности - самые сильные и влияющие на длительное время 

потребности, особое внимание уделяется при покупке товара на внешний вид. Актуальные 

потребности происходят в определенных социальных группах. Чтобы не потерять свои 

отдельные социальные группы, общественного, социального статуса состоятельных 

людей, не смотря, что в других магазинах цена товара дешевле, приобретают товары в 

специализированных магазинах. Чтобы показать свои материальные достижения и роль в 

обществе приобретаютдорогие товары. Актуальность мотивов как вид в качестве 

подражания моды, подлежат мотивы известных людей. Традиционные мотивы различных 

наций,народов определяется национально- культурными особенностями. 

В теоретической  концепции мотивовА.Н. Леонтьев, в отечественной психологии 

более конкретно дает определение, мотив, отвечающий за потребностьи направляющий 

функцией действия предмет [2].Исследование мотива должны основываться на принцип 

единства, внешних и внутренних действий человека на взаимных воздействиях. Это 

определение выделяет две важные стороны, открывает наиболее полное и точное значение 

мотива: 

● Мотив и единства цели, между ними может быть наличие плавающей связи; 

● Мотив и единства потребности, это мотив в форме своего возникновения 

удовлетворенности, в конце является ориентация. 

В целом проблема мотивации работ по систематизации сложно. Потому что термин 

“мотив” рассматривается как смысл и значение различных направлений. Это  

представление человека галлюцинации, принципы, чувства, потрясения, нужд, интересов 

и склонностей, интересы и намерения, понятия о долге человека, о политических и 

нравственных идей, направления, интересов, убеждений, психические процессы, свойства, 

формы веществ и условия жизни в окружающей среде. 

Организация внешней рекламы осуществляется через мотив потребителя, его задача- 

привлечь внимание продукту и стремление получить его. В рекламе применяютсяне 

только вид товара, так же стимулирующие особенности на эмоциональную территорию 

человека, влияющие на созданиеособого настроениеу человека и на приобретение именно 

этого товара. В связи с этим применяется определенный цвет, аромат, изображения. 

Изучение потребностей покупателей предпринимателям дает помощь в выявлении 

потребностей определенных групп населения, отношения населения к товару. 

Реклама проходит несколько этапов формирования через мотивы покупателей.  

Хорошая реклама на первом этапе должна привлечь к себе внимание, целенаправленно 

привлечь внимание к представленной на продажу товара. У потребителя появляется 
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интерес на основе целенаправленного внимания. В качестве цели появилась идея привлечь 

внимания, интерес основных потребителей. Этот интерес зная основные потребности 

потребителя, донести на высоком уровне.  

Задачи рекламы заинтересовать, пробудить желания человека, формирования 

мотивационного направления на приобретение основного товара ( мысленно его заставить 

купить). 

Активное влияние на формирование таких стимулов можно через продавца 

покупателю (например, женщинам не спеша показывать и надевать одежды, а мужчин 

располагать в салоне машин).Последние рекламы осуществляется при закупке товара. 

Одной из важных проблем мотивации- расценивается его свойствам. У каждого 

человека своя мотивация отличаются численностью, структурой, системой мотивов. В 

связи с этим возникает вопрос группировки мотивов. По мнению В.И. Ковалева у каждого 

человека есть собственные специфики мотивации. Это общая характеристика мотивов и 

силы мотивации, характеризуется своей особенностью, неизменностью. Автор, опираясь 

на разные обоснования, делит мотив на социальный, коллективный и действенный. 

Действия, связанные с важными видами политических, общественных, 

профессиональных, учебно- познавательных; в зависимости от времени возникновения, 

постоянно подразделяются на краткосрочные и долгосрочные влияющие на мотивы[3]. 

П.М. Якобсон  по характеру воздействия на психику человека рекламу делит на 

четыре вида: реклама- информация, реклама- признание, реклама- объявления, реклама- 

внушение[4].  

Реклама- информация, можно отнести к числу каталогов. Этот вид рекламы, 

который имеет место в профессиональных сферах. 

Реклама - признание, изложенный потребителю информации его принципам, 

предусматривает превращение на направленность. Логические способы убеждения 

человека, основывается  на системе доказательств рекламы. Полученных данных, фактов 

полученных в жизни используется или человеческой эмоциональной территории, его 

интересам осуществляется путем воздействия на его душу. Логическое доказательство 

основывается на объективных характеристик товара. Аргументы подразделяются на 

основные и дополнительные. Отражает основные существенные свойства товара. Если на 

основной предмет рекламы аудитория не заинтересовалась, основные аргументы следует 

применять на первом этапе, а если у народа есть интерес, основные аргументы дает 

правильное направление в конце рекламы. 

Предложенные товары через эмоциональную рекламу, отражает степень выполнений 

желаний человека. Например, не крем для лица, а закупаются для молодости и красоты, 

также как и человек савтомобилю имеет высокий авторитет в среде. Эмоциональная 

реклама в большом случае большое влияниеоказывает на людей с низкой степенью 

знаний и прибыли, которые хотят высокий статус всоциальной среде. 

Реклама-оповещение — повтор через образ товара в памяти человека. В этой связи 

рекомендуется при появлении необходимости сообщать ему путь к цели через известные 

лица. Применение данного вида рекламы в двух направлениях. 

Первое направление повторять одну идею, что вполне необходимо внедрить в 

голову человека, поэтому рекламу повторять часто и постоянно, во втором очень часто 

достает, человек устает, повтор оказывает негативное воздействие, поэтому считается, что 

реклама необходимо показывать через определенное время. Выписка из определенной 

рекламы, так и рекламы в целом есть знак в памяти человека, помогает в модернизации 

содержания. 

Реклама внушение- очень сильно воздействует на человека. Он осуществляется 

через чувства человека, зрения, слуха, обоняния. 

Какой вид рекламы будет направлена в организации потребности человека, следует 

учитывать, что он покупает. Если есть мотив стремление занимать первое местов 
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обществе, то человеку производящий товар следует работать с людьми высшегообщество 

(по этой причине на рекламу приглашаются известные артисты, спортсмены). 

Если мотивы близки национально-культурным традиций, то использование близких 

цветов к Государственному Флагу и символом, проявляет национальные чувства и 

положительные эмоции у человека, стимулирует покупку этого товара. Основная задача 

учитывает эстетических потребностей- выделение эстетических свойств товара, в связи с 

этим использование специальной лексики, например, “современные дизайнерские 

решения”, “сочетание цвета и форм” и другие. 

Применения качества товара в случае доминировании рекламы товара как 

надежность, качество, легкость в применении таких качеств, должно быть вынесено на 

первое место. В связи с этим следует использовать относительные показатели, например, 

о предоставлении гарантии на товар на длительное время и качества услуг. 

Действия, вытекающих из одного мотива называют совокупность действий, и мотив 

действия может удовлетворяться набором различных действий. С одной стороны, могут 

возникнуть различные действия мотива. Если мы возьмем индивид, то его действия, 

возникают различные мотивы, это повседневный образ поли мотива. Действий, 

способствующих мотивов не все однородные. Называют их мотивов самым главным 

ведущим, а мотивы, стимулы является вспомогательной. Не часто обращают внимания на 

мотивы, поэтому их делят на два больших класса: заметные и незаметные мотивы. Они 

составляют иерархические структуры. 

Воспитание личности и личностного саморазвития является развитие мотивов, очень 

важный вопрос в воспитании. 

Действия, действия при анализе “потребность- мотив- цель- действие” если система 

правильная, то в действии постоянно происходит как процесс в целом. При действии 

формируются новые мотивы и потребности. Как появляется новый мотив при действии? 

Это очень сложный вопрос. Действия в теории структуры мотива только один механизм - 

механизм, порождающий мотив для определенной цели. 

Мотивация, вызывающие активности организма и определяющие направленность, 

составляет причины. Лица, определяющие цель и направленность, регламентирующие 

определенные действия индивида, рассматривается как обращающие, не обращающие 

психические факторы. 

Вышеперечисленные особенности системы предпринимательства, продавец-

покупатель, в системах потребителя и видов рекламы на сознание личности, мотивы 

этапов воздействия и в целом мотивационной территориизанимают важное место. В связи 

с этим изучение вопроса мотивации и мотивов современного общества,характеризуется 

своей актуальностью и занимает важное место.  
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Қонақ үй және мейрамхана кәсібінің дамуы жеке емес, нарық субъектілеріне 

тәуелсіз әсер ететін факторлар қатарының есебінен іске асады. Қонақ үй қызметі мен 

тамақтандыру кәсіпорындарына әсер ететін факторлар маркетингтік ортаға 

жатқызылады. Қонақ үй және мейрамхана ісі экономика саласы ретінде жағымды 

маркетингтік ортада сәтті жұмыс атқаруы мүмкін. Сондықтан, қонақ үй және 

мейрамхана ісінің сапалы жұмысының алғышарттары боп маркетингтік ортаны 

зерттеу, кері әсер етуші факторларды төмендетуге бағытталған шараларды жобалау 

мен іске асыру табылады.  Маркетингтік ортаны зерттеу және талдау кәсіпорындар 

ортаның өзгеруші факторларына бейімдей алуына, нарықтық индикаторларға жауап 

беруге, байланыс жасап, икемді болу үшін, маркетинг кешеніне бейімделіп, экономикалық 

тұрақтылықты сақтауға қажетті. Заманауи сатыда компания ісіне сыртқы 

факторлардың әсері мәселелері өзектеледі. 

Кілт сөздер: қонақ үйлер, мейрамхана, маркетингтік орта, экономика, туристік 

орта, менеджмент. 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА КАЗАХСТАНА И 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

 

Дінислам Қ., 

Дабылтаева Н. 

Алматинский технологический университет 

 

Развитие гостиничного и ресторанного бизнеса осуществляется с помощью ряда 

факторов, которые не зависят от участников рынка. Факторы, влияющие на гостиницы 

и предприятия общественного питания, относятся к маркетинговой среде. Гостиничный 

и ресторанный бизнес может быть успешным в успешной маркетинговой среде как 

отрасль. Поэтому изучение маркетинговой среды в качестве предпосылки для качества 

гостиничного и ресторанного бизнеса - это разработка и реализация мер, направленных 

на снижение негативных факторов. 

Исследования и анализ маркетинговой среды необходимы компаниям для адаптации 

к изменяющимся факторам окружающей среды, реагированию на рыночные показатели, 

гибкости, адаптации к маркетингу и поддержанию экономической стабильности. На 

современном этапе вопросы внешних факторов влияют на бизнес компании. 

Ключевые слова: гостиницы, ресторан, маркетинговая среда, экономика, 

туристическая среда, менеджмент. 

 

PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF HOTEL BUSINESS OF KAZAKHSTAN 

AND EVALUATION OF INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS 

 

Dinislam K., 

Dabltayeva N. 

Almaty Technological University 

 

The development of hotel and restaurant business is carried out by means of a number of 

factors that are independent of market players. Factors affecting hotels and catering businesses 

are referred to the marketing environment. Hotel and restaurant business can be successful in a 

successful marketing environment as an industry. Therefore, the study of the marketing 

environment, as a prerequisite for the quality of hotel and restaurant business, is the design and 

implementation of measures aimed at reducing negative factors. Research and analysis of the 

marketing environment are essential for companies to adapt to changing environment factors, to 
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respond to market indicators, to be flexible, adapt to the marketing mix and maintain economic 

stability. At the modern stage, the issues of external factors influence the company's business 

Keywords: hotels, restaurant, marketing environment, economy, tourist environment, 

management. 

 

Қонақ үй бизнесі Қазақстан Республикасы экономикасын дамытудың негізі басты 

бағыттарының бірі боп саналады. Осы саланы дамыту бойынша стратегиялар мен 

бағдарламаладың сәтті орындалуы ел экономикасының, әлемдегі оның позитивті имиджін,  

айтарлықтай нығаюына, халықты жұмыспен қамту мәселесі қысқаруына әсер етеді. Осы 

сала барлық саланың тиімділігіне әсер беретін даму деңгейіндегі маңызды құрамдас 

бөліктерден тұрады. Оның ішіндегі ең маңыздысы қонақ үй кәсібі. Оның рөлі мен 

маңызын бағалау қиын, себебі ол ұлттық мәдениеттің барлық түрлілігі мен бірегейлігін 

және қонақжайлылықтың қалыптасқан дәстүрлерін көрсетеді. Экономикалық қызмет 

ретінде қонақ үй индустриясы сыйақы үшін қонақ үйде, мотельде, кемпингте және басқа 

орындарда қысқамерзімді тұруды ұсыну және ұйымдастыру қызметтерін қоса алады. 

Қалаға, біздің елдің жас астанасы ретінде өзіндік пішіні мен инфрақұрылымы бар күн 

санап артып келе жатқан қызығушылық қонақ үй бизнесін сипаттайтын басқа да көптеген 

көрсеткіштермен дәлелденеді.  

Қонақ үй және мейрамхана кәсібінің дамуы оқшаулана емес, нарық субъектілеріне 

тәуелсіз әсер ететін факторлар қатарының есебінен іске асады. Қонақ үй қызметі мен 

тамақтандыру кәсіпорындарына әсер ететін факторлар маркетингтік ортаға жатқызылады. 

Қонақ үй және мейрамхана ісі экономика саласы ретінде жағымды маркетингтік ортада 

сәтті жұмыс атқаруы мүмкін. Сондықтан, қонақ үй және мейрамхана ісінің сапалы 

жұмысының алғышарттары боп маркетингтік ортаны зерттеу, кері әсер етуші 

факторларды төмендетуге бағытталған шараларды жобалау мен іске асыру табылады.  

Маркетингтік ортаны зерттеу және талдау кәсіпорындар ортаның өзгеруші факторларына 

бейімдей алуына, нарықтық индикаторларға жауап беруге, байланыс жасап, икемді болу 

үшін, маркетинг кешеніне бейімделіп, экономикалық тұрақтылықты сақтауға қажетті. 

Заманауи сатыда компания ісіне сыртқы факторлардың әсері мәселелері өзектеледі. 

Маркетингтік орта экономикалық, саяси, мәдени, әлеуметтік және технологиялық 

факторларды қоса алады. Экономикалық факторлар қонақ үй және мейрамхана ісінің 

үрдісі, қарқындылығын және даму келешегін анықтайды. Осы салалардың қалыптасуын 

айқындайтын негізгі экономикалық факторлар саланың экономикалық қалыптасу 

қарқыны тәуелді болатын елдің экономикалық өсу қарқыны, тұтынушылардың табысы 

мен олардың төлемқабілеттілігі, қаржы саласы жағдайы боп табылады. Дамыған елдерде 

қоғамдық байлықтың өсуі ортақ тұтынушылық құрылымындағы қызметтер саласына 

деген шығыстарының өсуімен байланысты,  сонымен қатар, бңз халықтың өмір сүру 

сапасы неғңрлым жоғары болған сайын, соғұрлым өзінің қолайлылығы үшін шығындар 

жоғары. Адамдардың сатып алу қабілеттілігінен тек олардың игіліктерінің деңгейі емес, 

нарықтың дамуы да тәуелді. Жалпы сатып алу қабілеттілігі ағымдық табыспен, жиналған 

қорлардың болуымен, бағалар деңгейі мен несиелеу деңгейімен айқындалады. Маркетинг 

бойынша мамандар халықтың табысы өзгерісі қарқыны туралы, олардың сатып алатын 

заттарының сипаты, тауарлар мен қызметтерді бөлуі туралы хабардар болуы керек, себебі 

халықтың жалпы сатып алу қабілеттілігі төмендесе, онда олар сатып алатын тауар мен 

қызметтер түрлері өзгереді, осының барлығын маркетологтар өз талдауларын жүргізуде 

қадағалауы тиіс. Маркетологтардан алынған мәліметтерге сай қонақ үй менеджменті 

ұсынылатын қызметтерге тізім бойынша белгілі бір шешемідер жасайды  [2]. 

Нарық мониторингі қоғамдық байлықтың өсуі туримге, сәйкесінше, қонақ үй мен 

мейрамхана ісіне шығыстардың өсуімен байланытсф. 2016 жылы бір тұтынушыға 

ортаайлықтық табыс 400 АҚШ долларын құрап, Қазақстанның орта табысты елдер 

қатарына өтуге мүмкіндік берді.  
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Біздің елде халықты санаттарға бөлудің өзіндік ерекшеліктері бар, себебі үлкен үлес 

салмақ төменгі тапқа ие, ол халықтың 60%-ын қамтиды.  Төмен табысы бар әлеуметтік 

сынып екі топқа жіктеледі: 25% - төменгі,  олардың табысы 10000 тeңгeге дейін, и 35% - 

төменнен жоғары, табысы 10000-нан  45000 тeңгeге дейін. Әлеуетті тұтынушылардың бұл 

сыныбы қонақ үй және мейрамхана ісі үшін тартымды сегмент құрамына кірмейд.  Бір 

адамға 45000 теңгеден жоғары келетін тұрақты табысы бар орта сынып келесідей 

сипатталуы керек: 

- мәртебесі, қоғамдағы орнының болуы; 

- білімнің жоғары деңгейі; 

- төленетін қызметтерге шығыстар үлесі оның табысының 50%-нан аз болмауы 

керек;   

- жинақтау деңгейі табыстың 10%-нан кем болмауы, дәл айтқанда депозитке, бағалы 

қағаздарға, мүлікке салу.   

Қазақстан халқын сыныптарға бөлу барысында белгілі бір ерекшеліктер байқалады. 

Халықтың 10%-ы орта және төменгі таптан тұратындықтан транзитті категория саналады, 

себебі олардың арасында үнемі теңгерімденеді. Қазақстанда жоғары сыныптың табысы 

300 000 тeңгeден жоғары, үлесі - 5%. Тұтынушылардың табысының өсуі қонақ үй және 

мейрамхана ісі үшін әсерін берері сөзсіз. Үлкен бөлігі шетелдік туристер саналатын қонақ 

үй бизнесінде бизнестің дамуы айтарлықтай әлемдік экономикалық жағдай мен 

Қазақстанда туризмнің дамуы деңгейіне тәуелді боп отыр. Қонақ үй бизнесі сұранысына 

туризм дамуы мен елдің іскерлік белсенділігі әсер береді. Бай табиғи және тарихи 

ресурстардың барына қарамастан Қазақстанда туризмнің даму деңгейі төмен. Туризмнің 

дамуын тежейтін факторлар қатарына дамымаған инфрақұрылым, туристерге қызмет 

көрсетудің төменгі деңгейі, анимациялық бағдарламалардың жоқтығы, демалыстың қызық 

емес ұйымдастырылуы кіреді. Осыған байланысты туристердің ағымы Қазақстанда 

классикалықтан айрықшаланады [1]. Нарық құрылымын зерттеуде Қазақстан қонақ 

үйлерінде тұрудың мақсатына байланысты қонақтардың ағынының құрылымы мен бөлуді 

мақсатты зерттеген жөн (1-кесте).  

 

1-кесте – 2016 жыл үшін сапар мақсатына байланысты қонақ үй қонақтарын бөлу 

құрылымы  

 

Тұтынушылар Елге келу мақсаты: 
барлығ

ы 

 Рекре 

циялық 

Этни 

калық 

Іскер 

лік 

Сауық 

тану 

діндік Кoмм

ер 

циял

ық 

басқ

а 

 

Барлық тұтынушы 630148 58912 152681

2 

5480 5979 40710 1057

1 

227861

2 

Үлес салмағы, % 27,6 2,6 67,0 0,24 0,26 1,8 0,5 100 

Шетелдік қонақтар 21092 6603 480683 319 30 3998 855 513580 

Үлес салмағы, % 4,1 1,3 93,6 0,1 - 0,7 0,2 100 

Ішкі тұтынушы 609056 52309 104612

9 

307 5 1742 453 176503

2 
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Үлес салмағы, % 34,6 2,9 59,4 - - 0,1 - 100 

Қосымша –әдебиет көзі бойынша құрастырылды [1] 

 

1-кестеде берілген мәліметтерді талдау келесі қорытындылар жасауға мүмкіндік 

береді. Біріншіден, үрдістер байқалады: барлық дерлік тұтынушылардың сапармен келу 

мақсаты іскерлік және кәсіби мақсатта  (67 %). Екіншіден, шетелдік туристерде көп 

сұраныс іскерлі сапарлар, олардың үлес салмағы 93,6 %, рекрециялық сапарлар үлесі - 

барлығы 4,1 %, басқа мақсаттардың үлесіне кішкентай ғана үлес тиеді. Ішкі 

тұтынушылардың мақсаты ерекшеленеду, бірақ сондада іскерлік және рекрециялық 

мақсатта келушілер саны көп, олардың үлесі сәйкесінше 2016 жылы 59,4 және 34,6 % [3; 

36]. Осылайша, іскерлік және кәсіби туризм туристердің басқа мақсаттарынан асып түседі, 

ол Қазақстанның шетелдік серіктестермен байланыстарын нығайтумен және әлемдік 

экономикада болып жатқан жаһандық үдерістермен байланысты, себебі қазіргі күні 

Қазақстан бизнес және тауарлар мен қызметтерді жылжыту үшін ең қызықты саналатын 

елдер қатарында, осыған сай бизнесмендер біздің елге көптеп келуде.  

Сонымен қатар, ұсынылған талдау Қазақстанға классикалық мақсатта туристер аз 

келеді, сондықтан қонақ үй ісі негізінен іскерлік туристерге көп мән береді. Басты 

экономикалық факторлардағы өзгерістер, мысалы табыс деңгейң, өмір құны, пайыздық 

мөлшерлемелер, халықтың жинақтауы мен несиелері қонақ үй және мейрамхана ісіне 

айтарлықтай әсер етеді. Біздің елдің экономикалық моделіне сүйене отырып, фирмалар 

экономикалық болжамдарды берілген өзгерістерді болжамдау үшін қолданады. Осы 

секілді ескертулерді ала отырып, кәсіпорындар өздерінің шығындарын қысқартып, 

нарыққа әсер етуші маркетингтік тәсілдерді – маркетинг-миксті қолданып  экономикалық 

дағдарыстан шыға алады. Эрист Энгель экономисті отбасылық бюджет өскен сайын 

пропорционалды түрде тамақтану өнімдеріне жұмсау қысқарып, тұратын жерге төлеу 

өзгеріссіз қалып, басқалары ұлғаятынын зерттеген болаты. Бұл заңдылық Энгель заңы деп 

аталады  [4]. 

Макроэкономикалық факторлардың маңыздылығы қонақ үй қызметтері мен 

туризмнің әлемдік нарығындағы заманауи жағдайында көрініс табады.  Әлемдік 

экономикалық дағдарыс осы нарықтың өсу қарқынын төмендетті. 2016 жылы қонақ үй 

сұранысына тура әсер ететін туризм өсуі айтарлықтай төмендеп кетті. Турағынның 

қарқыны төмендеуі қонақ үй шаруашылығы үшін де, тұтынушылар үшін де күтулер 

дейңгейіне ісер етіп, одан ары қарқыны төмендеп, оның салдарынан өндірушілер үшін де, 

тұынушылар үшін де шығындардың азаюына алып келді. Нәтижесінде әлемдік туризм 

көлемі 2016 жылы 4%-ға төмендеп 880 миллионға жетті. Туризмнің өсуі тек 2015 жылдың 

соңында туристік кері өсудің 14 айынан соң байқалды. Азия, Тынық мұхит және Таяу 

Шығыс аймақтарда туристік ағынның өсуі 2016 жылдың ортасында байқылды. 2016 

жылдың жалпы қорытындылары: Еуропалық аймақ - 6%, төмендеді; Aзия және Тынық 

мұхит аймағы - 2%, төмендеді; Америкалық континенттер - 5%, төмендеді; Таяу Шығыс 

аймағы - 6%, төмендеді; Aфpикa -1%, өсті. Экзотикалық туризмнің оң жақтарын көрсетті.  

2-суретте кәсіпорынның орналастыру мен қоғамдық тамақтанудың түрлері бойынша 

2016 жылға инвестициялық салымдардың бөлінуі көрсетілген.  

Дағдарыс уақытысында қонақ үй жылжымайтын мүлік инвестициялық нарығы  

рецессия фазасында болып, келесі үдерістермен сипатталды: 

- инвесторлардың, әсіресе шетелдік инвесторлардың белсенділігі қысқарды, 

сәйкесінше, жылжымайтын мүлікті сатудан түскен табыс қысқарды;  

- ұзақмерзімді уақытқа қаржыландыруды алу күрделілігі; 

- төмен мөлшердегі объектілерге, сондай-ақ, ірі мегаполистер мен іскерлік 

орталықтардағы объектілерге инвесторлар қызыға бастады; 

- жаңа жобалардан бас тарту және салынып біткен не салыну үстіндегі нысандарға 

мән берілді. 
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2-сурет. Орналастыру құралдары мен кәсіпорынның қоғамдық тамақтандыру түрлері 

бойынша инвестициялық салымдарды бөлу Қосымша – әдебиет көзі бойынша 

құрастырылды [5] 

 

Қазақстандық қонақ үй жылжымайтын мүлкіне шетелдік инвесторлардың 

белсенділігі экономикалық тәуекелдерді, қонақ үй саласына мемлекеттік қолдаудың 

жетіспеушілігін, заңдық негіздің жетілмегендігі, туристік инфрақұрылымның дамымауы, 

білікті мамандардың жетіспеуін шектейді. Осы мәселелерді шешу қонақ үй 

индустриясына үкімет қолдауы және қонақ үй бизнесі үшін қолайлы шарттар жасау 

болған уақытта ғана мүмкін, себебі шетелдік инвесторларға мемлекет қолдау көрсетпесе 

инвестициялары мақсатсыз қалуы әбден мүмкін, әсіресе қонақ үй бизнесі үшін де. Қонақ 

үй бизнесін қалыптастыруға кішігірім әсер етудің өзі туристік индустрияны дамытуға 

қолдау болады. Туризм инфрақұрылымына қонақ үйлер кіреді және заманауи сатыда оны 

құрайтын негізгілері боп саналады. Айта кететіні, қонақ үйдің кейінге қалдырылған 

жүйесінсіз туристік индустрияның тиімді жұмыс атқаруы мүмкін емес және керісінше.  

Сонымен бірге осы жүйе мемлекет тарапынан тиімді жұмыс атқару мен реттеуді талап 

етеді. Қазіргі уақытта қонақ үй бизнесіне не қажетті және ода не бар екендігі арасында 

қайшылық туындады. Яғни нарыұ үш жұлдызды қонақ үйлерге мұқтаж,бірақ соңғы 

жылдары тұтынушылар күтетін қызметті қанағаттандыра алмайтын бір жұлдызды қонақ 

үйлер саны көбейіп кетті.  Категория бойынша қонақ үйледің өсу қарқыны 3- суретте 

бейнеленген [8]. 
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3-сурет. 2014-2016 жж. 

Категория бойынша Қазақстанның қонақ үйлерінің өсу қарқыны  

Қосымша – әдебиет көзі бойынша құрастырылған [8] 

 

Көріп тұрғандай, төмендегі көрсеткіштерге сай, соңғы екі жылда біржұлдызды қонақ 

үйлер саны екі есеге өскен, екі, үш және бесжұлдызды қонақ үйлер - 50 %, төртжұлдызды 

қонақ үйлер небәрі - 29,6 %-ға өскен.  Бүкіл әлемде туризм тұрақты өсу үрдісі мен бір 

уақытта ел экономикасына әсер етуі де ұлғайған. Ол табыс көзі саналып, сонымен қатар, 

экономика диверсификациясына және осы салаға қажетті қызмет көрсетулерді туғызатын 

жұмыспен қамтылудың өсуіне септігін тигізеді. Қазақстанда туристік ресурстардың 

тартымдылығына қарамастан, экономика секторында туризм үлесі өте аз және экономика 

приоритетті секторына туризм кіргенмен қазақстандық экономикаға тіпті әсер етпейді де. 

ҚР ресми мәліметтерге сәйкес, 2016 жылы ҚР ЖІӨ-дегі туризм үлесі 0,78 % болды. Бұл 

көрсеткіш дамыған елдермен салыстырғанда 10 есеге аз. Еуропалық елдерде Бүкіләлемдік 

туристік ұйымның мәліметтеріне сай мынадай көрсеткіштерге ие: Aвcтpия - ЖІӨ 8,6 % 

(мультипликативті әсерді қосқанда - ЖІӨ 15 %), Бoлгapия - 4,1 % (14,5 %), Ұлыбританияя 

- 3,4 % (9,1 %), Иcпaния - 6,8 % (18,2 %), Кaнaдa - 3,4 % (11,0 %), Фpaнция - 4,1 % (10,9 

%), Xopвaтия - 8,5 % (19,0 %). Осы көрсеткіштерге негізделе отырып біз біздің елімізге 

қонақ үй және мейрамхана ісі, туризм саласы мәселелеріне ерекше мән беру керек деп 

санаймыз.  

Аймақтардағы қонақ үй индустриясының заманауи жағдайыосы бағыт бойынша 

туристік ағындардың қарқынына әсер ететін түрлі факторлармен айқындалады. Мықтырақ 

ағындар орналастыру базасының көлемін анықтап, қалыптастырады. Сапарлардың 

мақсаты қонақ үй тұтынушыларына қажетті қызметтер мен қызмет көрсету деңгейін талап 

етеді. Туристер мен деамлуышларға қызмет көрсетуші,  іскерлік саяхаттар үшін қонақ 

үйлер ажыратылады. Қазақстандағы қонақ үйлерге сұранысты іскерлік адамдар құрайды: 

осы категориядағы тұтынуышларға арналған орналастыру құралдары қонақ үй кәсіпорны 

отандық қонақтарының 65%-ынан көбін қабылдайды. Яғни іскерлік байлынс белсенділігі 

сол не басқа аймақтық қонақ үйді бағалау үшін қолдануға болады.  «Іскерлік» қонақ 

үйлердің дамуы экономиканың дамуымен қатар жүреді деп айту ойға қонымды саналады. 

Қазақстанда туристік-қонақ үй қызметтер нарығының заманауи сатыда дамуы мемлекеттік 

саясаттың қалыптасуының жүйелік тәсілі жоқтығынан және оның заңдық қамтылуынан 

толықтай дамымай жаты. Салада жасалған стандарттар мен нормативтер шартты сипатта 

және қонақжайлылық индустриясының дамуына айтарлықтай әсер етпейді.  
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Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, Қазақстанда туристік және қонақ үй секторының 

жұмыс істеуін қамтитын шетелдік нақты әдістерді қолдануға болады, дәлірек:  

-    ел туристері үшін тартымды әлемдік туристік нарықта Қазақстанды 

жылжытудаың біртұтас тұжырымдамасын қалыптастыру; 

-    шекараны дамытудың жалпы туристік мастер-жоспарын жасау; 

-    мемлекеттік кепілдіктерді, салықтың жеңілдіктерді және өзге ішкі және 

туризммен қызметі байланысқан инвесторлар мен басқа тараптарға қаржы сипатындағы 

льготаларды ұсыну; 

-    елге келу үшін туристерге жағымды визалық режимді қалыптастыру;  

-    инвесторларға ақпараттық және кеңестік қызметтер беретін жағымды әкімшілік 

процедураларды қалыптастыру [8]. 

Жалпы қонақ үй және мейрамхана ісі дамуы елдің экономикалық даму деңгейіне, 

қаржы саласы жағдайына, халықтың төлемқабілеттілігіне, дискретті табыстың болуы мен 

туристік саланың даму деңгейіне байланысты. ХХІ ғасырдың екінші онжылдығы соңында 

бекітілген Қазақстан Республикасының даму Стратегиялық жоспарына сәйкес Қазақстан 

бәсекегқабілетті елу елдің қатарында болып, елдік шикізаттық емес секторына шетелдік 

инвестицияларды тартатын жағымды іскерлік климаты қалыптасады. 2030 жылға дейінгі 

бекітілген Алматы қаласының тұрақты даму Стратегиялық жоспарына сәйкес басты 

міндет жағымды қоршаған ортасы бар елдің азаматтары мен туристерге тартымды 

бәсекелесті экономикасы бар Қазақстанның астанасын қалыптастыру керек [29]. Осының 

барлығы Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің дамуы мен қалыптасуы үшін қажетті 

жағымды шарттар саналады, ішінара қонақтарға қызмет көрсетуге арналған қонақ үй 

бизнесінің іске қосылуына, жаңа қонақ үйлердің салынуына әсер етеді.  
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының нарықтық экономика жағдайындағы 

екінші деңгейлі банктердін қазіргі таңдағы несие саясаты, несие беру факторлары 

қарастырылып оған талдау жасалған. 
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В этой статье рассмотрены факторы кредитования физических лиц в условиях 

рынка и дан сопастовительный анализ критования банков в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: банк, кредит, долгосрочный кредит, финансы, управление, оценка, 
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In this article factors of crediting of natural persons in the conditions of the market are 

considered and the sopastovitelny analysis of a kritovaniye of banks in the Republic of 

Kazakhstan is given. 

Keywords: bank, credit, long-term loan, finance, management, assessment, analysis. 

 

 Банкаралық несие ролі мен орны коммерциялық банктердің тарихи қалыптасқан 

функцияларымен анықталады: 

– ағымдағы шотқа және жедел салымға қаражат тарту; 

– ақылық, жедел және қайтарымдылық шарттарында жиналған қаржыны қарызға 

беру; 

– есеп жүргізу.  

Егер басқа кіріс көздерінен тез жумылдыра алатын мүмкіндігі бар ақша 

қаражатының сомасы өз міндеттерін уақытылы орындауға мүмкіндік берсе, ол банк өтімді 

болып есептелінеді. Тиісті мерзімінде және толық көлемде өз міндеттемеліріне жауап 

берумен түсіндірілетін төлеу қабілеттілігі негізінде банк өтімділігі жатыр. Ол қаржы 

нарығындағы қалыптасатын жағдайға байланысты бағаланады.  
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Банк өтімділігі бірінші кезекте оның балансы, активтер мен пассивтер құрылымымен 

анықталады. Алайда рейтингтік бағалауларда қолданылатын формальды өлшемдерден 

бөлек, банк өтімділігіне басқа да көптеген параметрлер, соның ішінде финансистер 

арасында банк иеленетін сеним де кіреді. Өтімділікті, сәйкесінше банк төлем 

қабілеттілігін қолдаудың бір әдісі басқа банктерден несие алу мүмкіндігі болып табылады 

[1].  

Коммерциялық банк қаржылық нарықтың делдалы ретінде өтімділік мәселесін шеше 

отырып, қаржылық нарықта тез өзгеріп отыратын активтер мен пассивтер балансын 

әрдайым бақылап отыруға мәжбүрлі.  

Пассивті басқару процесінде келесі міндеттер шешіледі: 

– міндетті резервті қалаптастыруды қамтамасыз ететін бөліктен басқа кіріс 

әкелмейтін қаражат болуына жол бермеу; 

– банктің клиенттер алдындағы міндеттерін орындау және активті 

операциялардың дамуы үшін ұажет несие қаражатын қарастыру; 

–  «арзан» ресурс алу есебінен банктің пайда табуын қамтамасыз ету. 

Пассивтерді басқару міндеттерін шешу кезінде несие қаражаттары нарығында банк 

заемшы ретінде жүреді. Банктер контрагенттер ретінде жүретін қарыз қаражаттар 

нарығының сигменті банкаралық несие нарығы деп аталады. Банкаралық несиелеу 

негізінен қысқа мерзімді болып келеді, қаржыны беру тәсілі бойынша тез, банктердің 

корреспонденттік қатынасы шегінде жүреді және басқа қаражат көзімен салыстырғанда, 

қымбат бағалы банктің несиелік потенциалы болып табылады. Тұрақсыз қаржылық жүйе 

жағдайында пайыздық мөлшерлемесі құбылмалы болып келеді. 

Коммерциялық банктің активтерін төрт негізгі категорияларға бөлуге болады:  

–  қолдағы ақша және осыған теңестірілген қаражаттар (құжаттар); 

–  бағалы қағаздар инвестициялары;  

–  несиелер; 

–  ғимараттар және жабдықтар.  

Активтерді басқару кезінде бағыттар және өзіндік орналастыру тәртібі және де 

қатысты қаражаттармен түсіндіріледі. Активтерді басқару мәселесі алғашқы үш 

категорияның шеңберінде қаражаттарды орналастырумен бекітіледі. Банк қаражаттарын 

әртүрлі актив түрлеріне орналастыру бар заң бойынша және реттелген актілерімен, 

сондай-ақ нарық канъюктурасымен анықталады [2].  

Активтерді басқарудың ең кең тараған тәсілі жалпы қор қаражаттарының несиелік 

потенциялын құрумен негізделген (pool – of – funds approach). Барлық ресурстар қазіргі 

заманға сай келетін актив түрлерінің аралығында реттелен жалпы қор қаражатына 

біріктіріледі. Коммерциялық банктің несиелік потенциялы өтімділік резервін 

есептемегенде, тартылған қаражаттың өлшемімен анықталады. Осындай тәсіл дамыған 

елдердің коммерциялық банктерімен қолданылады.  

Қолданыс кезінде белгілі бір активті операцияны жүргізу үшін, банктің алдына 

қойған мақсаттарын орналастыру ықпалына жеткізбейінше, қаражаттардың қай қаржы 

көзінен шыққаны маңызды емес. Сонымен қатар құралған қаражат көзіне байланысты 

өтімділік талаптарының айырмашылығы есепке алынбайды[3]. 

Тең дәрежелердің екі әдісіне де тән қарастырылған біршама жетіспеушіліктері бар. 

Екі әдіс клиенттердің несиеге өтінішін қанағаттандыру қажеттілігіне аз көңіл болып, 

міндетті резервтердің және салым салудің өтімділігіне аса назар аударады. Екі әдісте де 

өтімділіктің шектік дәрежесіне емес, орта дәрежесіне бағытталып көрсетілген. 

Қазіргі таңда шетелдерде қолайлы басқару шешімі ретінде банктердің активі мен 

пассивін басқару міндеттерін қалыптастыру негізінде кеңінен енгізіліп келе жатыр. Әдіс – 

математикалық программалау тәсілін қолданумен және активтер мен пассивтерді басқару 

шешімін қалыптастырумен негізделеді. Бұл жағдайда математикалық әдістер шешім 

шешім қабылдауды жеңілдету мақсатында қолданылатынын атап өту қажет. Әдетте, бұл 
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менеджердің жұмысын жеңілдетпейді. Бірақ, кері жағдайда шешім қабылдау тиімді 

болмас еді. 

Әртүрлі жағдайларға байланысты коммерциялық банктер банкаралық несие 

нарығында несие беруші немесе несие алушы ретінде қатысуы активтер мен пассивтерді 

басқару шешім құралдарының бірі ретінде банкаралық несилендірудің ерекше икемділігін 

анықтайды.     

Схема түрінде ол 1-суретте  көрсетілген. 

 
 

Сурет 1 - Активтерді орналастырудың тәсілдері 

 

Ескерту : Банковское дело. Под редакцией проф Искакова У.М. Экономик. 

 

Несиелеу процесі өзара толықтырылатын бірнеше кезеңнен тұратын күрделі 

процедурадан тұрады. Олардың кезкелгенін ескермеу үлкен қателіктер мен оғаттықтарға 

алып келеді. 

Несиелеу процесінің бірінші кезеңі – бағдарламалау, тұтастай елдің, аймақтың 

макроэкономикалық жағдайын бағалауды білдіреді. 

Потенциалды салымшылардың жұмысы жекелеп алғанда несиелеудің таңдап алған 

бағыттарының өндірістік динамкасын сараптау, несиелеуші-банк персоналының ссуда 

алушылардың түрлі категорияларымен жұмыс істеу дайындығын тексеру, бірнеше 

банкішілік нормативті құжаттар қабылдау[4]. 

Жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып банк басшылығы (әдетте банк басқарылуы) 

нақты мерзімге несиелік саясаттың меморандумын қабылдайды (әдетте бір жылға). Бұл 

құжатта беріледі: 

1) Банктің алдағы мерзімдегі несиелік жұмысының негізгі бағыттары, 

рентабельдігінің қажетті деңгейі мен несиелік тәуекелден сақтандырылуын  қамтамасыз 

ететін несиелік қызметінің нақты көрсеткіштері, (нормативтер мен лимиттер), мысалы, 

несиелер мен депозиттердің арасалмағы, жекеменшік капитал мен активтердің, 

клиенттердің активі арасалмағы ж.т.б.  

Қаражатты салу Қаражат  

көзі 

Жинақтаушы 

салымдар 

Жедел салымдар 

Басқа банктерден 

алынған несиелер 

Талап еткенге дейінгі 

салымдар 

Қаражаттың 

жалпы қоры 

Акционерлік капитал 

Бірінші ретті резервтер 

Екінші ретті резервтер 

Бағалы қағаздар 

Қарыздар (банктерге 

берілетін қарызды 

қосқанда) 

Салымдардың басқа 

бағыттары 
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2) Несиелеу жұмысы бойынша банкішілік келесі нормативті құжат болып несие беру 

тәртібі болып есептеледі, онда көрсетіледі: 

 несиелеу процесінің ұйымдастырылуы; 

 салымшыдан талап етілетін құжаттардың тізімі мен несиелік келісім 

жобаларының стандарттарының дайындығы; 

 қамтамасыз етуді бағалауды жүргізу тәртібі; 

Несиелік процесті регламенттейтін осы құжаттарды қабылдағаннан кейін банктің 

несиелеудің негізгі екінші кезеңіне дайындығы жайлы айтуға болады. 

Екінші кезең – банктік ссуда ұсыну. 

Кез келген банк таңдаған іріктеу бағыттарына сәйкес бөлімше қызметкерлері 

(инспектрлер) ссуда алудың өтініштерін жүзеге асырады. Несие алуға берілетін өтініштің 

несиелеу түріне байланысты қажетті құжаттарды алу мен жинақтау жүргізіледі. Мұнда 

несиелеу бөлімшесінің қызметкері ұсынылған құжаттардың сараптамасын жүргізуге, 

нарықтық мүмкіндіктер мен несиелеу операциясын жүргізудің тиімділігі жөнінде 

қорытынды жасауға міндетті. Осындай жұмысты жүргізу барысында несие бөлімшесінің 

қызметкерінен экономистің, маркетинг жөніндегі маманның қабілеттері мен 

мүмкіндіктері, макроэкономика, халық шаруашылығы дамуының салалық және аймақтық 

тенденциялары жайындағы білімдері қажет. Ссуда алушы қызметінің жақтары мен 

бөлшектерін сараптауда жіберілген қателіктерді жоюға байланысты тәжірибе толтырылуы 

(сұрақтарға жауап) несиелік келісімнің толық бейнесін жасауға мүмкіндік беретін 

максималды құжаттарды пайдалануды көрсетеді. 

Жүргізілген сараптама негізінде несиелеудің ең тиімді әдісін таңдау міндеттеледі, 

ссудалық есептің түрі, несиелеу мерзімі, ссудалық салымның көлемі мен түрі, ссуданы 

төлеудің тәсілі жөнінде келіссөздер жүргізу[5]. 

Заманауи банк тәжірибесінде қаматамасыз ету мәселесін шешуді жүргізу жеке сұрақ 

болып отыр. Бұл сұрақтың гипертрофирленуі адал емес салымшыны сот қудалауының іс 

жүзінде жүргізілетін механизмнің болмауымен түсіндіріледі. Ресейде несие беруші өз 

қаржыларын арбитраж арқылы алудың шынайы мүмкіндіктерін көрмей тұрып, несиелеу 

қызметкерлері қызметі сапасының көрсеткіштері қамтамасыз етумен байланысты 

жұмыстар қабілеті болып есептеле беретін болады. Көптеген ресейлік банктердің 

ликвидтілігінің дағдарысы мен банкроттылығы тікелей банк басшылығының тәуекелді 

несие саясаты мен несие бөлімшесі қызметкерлерін қамтамасыз етумен жұмыс істей 

алмауына байланысты.    

Қамтамасыз етудің негізгі түрлері болып есептеледі: 

 кепілдеме; 

 банктік кепілдеме; 

 сенімділік. 

Міндетті түрде айта кету керек, ссуда осындайды қамтамасыз етуге айырбас үшін 

емес, нақты бір шаруашылық операцияны жүзеге асыруға берілуі тиіс. Қамтамасыз ету – 

бұл банк қорғанысының соңғы шебі және несие беру шешімі қамтамасыз етудің тиімділігі 

емес әрқашан қаржыландырылатын жоба артықшылықтарына негізделуі керек. Егер 

несиелік келісім негізінің өзі үлкен тәуекелмен байланысты болса, несиені қарызды 

қайтару көзі ретінде пайдаланып жақсы қамтамасыз етуге несие беру қателік болар еді. 

Сондықтан қамтамасыз ету сұрағы несиелік келісім банк үшін тиімді деп табылғаннан 

кейін ғана шешілуі қажет.      
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ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІНДЕГІ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ БАҒАЛАУ 

 

                                                                                     Қалағанов Б,. 

                           «Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасының профессоры 

                                                                                     Саинова З,. 

                                                                  Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы қылмыстық сот өндірісіндегі 

дәлелдемелерді бағалаудың мазмұны, құрамы және дәлелдемелерді бағалаудың негізгі 

субъктілері жөнінде мәселелер  қарастырылған. 

Түйін сөздер:  Қазақстан Республикасының Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, 

дәлелдеу, дәлелдеме, дәлелдемелерді бағалау.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ СУДА 

 

Калаганов Б., 

Профессор кафедры «История Казахстана и права» 

Саинова З., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В данной статье раскрывается проблемы касающиеся к доказывании, которые 

состоит в собрании, исследовании, оценке и использовании доказательств с целью 

установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 

справедливого разрешения дела. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Казахстан, доказание, 

доказательство, оценивание доакзательств.  

 

EVALUATION OF EVIDENCE IN THE COURT OF THE COURT 

 

Kalaganov B., 

Professor of the department "History of Kazakhstan and Law" 

Sainova Z., 

Master of Science at Kainar Academy 

 

This article discloses problems relating to the proof, which consists in the collection, 

investigation, evaluation and use of evidence in order to establish circumstances that are 

relevant to the legitimate, justified and fair resolution of the case. 

Key words: Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, proof, proof, appraisal. 

 

Іс жүргізу форма дәлелдемелерді жинауда, зерттеуде, бағалауда және пайдалануда 

ғана емес, қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында тәртіп ережелерін анықтайтын 

немесе міндеттер мен талаптарды белгілейтін құқықтық ұйғарымдарды сақтауда да ықпал 

ететін әртүрлі дәрежелі азаматтардың факультативтік қатысуымен қатар міндетті 

қатысуын да қарастырады. 

Осыған байланысты қандай да бір іс жүргізу әрекеттің ісін дұрыс және тиімді 

жүргізуге қажетті тұлғаларды қылмыстық іске қатысу үшін таңдау мен тартуда 
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қиындықтар жиі кездесіп отырады. Заңда бекітілген іс жүргізу қызметті жүзеге асырудың 

ережелері қаншама жетілдірілсе де олар процессуалдық іс-әрекеттердің тиісті түрде 

өтуімен қамтамасыз ететін тұлғалардың қылмыстық сот ісіне қатысуына байланысты 

барлық мәселелерді толығымен реттей алмайды. 

Бұл мәселені қалыптасқан соттық-тергеу тәжірибесін талдау және заңнамаларды 

жетілдіруге ғана емес, сонымен қатар қылмыстық іс жүргізу қызметті дұрыс 

ұйымдастыруды қамтамасыз ететін ғылыми жетістіктерді пайдалануға бағытталған 

ғылыми негізделген ұсынымдарды әзірлеу жағдайында шешуге болады. 

Бүгінде қылмыстық саясатты ізгілендіру мейлінше қоғам өмірінің көптеген 

салаларын қамтып келеді, жалпы жұрт таныған халықаралық нормалар мен қағидаларды 

қамтитын халықаралық стандарттар молынан еніп келеді. Құқықтық саясат ел Президенті 

атап өткендей екі векторлық бағытта: бір жағынан қоғам және мемлекет үшін аса қауіпті 

қылмыс жасағаны үшін жауаптылық қатаңдатылуы қажет, екінші жағынан елімізде 

ауырлығы төмен қылмыстар үшін жазаның ізгіленуі қажет, яғни егер қылмыс аса ауыр 

болмаса, қоғамға қауіптілік деңгейі басым болмаған жағдайда ол адамға ізгілікпен қарау. 

Бұл орайда, рақымшылық және кешірім жасау ізгілікке бағытталған оң қадамдардың бірі 

болып отыр, ал Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінде орын алған 

қылмыстық процестің қағидаларының маңызы ерекше.  

Қылмыстық сот өндірісінде ақиқатқа жету дәлелдеу арқылы жүзеге асырылады. С.С. 

Алексеев пікірі бойынша «дәлелдеу (кең мағынасында) – дәлелдемелердің көмегімен істің 

мән – жайларының ақиқаттылығын анықтауға бағытталған субъектілердің қызметі. Тар 

мағынасында дәлелдеу ұғымы ұсынылатын тұжырымдар мен қарсылықтарды негіздеуге, 

олардың ақиқаттылығы жөнінде қандай да бір тұлғаларды сендіруге байланысты қызмет 

болып табылады» [1, 247-248 бб.]. 

Дәлелдеу - тергеуші мен соттың нақтылықпен толық сәйкестендіре отырып  істің 

заңды мәні бар барлық мән-жайларды анықтауы тиіс процесс.  Дәлелдеу дегеніміз 

қылмыстық процесс субъектілерінің істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды 

анықтау мақсатымен заңмен белгіленген тәртіпті сақтай отырып атқаратын 

дәлелдемелерді жинау, зерттеу және бағалап қолдану қызметі болып табылады [2, 155-156 

бб.]. 

Бір топ авторлар, оның ішінде Шейфер С.А. дәлелдеу процесін – қылмыс туралы 

ақпаратты қабылдауға бағытталған, мемлекеттік органдармен жүзеге асатын іздену, тану, 

куәландыру, құқықтық қамтамасыз ету әрекеттері деп түсінеді [3, 42 б.].  

Кез – келген саладағы таным процесі сияқты дәлелдеу де оны анықтау мақсаты 

болып табылатын объективтік ақиқатқа қол жеткізуге ұмтылады. Гносеологияда 

объективті ақиқатты объектінің қасиеттері мен ерекшеліктері туралы оларды танып – 

білуші субъектінің санасында шынайылықтағы кейіпімен жаңғыртатын білім ретінде 

түсінеді. Осылайша, объективтік ақиқат дегеніміз мазмұны объективті, адамның санасына 

және еркіне тәуелсіз білім деп түсінуіміз керек. 

Қылмыстық іс жүргізуде ақиқатты анықтау шынайылықта қандай орын алғанына 

және нақты фактілерге сәйкес болған оқиғаны және қылмыстық іс бойынша анықтауға 

және дәлелдеуге жататын барлық мән – жайларды тану дегенді білдіреді. 

Бірақ дәлелдеуді тек ақиқатты білім алуға бағытталған процесс ретінде ғана 

қарастыру жеткіліксіз. 

Ғылым мен қоғамдық тәжірибе оның барлық салаларында тек ақиқатты емес 

сонымен қатар шын мәніндегі дұрыс, негізді, тексерілген, оның ақиқаттығына кепіл 

беретін және соңғысын тексеруге мүмкіндік беретін жолмен алынған білімді талап етеді. 

Тергеуші және сотпен анықталған нақты мән-жайлар адамдардың тағдырын қозғайтын 

жауапты шешім қабылдау үшін негіз болатын қылмыстық сот өндірісінде қолданылатын 

білімнің анықтылығын талап ету аса маңызды. Осы мақсатта заң дәлелдеудің әдістері мен 

тәсілдерін нақты көрсетеді, бұл сот өндірісі тұрғысынан қарағанда білімдерді алудың, 

тексеру мен куәландырудың неғұрлым тиімді тәртібін қамтамасыз етеді. Процессуалдық 
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жолмен алынбаған мәліметтер (мысалы, жедел ідестіру қызметі нәтижесінде, баспа 

хабарламаларынан және т.б.) ақиқаттылығына кепіл берілмейтін мәліметтер ретінде тек 

көмекші мәнге ие болады және іс бойынша тұжырым жасауға негіз бола алмайды.  

Осылайша қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеу екі мәселені шешеді: бір жағынан – 

тергелетін қылмыстың мән – жайлары бойынша ақиқатты анықтау; екінші жағынан – 

алынған білімді негіздеу.  

А.Я. Вышинский: «сот дәлелдемелері – кәдімгі фактілер, күнделікті өмірде болып 

жатқан құбылыстар, сол заттар, сол адамдар, адамдардың сол іс-әрекеттері. Олар сот 

процесі аясына түскендіктен, сот пен тергеуді қызықтыратын мән – жайларды анықтау 

құралына айналатындықтан ғана сот дәлелдемелері болып шыға келеді»,- деген пікір 

айтқан [4, 146-147 бб.]. 

Қаз КСР ҚІЖК 47-бабында ең алғаш рет дәлелдемелерді олардың негізінде заңда 

белгіленген тәртіп бойынша анықтаушы орган, тергеуші және сот қоғамға қауіпті іс 

әрекет немесе әрекетсіздіктің болуын не болмауын, осы әрекет немесе әрекетсіздікті 

жасаған адамның кәнісін, сонымен қатар істі дұрыс шешу үшін маңызы бар өзге де мән-

жайларда анықтайтын кез-келген фактілік деректер ретінде анықтаған [5, 24 б.]. 

Осы кезеңде дәлелдемелердің түсінігі жөнінде бірнеше бағыттар дами бастады.  

М.С. Строгович дәлелдеменің екі жақты мәні бар деп есептеді. Біріншіден дәлелдеме 

– бұл анықталуы тиіс факт жөніндегі дерек көзі дегенді білдірсе, екіншіден, дәлелдеме 

дегеніміз – басқа факт жөнінде тұжырым жасауға мүмкіндік беретін факт [6, 237 б.].  

Екінші бір көзқарас иелері дәлелдемелерді тек фактілік деректер ретінде 

қарастырып, ал оларды анықтаудың көздерін бұл ұғымнан тыс қалдырды.  

С.Ф. Бычкова пікіріне сүйенсек, «фактілік деректер ретіндегі дәлелдемелер ұғымы 

олардың әрекет ету нысанымен тығыз байланысты. Заң шығарушы дәлелдемелердің 

фактілер мен олар жөніндегі деректердің бірлігі ретіндегі анықтамасын негізге алады».  

Қылмыс арқылы өзгеріске ұшыраған қоршаған орта объектілері (қылмыс іздері) 

бірден дәлелдеме бола алмайды – олар тек дәлелдемелердің гносеологиялық алғышарты 

ғана болып табылады.  Қылмыстық іс бойынша дәлелдеме болып табылу үшін олар 

дәлелдеу субъектілері – сотпен, прокурормен, тергеушімен және алдын ала тергеу 

жүргізуші тұлғамен тиісті дәрежеде танылып, толық көлемде тексерілуі тиіс.  Нақты 

мәліметтерді тану мен куәландыру қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларымен қатаң 

түрде белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.  

        Басқа ғалымдар дәлелдемелерді бағалау деп ақиқатты анықтауда жиналған 

дәлелдемелердің рөлін анықтаудың логикалық, ойлау үрдісін түсінеді. «Дәлелдемелерді 

бағалау, - деп жазды Г.М. Миньковский, - іс жүзіндегі деректердің іске жататындығы мен 

қатыстылығы, содан кейін дұрыстығы, сол деректермен анықталатын мән-жайлардың бар 

болуы, олардың іс үшін мәні туралы біржақты негізделген қорытындыға келуді білдіреді. 

Жеке дәлелдеме де, сонымен қатар барлық жиналған жалпы дәлелдемелер де (олардың 

жиынтығы) бағалауға жатады» [7, с. 98]. 

Философия бағалауды адамгершілікті мәніне қарай әлеуметтік шындықтың түрлі 

құбылыстары мен адамдардың іс-әрекеттерін мақұлдау немесе мінеу ретінде, іс-

әрекеттердің адамгершілік талаптарына сәйкестігін немесе сәйкессіздігін анықтау ретінде 

анықтайды [8, с. 301]. Басқаша айтқанда, бағалау таным нысанына қатысты субъективті 

қатынас болып табылады [9, с. 105]. 

Кеңестік қылмыстық іс жүргізуде дәлелдемелерді бағалау тергеушінің, 

прокурордың, судьяның дәлелдемелерді жан-жақты, толық және объективті қарауға 

негізделген ішкі сенімі бойынша жасалды, бұл ретте заңда әрбір дәлелдеменің жеке 

немесе олардың жиынтығының құндылығы мен мәнін алдын ала анықтайтын ресми 

шарттар [10, с. 63] көрсетілмеген. Дәлелдемелерді бағалау кезінде тергеуші, прокурор, 

судья жалпы сипатты шарттарды қоятын (яғни дәлелдемелерді жиынтық түрінде, жан-

жақты, толық, объективті бағалау және т.б.), дәлелдемелердің жол берілушілігі мен 

қатыстылығының ережелерін белгілейтін заң талаптарын басшылық етеді.  
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XXI ғасырдың заң әдебиеттерінде авторлардың көпшілігі дәлелдемелерді бағалау 

анықтаушының, тергеушінің, прокурордың, соттың (судьяның) логикалық түрде жүзеге 

асырылатын ойлау қызметі болып табылады деп есептеген. Ол жеке алынған әр 

дәлелдеменің, сондай-ақ іс бойынша жиналған олардың жиынтығының мәліметтерінің 

қатыстылығы мен жол берілушілігін, дұрыстығын, жеткіліктілігін және маңыздылығын 

өзінің ішкі сенімі бойынша анықтау мақсатында іске асырылады [11, с. 165]. 

М.Ч. Когамовтың пайымдауынша, дәлелдемелерді бағалау қылмыстық іс жүргізудің 

дәстүрлі қағидаларының бірі және ол басқаларымен, әсіресе кінәсіздік презумпциясымен 

тығыз байланысты. Оның міндеті шартты үшінші элемент, дәлелдеу процессінің 

сатысындағыдай алынған дәлелдемелердің қатыстылығы (іс бойынша дәлелдеу пәніне), 

жол берілушілігі (ҚІЖК-нде көзделген нормалар мен тәртіптерге сәйкес алынуы), 

дұрыстығы (қалыпты жағдайлар сәйкестігі) және барлық жиынтығында олардың 

жеткіліктілігі (іс бойынша өндірістің қажеттіліктері) тұрғысынан сапасын анықтау болып 

табылады [12]. 

Мәселен, B.C. Балакшин дәлелдемелерді бағалау ұғымының келесі анықтамасын 

құрады: бұл істің іс жүзіндегі мән-жайларын анықтау, қорытындыларды негіздеу және 

заңды әрі негізделген шешімді шығару мақсатында аралық және қорытынды нәтижелерді 

анықтау және қалыптастыру бойынша үрдіске қатысуға уәкілеттілендірілген 

қатысушылардың қылмыстық сот өндірісінің айрықша жағдайларында қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасымен және адамгершілік нормаларымен қарастырылған қағидаларды 

сақтай отырып іске асыратын, ойлау және тәжірибелік қызметі [13, с. 26]. 

Алайда бұл пікір, біздің ойымызша, нақтылауды қажет етеді, себебі қылмыстық іс 

жүргізу ғылымында дәлелдемелерді бағалауды дәлелдеу пәніне кіретін мән-жайларды 

анықтау үшін дәлелдеменің жол берілушілігі, қатыстылығы, олардың дұрыстығы, әр 

дәлелдеменің және олардың жиынтығының  мәні туралы пікірге әкелетін ойлау, 

логикалық қызметі ретінде түсіну берік қалыптасқан.  Кейбір авторлар дәлелдеу 

құралдарын бақылау мәніне назар аудармай, дәлелдемелерді бағалауды тек ойлау 

қызметіне ғана жатқызады [14, 47 б.]. А.В. Смирнов, мысалы, дәлелдемелерді бағалау – 

бұл  қандай да бір іс жүргізу шешімін қабылдау үшін қатыстылықты, жол берілушілікті 

және жеткіліктілікті  анықтау бойынша ойлау, логикалық қызметінен тұратын дәлелдеу 

үрдісінің элементі деп есептейді [15, с. 210].  

Шыныда да, дәлелдемелерді бағалай отырып, бағалау субъектілері бастапқыда 

құрылған нұсқаларды шығару, тексеру немесе жоққа шығару туралы, қолда бар 

мәліметтердің бірігуі туралы, дәлелдемелердің бірыңғай жүйесіне кіретін фактілер туралы 

логикалық түрде пайымдайды; дәлелдемелерді «өлшейді», дәлелдемелерді, олардың іске 

қатыстылығы талдау бойынша логикалық операцияларды жүргізеді және т.б.   

Алайда дәлелдемелерді бағалаудың ойлау үрдісі ретіндегі анықтамасы оның іс 

жүргізу санаты ретіндегі сипатын толық ашпайды. Ойдың бағалау әрекеттері әрқашан да 

дәлелдемелерді жинау, тексеру бойынша нақты іс жүргізу әрекеттерінде көрініс табады.  

Яғни дәлелдемелерді бағалау белгілі бір шектерде құқықтық реттеуге, Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық Іс Жүргізу кодексінде бекітілген қылмыстық сот 

өндірісінің қағидаларын сақтай отырып, оның нормаларын қолдануға шалдығады. Бұл 

нормалар ойлау тәртібі мен пайымдау барысын емес, дәлелдемелерді бағалау шарттары 

мен мақсатын, бағалау қағидаларын, сол бағалаудың іс жүргізу құжаттарындағы сыртқы 

көрінісін белгілейді.  

«Іс жүргізу нысанында ресімделмеген ақпараттың көмегімен тану дәлелдеуші күшке 

ие бола алмайтыны» туралы әдебиеттерде айтылған пікірді орынды деп санауға болады 

[16, с. 128]. Осыған байланысты заңда дәлелдемелерді бағалаудың іс жүргізу нысанын 

бекіту қажеттілігі туралы қылмыстық іс жүргізу теориясында айтылған ұсыныс сындарлы 

болып табылады [17, с. 86]. 

Дәлелдемелерді бағалаудың құрамын құрайтын ақыл-ойлы логикалық қызмет іс 

жүргізу нормаларымен реттелуден тыс қалған деген пікір күмән тудырмайды.  Алайда бұл 
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нормалар ойлау үрдісі заң мақсаттарына сәйкес болуына ықпал етеді.  Үрдістің бұл бөлігі 

(тергеушінің, анықтаушының, прокурордың, судьяның ойлау жұмысы) толығымен 

құқықтық нормалардан еркін бола алмайды. Дәл сондай көзқарастар басқа да авторлармен 

де айтылған: дәлелдемелерді бағалау – бұл ойлау, логикалық үрдіс. Ол логика, психология 

заңдарының негізінде іске асырылады, және оған дәлелдемелерді бағалауды жүзеге 

асыратын субъектінің құқықтық және адамгершіліктік санасы әсер етеді. Ойлау үрдісі 

ретіндегі дәлелдемелерді бағалау ойлаудың объективті заңдарына бағынатыны оның 

құқықтық реттелу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Объективті заңдардың негізінде 

құқықтық нормалар қылмыстық сот өндірісінде дәлелдемелерді бағалаудың негізгі, 

қағидалық мәні бар ережелерді белгілейді.  

Айтылғанға қатысты, қылмыстық іс жүргізу заңы дәлелдемелерді бағалаудың негізгі 

ережелерін қарастыратыны туралы пікір назар аудару мен қолдауға лайықты.  «Істің мән-

жайлары туралы ойлау барысын белгілемей, қорытындылар мен пікірлерді алдын ала 

шешпей, - деп санады A.M. Ларин, - іс жүргізу құқығы сол пікірлер мен 

қорытындылардың қалыптасу жағдайларын белгілейді» [18 , с. 322]. 

Бұл тұрғыда ҚР ҚІЖК 25 бабы алқабилер, сонымен қатар прокурор, тергеуші, 

анықтаушы дәлелдемелерді заң мен ар-ожданды басшылыққа ала  отырып, қылмыстық 

істегі дәлелдемелердің жиынтығына негізделген, өздерінің ішкі сенімі бойынша 

бағалайды деп көрсетеді.  Алайда, заң шығарушы «дәлелдемелерді бағалау» терминінің 

анықтамасын бермейді.    

Дәлелдемелерді бағалауды ұғым ретінде келесі белгілер сипаттайды:   

а) қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларына негізделу;   

ә) бағалаудың мазмұнына ойлау және логикалық қызметті қосу;   

б) оның уәкілеттіліктерге иелендірілген дәлелдемелерді бағалау субъектілермен іске 

асырылуы; 

в) дәлелдемелерді бағалау субъектілерінің әрбір дәлелдемені өзінің ішкі сенімі 

бойынша  бағалауы;   

г) жеке дәлелдеменің қасиеті ретіндегі – жол берілушілігі, қатыстылығы, дұрыстығы, 

ал олардың барлық жиынтығы - жеткіліктілік. 

Бағалаудың мақсаты – қылмыстық сот өндірісін белгілеуді қамтамасыз ету.   

Сонымен, біздің ойымызша, дәлелдемелерді бағалау – бұл қылмыстық сот өндірісін 

белгілеуді қамтамасыз ету үшін, қатыстылықты, жол берілушілікті, дұрыстықты, ал 

барлық жиналған дәлелдемелердің жиынтығының –  жеткіліктілігін анықтау мақсатында 

әр дәлелдеме өзінің ішкі сенімі бойынша бағаланатын, қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасының нормаларына негізделетін, анықтаушының, тергеушінің, прокурордың, 

судьяның және алқабилердің ойлау, логикалық қызметі.   

ҚР ҚІЖК 25 бабының 1 бөлігі «Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау» былай 

дейді: «Судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы дәлелдемелерді қаралған дәлелдемелердің 

жиынтығына негізделген өздерінің ішкі сенімі бойынша бағалайды, бұл орайда заңды 

және ар-ожданды басшылыққа алады.  

Алқабилер дәлелдемелерді қаралған дәлелдемелердің жиынтығына негізделген 

өздерінің ішкі нанымы бойынша бағалайды, бұл ретте ар-ожданды басшылыққа алады». 

В.М. Быковтың пікірінше, қылмыстық істің заңды, негізделген және әділ шешілуі 

үшін дәлелдемелерді бағалау еркіндігі қаншалықты маңызды болса да, ол ресейлік 

қылмыстық сот өндірісінің бүкіл құрылысын, оның негізгі іс жүргізу нысандары мен 

институттарын анықтайды деп санауға негіз жоқ [19, с. 66]. Дәлелдемелерді ішкі сенім 

бойынша бағалау – бұл қайтсе де қылмыстық сот өндірісіндегі дәлелдемелерді бағалау 

ережелері ғана, және сондықтан да ҚР ҚІЖК 25 бабында құрастырылған нормаларды ҚР 

ҚІЖК 128 бабының 1 бөлігіне орналастырған жөн болар. Дәл осы бап дәлелдемелерді 

бағалау ережелерін белгілейді, ал дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау тек сол 

ережелердің бірі ғана болып табылады. Біздің пікірімізше, ҚР ҚІЖК-де қылмыстық сот 

өндірісінің қағидаларының жүйесінде негізделмеген кеңейту айқын болып отыр.  
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Заңдағы дәлелдеудің түрлі сатыларында қол жеткізілетін дәлелдемелерді бағалау 

мақсаттарына берілетін сілтеме олардың өз мазмұны бойынша  дәлелдеудің аралық және 

қорытынды мақсаттарына сәйкес келіп, әрбір қылмыстық іс бойынша анықталатын 

салыстырмалы, сондай-ақ объективті ақиқат болып табылатындығына байланысты ерекше 

мәнге ие болады. Бұл дәлелдемелерді бағалау барысында құқық қолданушыға қорытынды 

мақсатты жіберіп алмай, тергеу және сот талқылауының түрлі сатыларында сол кезде 

шешілетін міндеттерге сәйкес бағалаудың аралық мақсаттарының айрықша белгілерін де 

есекеруге мүмкіндік береді.  

Жан-жақтылық, объективтілік және толықтық – бұл ішкі сенімнің қалыптасуының 

кепілі.   

Дәлелдемелерді бағалау – бұл қылмыстық іс жүргізу дәлелдеуінің дербес құрамдас 

және де бұл элемент қылмыстық іс жүргізу құқығының бірқатар нормаларымен біршама 

нақты реттелген. Дәлелдемелерді жинау және тексеру, қорытындыларды қалыптастыру 

және іс жүргізу шешімдерін қабылдау үрдісі дәлелдемелерді бағалаусыз мүмкін емес.  

Бұл ретте дәлелдемелерді бағалау оның негізінде қалыптасқан қорытындылардың 

негізінде жасалған іс жүргізу шешімдеріндегі баяндаудың жалпыланған түріне, не 

болмаса заңмен белгіленген жағдайларда, сол қорытындыларды негіздеу үрдісінің түріне 

енген іс жүргізу нысанына ие болады, сонда бағалау уәжделген іс жүргізу шешімінің түрін 

қабылдайды.   Заң іс жүргізу шешімдерін мотивациялауға толықтық және қарама-

қайшылықсыз талаптарын қояды.  

Толықтылық істің мән-жайларының барлығы  немесе  жоқтығы туралы 

қорытындыларды негіздеуден іс бойынша жиналған бір де бір дәлелдеме жоққа 

шығарылмау керектігінде болып табылады. Қандай да бір дәлелдемелердің іске 

қатыстылығының жоқтығы танылған жағдайда, тергеуші, анықтаушы, прокурор және сот 

өзінің қорытынды шешімінде (айыптау үкімінде немесе актісінде, істі немесе қылмыстық 

қудалауды тоқтату туралы шешімінде, үкімінде және т.б.) олар неліктен бір 

дәлелдемелерді қабылдап, екіншілерін жоққа шығаратындығын көрсетуге міндетті.  

Мәселен, егер сот үкімінде сот жәбірленушінің және айпытау куәсінің айғақтарына 

сенеді және оларды шынайы деп санайды деп айтылса, ол сот нақты қандай себептермен 

сол айғақтарды қабылдағанын және оған қарама-қарсы сотталушының түсініктерін жоққа 

шығарғанын көрестуі тиіс. Бұл ретте, кінәсін мойындамай, сотталушы жауапкершіліктен 

қашуға тырысып отыр дегенге жасалатын сілтеме ғана жеткіліксіз мотивацияланған 

болып саналады, себебі бұл дәлелдемелердің құрамды бағалауын алмастыра алмайды. 

Дәлелдемелердің негізінде анықталған болып танылған және бір іс жүргізу актісінде 

көрсетілген мән-жайлар бір-біріне қарсы келіп немесе бір-бірін жоққа шығармауы керек.  

Бұндай ақау, егер, мәселен, соттың қарақшылық шабуылға айыпталатын тұлғаға 

шығарған үкімінің қорытынды бөлігінде өмір және денсаулық үшін қауіпті зорлықты 

қолдану тағылса, бірақ үкімнің сипаттамалық бөлігінде сот сот-медициналық сарапшының 

жәбірленушінің денсаулығына тек аз ғана зардап келтірілді деген қорытындысымен 

келісетін болса және жәбірленуші қандай да бір әдіспен айыпталушының тарапынан өмір 

үшін қауіпті жағдайға тап болғандығы туралы дәлелдемелерді келтірмеген жағдайда орын 

алады.  

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасында, дәлірек айтқанда, ҚР ҚІЖК 128 бабының 1 

бөлігіндегі ережеге сәйкес, әрбір дәлелдеме қатыстылығы, жол берілушілігі, дұрыстығы, 

жеткіліктілігі тұрғысында бағалануы тиіс.  

Қатыстылық тұрғысында дәлелдемелерді бағалау дәлелдемелерді нақты қылмыстық 

іс бойынша дәлелдеу пәніне кіретін мән-жайлармен салыстыруды көздейді. Дәлелдеу 

пәніне кіретін мән-жайлардың жоқтығын анықтайтын дәлелдемелер де қатысты болып 

табылады. Анықтаушы да, тергеуші де, прокурор да, сот та оларды назарларына алып,  іс 

жүргізу шешімін шығарған кезде дұрыс бағалап, ескеруі керек.  

Дәлелдемелердің қатыстылығын анықтау іс бойынша дәлелдеу үрдісінде, қандай 

тергеу әрекеттерін жасау қажет және істің мән-жайларының тұрғысында олардан қандай 
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нәтижелерді күтуге болатындығы туралы мәселе шешілгенде, оларды жинаудан бастап 

орын алады.  Тергеуді жоспарлау, тергеу нұсқаларын жоспарлау тәртібі, дәлелдемелерді 

жинау және оларды іске қосу туралы үрдіс қатысушыларының өтініштерін шешу 

дәлелдемелердің қатыстылығын бағалауға байланысты.  

Дәлелдеу қызметі, әсіресе сотқа дейінгі өндіріс аясында, қатыстылық қасиетіне ие 

емес мәліметтерді алу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Мұндай деректер, егер олар 

қылмыстық іс бойынша қаралатын әрекетпен байланыссыз басқа қоғамға тигізер қаупі бар 

әрекет туралы куәлік етсе, бөліп көрсетілуі тиіс, ал егер ешқандай мәліметтерге ие 

болмаса, іс деректерінде қозғалыссыз қалады.  

Дәлелдемелерді қатыстылық тұрғысынан бағалау оның істің мән-жайларымен және 

басқа мәліметтермен байланысын анықтауда болып табылады. Дәлелдеме  өз бетінше 

немесе басқа дәлелдемелермен жиынтықта дәлелдеу пәнін құрайтын мән-жайлардың 

болуы туралы қорытындыны растаса, жоққа шығарса немесе күдік астына алса, іске 

қатысты болып танылады. Тікелей дәлелдемелердің іске қатыстылығы туралы мәселе 

қарапайым түрде шешіледі.  

Анықтамасы бойынша бұл дәлелдемелер – дәлелдеу пәні туралы мәліметтер және, 

тиісінше, іске қатыссыз бола алмайды.  Дәлелдеуші фактілерді анықтайтын жанама 

дәлелдемелер - басқа мәселе.  Осы фактілердің дәлелдеу пәнімен байланыстары әрқашан 

айқын емес.   Кейбір жағдайларда, мұндай байланыс туралы болжамды растау немесе 

жоққа шығару үшін, себеп-салдарлы байланыстың аралық буындарының болуын немесе 

жоқтығын анықтап алу қажет.  

 Дәлелдемелердің қатыстылығын бағалау қылмыстық іс жүргізудің кейбір 

қатысушыларының, дәлірек айтқанда, алқабилердің ішкі нанымының қалыптасуы үшін 

елеулі мәнге ие екенін айта кету керек. Сотталушының және жәбірленушінің жеке тұлғасы 

туралы мәліметтердің қатыстылығы туралы мәселе шешімі ондаған жылдар бойы 

талқыланып жатқан және әлі де құқық қолдану тәжірибесінде белгілі бір қиындықтарды 

туғызатын пікірталастық мәселелердің бірі болып табылады.  

ҚР ҚІЖК 117 бабында бекітілген ережелердің негізінде, қылмыстық іс бойынша 

өндіріс кезінде айыпталушының жеке тұлғасын сипаттайтын (ҚР ҚІЖК 177 бабының 5 

тармағы) мән-жайлар, сонымен қатар әрекеттің қылмыстылығын жоққа шығаратын және 

қылмыстық жауапкершіліктен және жазадан босатуға алып келетін (ҚР ҚІЖК 177 

бабының 8, 9 тармақтары) мән-жайлар дәлелдеуге жатады.  

Алайда ҚР ҚІЖК 562 бабының 6 тармағында сотталушының жеке тұлғасы туралы 

мәліметтер алқабилердің қатысуымен, ол айыпталатын қылмыстың құрамының жеке 

белгілерін анықтау үшін қажетті шамада зерттеледі деп көрсетілген. Сотталушының 

бұрынғы сотталғандығымен байланысты, оны дағдылы маскүнем немесе нашақор деп 

тану туралы мән-жайлар, сонымен қатар, алқабилердің сотталушыға қатысты қате 

түсінігін тудыруға қабілетті өзге де мән-жайлар алқабилердің қатысуымен зерттеуге 

жатпайды.  

Бағалау барысында, сонымен бірге, дәлелдеуші ақпарат жол берушілігі қасиетіне ие 

болуы анықталады.  Жол берілушілігі критерийі, ең алдымен, қылмыстық іс жүргізу 

заңының дәлелдемелерді қалыптастыру тәртібіне қоятын ресми талаптарын айқындайды.   

Жол берілушілігі тұрғысынан бағалау дәлелдемелерді сәйкес іс жүргізу 

ережелерімен салыстырудан және олардың сақталуының немесе сақталмауының фактісін 

(мысалы, сот отырысында есірткі табылған айыпталушыны жеке тінту кезінде қатысқан 

куәлар сұралды, бұл ретте олар сотқа жеке тінту хаттамасының таза бланкісіне қол 

қойдық деп айтты) анықтаудан тұрады. Дәлелдемелердің негізгі белгісі ретіндегі жол 

берушілігі олардың дәлелдеуші ақпаратты алудың қайнар көздерінің және әдістерінің 

заңдылығы тұрғысынан жарамдылығын білдіреді. Заң бұзушылықтарды анықтап, 

дәлелдемелерді жол берілмейтін дәлелдемелер ретінде жоққа шығару туралы өтінішті 

бере алатын қорғаушы және айыпталушы да дәлелдемелердің жол берушілігін 

талдайтыны белгілі. Жол берілушілігі критерийінің мәні туралы, оның ҚР 



Вестник университета Кайнар, №3/2017 

 115 

Конституциясының  77 бабының 3 бөлімінің 9 тармағында бекітілгені айтып отыр, оған 

сәйкес: заңсыз жолмен алынған дәлелдемелердің заңды күші жоқ. Ешкім тек өзінің жеке 

мойындауының негізінде ғана сотталуға тиісті емес». 

Мысалы, ауырлататын мән-жайларда пара алғаны үшін және отпен атылатын қару 

мен оқ-дәріні заңсыз сатып алып, сақтағаны үшін айыпталған К. деген азамат Қызылорда 

облыстық сотымен ақталды.  

Кассациялық наразылықта прокурор ҚІЖК нормаларының елеулі бұзылуымен 

байланысты және, дәлірек айтқанда, алдын ала тергеу отырысы сатысында судья 

талқылаудан К. деген азаматтың қызметтік кеңсесін тінту хаттамасын, заттай 

дәлелдемелер – граната мен екі ату құрылғысын, баллистикалық және жарылыс-

техникалық сараптамалардың қорытындыларын және алдын ала тергеуде К. сұрау 

хаттамаларын негізсіз алып тастағанына байланысты үкімнің күшін жою туралы сұрады.  

Кассациялық алқа наразылық қорытындыларын заңды негізделмеген деп таныды.  

Судья іс талқылауынан К. куәгер ретінде сұрау хаттамасын дқрыс алып тастады, 

себебі оған қарсы қылмыстық іс қозғалды және алдын ала тергеу органдарында 

қылмыстық іс жүргізу заңын сақтай отырып және ҚР Конституциясының ешкім де өзіне 

қарсы куәлік беруге міндетті емес деген  77  бабының талаптарын түсіндіре отырып, оны 

сезікті ретінде сұрауға барлық негіздері болды.  

ҚР Конституциясының аталған талабын бұзылғандығымен  бірге, К., керісінше,  

түсініктерді беруден бас тарту және алдын ала жалған түсініктерді беру үшін қылмыстық 

жауапкершілік туралы ескертілді.   

Судья талқылаудан айыпталушы К. адвокатсыз сұрау хаттамаларын да дәйекті түрде 

алып тастады, себебі бұл жерде оның қорғану құқығы бұзылды. Сонымен қатар, істе К. 

авдокатының оны барлық жоспарланып отырған тергеу әрекеттері туралы хабардар 

етілгені туралы, бірақ тергеуші К. сұрау туралы авдокатқа хабарламағаны туралы, ал К. 

сұрау кезінде ҚР Конституциясының 77 бабы түсіндірілмегені туралы арызы болды.  

Судья талқылаудан дәлелдеме ретіндегі К. қызметтік кеңсесінде тінту хаттамасын, 

Ф-1 гранатасын, оқпен ататын қару деп танылған автоқалам түріндегі екі метал затты, 

баллистикалық сарапатаманың қорытындысын дұрыс алып тастады, себебі бұл 

дәлелдемелер заңды бұзу арқылы алынған деп танылды.  

ҚР ҚІЖК 232 бабына сәйкес, алдын ала тергеу органдары хаттамаға енгізе отырып, 

тінтуге алынған тұлғаның болуын қамтамасыз етуге, оған  тінту жасау барысы жөнінде 

арыз жасау құқығын түсіндіруге міндетті.  

Алайда тергеу органдары мұны жасамады, оларда тінтуді жасау кезінде К. болуын 

қамтамасыз ету және оға құқықтарды түсіндіру мүмкіндігі болды. ҚІЖК 232 бабына 

сәйкес, тінту кезінде алынған заттар қажет жағдайларда тінту орнында қаптамаға 

салынады және мөрленеді. Барлық алынатын заттар куәгерлерге және сол орында болған 

басқа тұлғаларға көрсетіліп, куәландырушы жазбалары және заттары алынған тұлғаның, 

куәгерлердің, тергеушінің қолтаңбалары бар белгілермен жабдықталуы керек.  

Осы талапты бұза отырып,  К. кеңсесінен заттарды алған кезде, олар сипатталмады 

және қаптамаға салынбады, ал сараптамаға қаптамаға салынған күйінде түсті. К. 

мәлімдеуі бойынша,  оның кеңсесінде тінту кезінде алынған заттарға ұқсас емес заттар 

болды.  

Дәлелдемелердің жол берілушілігі туралы ережелер дәлелдемелерді алудың 

тәртібіне, іс жүргізу нысанына ғана емес, сонымен бірге, олардың мазмұнына да қатысты. 

Мысалы, «сарапшылардың» ғажайып, телепатия және басқа табиғаттан тыс құбылыстар 

туралы түсініктері мен қорытындылары, сонымен қатар, мистикаға және теріс пікірілерге 

негізделген хабарламалар дәлелдеме бола алмайды.  

Біздің пікірімізше, дәлелдемелердің жол берілушілігі бұл, ең алдымен, оның істің 

дұрыс шешілуі үшін істің мән-жайлары туралы мәліметтерді алудың қайнар көздерінің, 

әдістері мен тәсілдерінің заңдылығы тұрғысынан жарамдылығы.    
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Дәлелдемелердің жол берілушілігі мәселесі қылмыстық іс жүргізу қызметінің 

алқабилер соты сияқты нысанын енгізумен үлкен мәнге ие болады. Дәлелдемелердің жол 

берілушілігі туралы нормалар сот талқылауынан күдікті дәлелдемелерді алып тастауды 

мақсат етеді. Істі алдын ала тыңдау міндеттерінің бірі алдын ала тергеуде жиналған 

дәлелдемелердің жол берілушілігін тексеру және бағалау болып табылады. Егер 

дәлелдемелердің жол берілушілігі жоққа шығарылса, мұндай дәлелдемелерді қараудан 

алқабилер сотымен бас тартылуы тиіс.  

Дәлелдемелердің дұрыстығын бағалау оны басқа дәлелдемелермен салыстыру 

(мысалы, куә сот отырысында өзі алдын ала тергеуде берген айғақтарға қарама-қарсы 

айғақтар берді, бұл жағдайда айғақты нақытап, түсініктердің дұрыстығы немесе 

жалғандығы туралы шешімді қабылдау қажет) арқылы жасалады. 

Біздің ойымызша, дәлелдемелердің дұрыстығы деп тергеу (сот талқылауы) 

барысында зерттелетін объективті ақиқаттылықтың қасиеттері мен өзге 

сипаттамаларының дәлелдеу барысында алынған мәліметтерде айқындалуының 

баламалылығын түсіну қажет.  Сонымен, қоғамға тигізер қаупі бар әрекет туралы 

мәліметтердің дұрыстығы немесе бұрыстылығы іс бойынша жиналған дәлелдемелердің 

бүкіл кешенін салыстыру, олардың арасындағы байланысты және сәйкестікті анықтау 

негізінде анықталады.  

Дәлелдемелерді бағалау және олардың дұрыстығын анықтау үрдісінің негізгі бөлігі 

іс жүзіндегі деректердің қайнар көздерін олардың сапалылығы тұрғысынан бағалау болып 

табылады. Іс жүргізу қайнар көздерін бағалау қылмыс оқиғасына қатысты мән-жайларды 

дәлелдеу бойынша алдын ала тергеу органдарының және соттың бүкіл қызметінде өте 

маңызды, себебі іс бойынша дәлелдеу затын құрайтын барлық фактілер, барлық мән-

жайлар заңмен белгіленген іс жүргізу қайнар көздерінің көмегімен анықталады. Соның 

арқасында, іс үшін маңызды қайсыбір фактіні анықтау үшін, деректердің қайнар көзін 

зерттеп және дұрыс бағалап, оның сапалылығына, ізденістегі факт туралы ол хабарлайтын 

мәліметтердің дұрыстығына көз жеткізу керек:  онда дәлелденетін факт туралы бұрыс, 

объективті емес, қате немесе жалған мәліметтер жоқ болу керек.  

Дәлелдемелерді жиынтықта бағалау – яғни олардың бір де біреуін жіберіп алмау. 

Дәлелдемелердің жиынтығы деп олардың логикалық өзара байланысқан, өзара 

шартталаған бірлігін, яғни қылмыстық істің құқықтық маңызы бар жүйесін түсіну керек.     

Осылайша, іс жүргізу шешімдері тек дәлелдемелердің сәйкес жиынтығының 

негізінде ғана қабылдануы тиіс. Үкімнің сипаттамалық- дәлелдеуші бөлігінде сот озі 

зерттеген барлық дәлелдемелерге баға беруі керек және өз шешімінің негізіне 

дәлелдемелердің бірін алып, екіншісін жоққа шығарғанын көрсетуі керек. Нақты істі жан-

жақты, толық және риясыз қарастыруға кедергі келтіру, не болмаса, заңсыз сот шешімін 

шығару мақсатында судьяларға қандай да бір нысанда ықпал ету заңнамаға сәйкес 

жауапкершілікке алып келеді.  

Дәлелдемелердің бүкіл жиынтығының жеткіліктілігін бағалау үш бағыттан 

құралады:  

1) Іс бойынша жиналған барлық дәлелдемелерді олардың бір де біреуі зерттелмей 

және бағаланбай қалмайтындай толық зерттеу және бағалау үшін заңмен белгіленген 

барлық шараларды қолдану. Кері жағдайда сот мұндай дәлелдемені өз шешімінің негізіне 

алу мүмкіндігінен айырылады  

Дәлелдеу пәнін құрайтын әр мән-жай бойынша дәлелдемелердің қажетті жиынтығы 

бар болуы туралы, олардың негізінде нақты мән-жайдың болуы немесе жоқтығы туралы 

дұрыс қорытындыны жасауға болатыны туралы мәселені анықтау. Кері жағдайда бұл 

негізделмеген және заңсыз шешімді шығаруға әкелуі мүмкін.  

Іс бойынша жиналған дәлелдемелер жиынтығының негізінде дәлелдеу пәніне кіретін 

мән-жайлардың бүкіл шеңберін жан-жақты және толық анықтауға, дәлелдеме сипатын, 

қылмыстық іс жүргізу қызметінің субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін дұрыс 
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тануға болады деген қорытындысымен дәлелдемелердің жеткіліктілігін бағалау 

аяқталады. 

Дәлелдемелерді жиынтық түрде бағалау оларды бір-бірімен салыстыру арқылы 

олардың дұрыстығы мен дәлелдеуші мәнін анықтауға көмектеседі. Дәлелдемелерде 

қарама-қайшылықтар болған жағдайда, сол қарама-қайшылықтардың себептерін анықтап, 

дәлелдемелердің қайсылары дұрыс, қайсылары қате немесе алдын ала жалған екенін 

анықтаған жөн. Түрлі іс жүргізу қайнар көздері арасында айырмашылықтар немесе 

қарама-қайшылықтар болғанда, олардың себептерін мұқият анықтап алу керек. Бір-біріне 

қарама-қарсы келетін түсініктерді бағалауға немқұрайлы қарамау қажет, себебі бұған 

түсініктердің дұрыстығы тәуелді. Осылайша, дәлелдемелерді жиынтық түрде бағалау 

дәлелдемелердегі толықсыздықты, нақтылықсыздықты және қарама-қайшылықтарды 

анықтауға мүмкіндік береді.  

Дәлелдемелердің жиынтығын бағалай отырып, сот сол дәлелдемелер қылмыстық іс 

бойынша қандай да бір мән-жайлардың дәлелденгендігі (дәлелденбегендігі) туралы  

қорытынды үшін жеткілікті ме деген сұраққа жауап беру керек.  

Осылайша, дәлелдемелердің жеткіліктілігін анықтау дәлелдемелер жиынтығының 

нәтижесі болып табылады. Білмеуден білімге көшу ретіндегі таным үрдісінің 

заңдылықтарын айқындай отырып, дәлелдемелер жиынтығына  тергеудің түрлі 

сатыларында дұрыстығын әлі де анықтау қажет болатын дәлелдемелер кіреді.  

Кез келген дәлелдемелер жиынтығы объективті ақиқаттылықты дұрыс айқындайтын 

өзара келісілген және іштей байланысқан дәлелдемелер жүйесі ретінде сипаттала 

алмайды. Мұндай қасиеттерге іс бойынша барлық мүмкін нұсқалар зерттеліп, бар қарама-

қайшылықтар анықталып және бағаланған кезде мән-жайларды жан-жақты және толық 

зерттеу нәтижесінде қабылданған шешімнің негізінде жатқан дәлелдемелер жиынтығы ие 

болуы керек. Дәлелдемелердің мұндай жиынтығы іс бойынша қорытындылардың 

дәлелденгендігін қамтамасыз етеді және айыптау үкімінің негізінде жатуы керек.  

 Біздің заң шығарушыларымыз Қазақстан Республикасының ҚІЖК 128   бабында 

былай дей отырып, жоғарыда аталғандарды ескерді: 

3) «Егер ол iс үшiн маңызы бар мән-жайдың бар екендiгi туралы қорытындыны 

растайтын, жоққа шығаратын немесе күмәндандыратын iс жүзiндегi деректердi бiлдiретiн 

болса, дәлелдеме iске қатысты деп танылады. 

4) Егер дәлелдеме осы Кодексте белгiленген тәртiппен алынса, ол іске жататын деп 

танылады.   

5) Дәлелдеме, егер тексерудiң нәтижесiнде оның шындыққа сәйкес келетiндiгi 

анықталса, дұрыс деп танылады. 

6) Егер дәлелдеуге жататын мән-жайлардың барлығы және әрқайсысы туралы 

ақиқатты даусыз белгiлейтiн iске қатысты іске жататын және дұрыс дәлелдемелер 

жиналса, дәлелдемелердiң жиынтығы қылмыстық iстi шешу үшiн жеткiлiктi деп 

танылады» [2]. 

Тексеру сияқты, бағалау да дәлелдемелерді зерттеу болып табылады (әрқайсысын 

жеке немесе олардың жиынтығын). Алайда дәлелдемелерді тексеру тергеушіге және 

қорғау тарапына олардың қалыптасу тетігін, дерек көздерінің сапасын және толықтығын, 

қарама-қайшылықсыздығын, олардың құрамындағы дәлелдейтін ақпараттың оның 

шыққан көзін қадағалау тұрғысындағы сенімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Бірақ бұл 

дәлелдеу пәніне кіретін мән-жайлардың дәлелденгендігін немесе дәлелденбегендігін 

анықтау үшін жеткіліксіз. Сол мән-жайларды анықталған (дәлелденген) деп тануға 

болатындай қанша дерек көзі және олардың құрамындағы мәліметтердің қаншасы қажет 

екендігін бір де бір заң алдын ала анықтай алмайды.    

Дәлелдеу пәніне кіретін мән-жайларды анықтау үшін, әр дәлелдеменің жол 

берілушілігін, қатыстылығын, дұрыстығын, мәнін (күшін) және олардың жиынтығының 

жеткіліктілігін анықтау анықтаушының, тергеушінің дәлелдемелерді оларды зерттеу 
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бойынша қисынды операциялардың жүйесі ретінде бағалауының мақсаты болып 

табылады.   

Дәлелдемелерді жинау, тексеру және бағалау бір-бірін өзара шарттай отырып, тығыз 

араласады, және де жаңа дәлелдемелерді анықтау, оларды бекіту және зерттеу, басқа 

дәлелдемелермен салыстыру бойынша тәжірибелік әрекеттер ойлаумен қатар, жинау және 

тексеру үшін басты құрамдас бөлік болады, ал бағалау – бұл бүкіл қылмыстық іс жүргізуді 

қамтитын айрықша ойлау қызметі.  

Жоғарыда айтылғанның негізінде, ҚР ҚІЖК 25 бабындағы норманы ҚР ҚІЖК 128 

бабына орналастыру қажет деп есептейміз. Біз ҚР ҚІЖК 128 бабын келесі редакцияда 

ұсынамыз:  

 «1. Судья, алқабилер, сонымен қатар прокурор, тергеушi, анықтаушы заңды және 

құқықтық санасын басшылыққа ала отырып, істегі дәлелдемелердi жан-жақты, толық, 

объективтi және тікелей зерттеуге негiзделген өздерiнiң iшкi сенімі бойынша бағалайды.  

Ешқандай дәлелдеме алдын ала анықталған күшке ие емес.  

Судья, алқабилер, сонымен қатар прокурор, тергеушi, анықтаушы әрбір 

дәлелдеменің  қатыстылығын, жол берілушілігін, дұрыстығын, сонымен қатар 

дәлелдемелердің жиынтығының жеткіліктілігін және өзара байланысын бағалайды.  

Дәлелдемелерді бағалау нәтижелерін судья, алқабилер, сонымен қатар прокурор, 

тергеушi, анықтаушы қылмыстық іс бойынша іс жүргізу шешімдерінде бір 

дәлелдемелердің судьяның, алқабилердің, сонымен қатар прокурордың, тергеушiнің, 

анықтаушының қорытындыларын дәлелдеу құралдары ретінде қабылданып, басқалары – 

олармен жоққа шығарылғандығының себептерін, сонымен қатар бір дәлелдемелерге 

басқаларына қарағанда басымдық берілгендігінің негіздерін көрсетуге міндетті».  

Сонымен қатар қылмыстық іс жүргізу заңында дәлелдемелердің қатыстылығы, жол 

берілушілігін, дұрыстығы және жеткіліктілігі ұғымдарының анықтамаларын белгілеген 

жөн.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Абишев А., 

магистрант Академии Кайнар 

 

Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же 

причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной 

организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие, 

общественного сознания. На определенном этапе общественного развития правовое 

регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как единственных 

субъектов частного права, оказалось недостаточным для развивающегося экономического 

оборота. В этой связи, в статье рассматриавются теоретические аспекты юридических лиц 

в законодательстве Республики Казахстан. 

Ключевые слова: законодательство, право, аспекты юридических лиц, имущество, 

социум.  

 

THEORETICAL ASPECTS OF LEGAL ENTITIES IN THE LEGISLATION OF 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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The emergence of the institution of a legal entity in the most general form is due to the 

same reasons as the emergence and evolution of law: the complication of the social organization 

of society, the development of economic relations and, as a consequence, public consciousness. 

At a certain stage of social development, the legal regulation of relations with the participation 

of only individuals, as the sole subjects of private law, proved insufficient for the developing 

economic turnover. In this regard, the article deals with the theoretical aspects of legal persons 

in the legislation of the Republic of Kazakhstan. 
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В юридической литературе нет единого мнения по поводу того, где искать истоки 

понятия юридического лица. Некоторые ученые относят создание понятия юридического 

лица к числу важнейших заслуг римского частного права. Отмечая незначительный 

удельный вес таких субъектов в гражданском обороте Рима и отсутствие самого термина 

"юридическое лицо". Такие ученые, тем не менее, делают вывод о том, что "основная 

мысль о юридическом лице, как приеме юридической техники для введения в оборот 

имущественной массы, так или иначе обособленной от имущества физических лиц, была 

выражена римским правом отчетливо" [1, c.123]. 

Так, уже во II-I в. до н.э. в Римской империи существовали частные корпорации: 

союзы с религиозными целями (sodalitates, collegia sodalicia), профессиональные союзы 

ремесленников (fabrorum, pistorum). Много новых корпораций появляется в период 

республики, среди которых необходимо особо отметить collegia publicanorum - 

объединение предпринимателей, бравшие на откуп государственные доходы, 

управлявшие на основе договоров государственными имениями и обладавшие 

значительным имуществом. [2, c.119] Однако имущество это рассматривалось древним 

правом либо как имущество, принадлежавшее каждому из его участников в определенной 

доле, либо, как имущество, принадлежащее одному из участников - казначею - ведущему 

дела корпорации и ответственному перед его членами. Поэтому, применительно к данным 

объединениям можно говорить о наличии в той или иной степени организованности, 

осуществлявшейся с определенной целью - объединение имущества, но главный, 

квалифицирующий субъекта права признак - выступление вовне от своего имени здесь 

отсутствует, поэтому вряд ли можно говорить о попытке ввести в систему 

правоотношений новый тип субъекта. И все же появление таких образований 

свидетельствует об ограниченности субъективного состава частноправовых отношений [3, 

c.169]. 

В Средние века представления о юридических лицах все еще испытывали сильное 

влияние догматов римского права. Глоссаторы и постглоссаторы ограничивались 

комментированием античных текстов, пытаясь приспособить их к потребностям 

развивающегося хозяйства. В эту эпоху и, особенно, в Новое время конструкция 

юридического лица получила дальнейшее практическое развитие. Торговый дом Фуггеров 

в Германии, генуэзский банк св. Георгия, английские и голландские Ост - и Вест - 

Индские компании - "в этих торговых предприятиях вырабатывалась техника 

коллективного ведения крупных дел", а накопленный ими опыт регулирования отношений 

с участием юридических лиц сыграл впоследствии важную роль в создании гражданских 

и торговых кодексов XIX века. [4, c.9] 

Бурное развитие экономики середины - конца XIX века дало мощный импульс 

развитию учения о юридических лицах. Появились оригинальные исследования проблем 

юридических лиц таких авторов, как Савиньи, Иеринг, Гирке, Дерябург, Саллейль и 

других, преимущественно немецких и французских цивилистов, которые заложили 

основы современного понимания этого института. 

В XX веке значение института юридического лица еще более возрастает вследствие 

усложнения инфраструктуры и интернационализации предпринимательской 

деятельности, расширения государственного вмешательства в экономику, появления 

новых информационных технологий. Соответственно этому резко увеличивается объем 

законодательства о юридических лицах и, отчасти, повышается его качество. Наука 

гражданского права относит к числу центральных проблем теории юридического лица, 

совершенствования и практического применения этого института. 

Данная проблема затрагивает и сферу гражданско-правовых отношений Республики 

Казахстан. Так, 17 апреля 1995 года был подписан Указ Президента Республики 

Казахстан, имеющий силу Закона, "О государственной регистрации юридических лиц". 

Необходимость принятия данного закона была вызвана рядом причин. 
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Одной из основных причин этого послужила потребность в установлении 

стабильной системы регистрации юридических лиц, унификации требований к процессу 

их регистрации и ведения Государственного регистра юридических лиц. Указанное 

обусловлено ходом экономических преобразований и правовой реформы, расширением 

сферы деятельности и количества субъектов гражданских правоотношений, выхода 

хозяйствующих субъектов Республики на международный рынок. 

Кроме того, очень остро встал вопрос о доведении информации о созданных на 

территории Республики юридических лицах и характере их деятельности до сведения 

всего населения, а также о предоставлении таковой по запросам, поступающим из 

зарубежных стран. 

Наличие единой системы информации о юридических лицах, зарегистрированных на 

территории Республики, позволяет оптимизировать процессы, связанные с 

налогообложением, несет определенную долю в деятельность по предупреждению 

правонарушений и преступлений в хозяйственной сфере, помогает работникам 

таможенной службы. 

До введения в действие названного Указа регистрация юридических лиц 

осуществлялась в различных государственных органах: местных администрациях, органах 

статистики, Министерстве финансов, Национальном банке, Министерстве печати и 

массовой информации, Национальном агентстве по иностранным инвестициям при 

Минэкономики и т.д. Это приводило к тому, что проверку учредительных документов на 

предмет их соответствия законодательству Республики проводили некомпетентные лица, 

не имеющие юридического образования. 

Но, государственная регистрация юридических лиц не должна носить 

статистический характер, поскольку учредительные документы относятся по своему 

содержанию к локальным нормативным актам, регламентирующим деятельность 

юридических лиц. Поэтому на первоначальной стадии создания юридических лиц особое 

внимание было уделено качеству учредительных документов, соответствию их 

содержания законодательству Республики. 

Таким образом, актуальной стала необходимость сосредоточения регистрации 

юридических лиц в одном государственном органе - объективное требование 

упорядочения и облегчения проведения данной процедуры. Наличие единого 

регистрирующего органа позволила установить не только единые требования, но и 

единую методику, и практику регистрации всех юридических лиц. 

Совершенствование законодательства в области государственной регистрации 

юридических лиц последних лет во много поспособствовало упрощению порядка и 

условий регистрации, но вместе с тем еще остались недочеты, устранению которых 

необходимо уделить множество времени. 

Институт государственной регистрации юридических лиц не новшество в 

законодательстве Республики Казахстан, так как его истоки были заложены еще при 

законодательстве СССР. 

В советскую эпоху различные формы хозяйствующих субъектов были не актуальны, 

поскольку государство владело и управляло всеми предприятиями. Согласно советскому 

законодательству существовала одна форма предприятия - государственное предприятие, 

которое осуществляло почти все виды хозяйственной деятельности. Так как средства 

производства являлись государственной собственностью, другие формы хозяйствующих 

субъектов практически не существовали. Право на образование негосударственного 

юридического лица имели только различные общественные организации. [5, c.49] 

Начиная с 30-х годов, все официально создаваемы общественные организации, 

являлись филиалами или копиями соответствующих союзных структур, образование 

новых республиканских общественных институтов не допускалось. В условиях 

безраздельного господства партийно-государственной номенклатуры почти полностью 

отсутствовала законодательная база для деятельности и порядка создания общественных 
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формирований, что открывало широкие возможности для манипуляции ими со стороны 

бюрократических структур. 

Регистрация любого общественного формирования сводилась, по сути, к получению 

печати в местном отделении милиции. Это касается профсоюзов, как наиболее массовые 

общественные организации. Большинство других общественных организаций, 

действовавших в Казахстане, были образованы в соответствии с Положением о 

добровольных обществах и союзах (объединениях, клубах, ассоциациях, федерациях)", 

утвержденным 30 августа 1930 года постановлением Совета народных комиссаров и 

Центрального исполнительного комитета РСФСР (в то время Казахстан находился в 

составе Российской Федерации). [5, c.87] Естественно, ни о какой официально 

регистрации подобных формирований речи быть не могло. 

Первым общим советским законом, касающимся хозяйствующих субъектов, был 

Закон СССР "О Социалистических Государственных Промышленных Предприятиях", 

утвержденный постановлением Совета Министров СССР в 1965 году. 

Концепция простого товарищества существовала уже в советском законодательстве. 

Эти экономические отношения были закреплены в 1961 "Основами Гражданского 

законодательства СССР и Союзных Республик" 

Начиная с 1989 года, в условиях расширения суверенитета Казахстана, 

осуществляемые преобразования экономической и политической системы общества, 

требовали создания соответствующей им правовой инфраструктуры, а юридическая 

система требовала глубокого реформирования. [6, c.34] 

Именно в этот период наблюдается переход инициативы создания общественных 

организаций от союзных властей к республиканским. Этот процесс потребовал 

соответствующего изменения законодательной базы. Если до 1989 года независимые от 

власти общественные образования существовали преимущественно на местном уровне - в 

форме отдельных групп, кружков и клубов, то с 1989 года стали появляться движения и 

организации, не без основания претендующие на республиканский статус. 

Массовое создание новых общественных объединений обострило проблему 

неурегулированности правовой базы для их развития. В связи с этим 14 апреля 1989 года 

был принят Указ Президиума Верховного Совета Казахстана "О порядке образования и 

деятельности самодеятельных общественных объединений". [7] Помимо упорядочения 

процесса регистрации и деятельности новых общественных формирований, законодатель 

преследовал и другую цель. Этот документ содержал положения об обязательной 

регистрации всех самодеятельных объединений в течение месяца, при этом деятельность 

незарегистрированных структур запрещалась. Несмотря на имевшиеся недостатки, он 

сыграл положительную роль, и к началу 1991 года были зарегистрированы более 85 

процентов объединений. Начиная с 1 сентября 1991 года, деятельность общественных 

организаций регулировалась новым Законом "Об общественных объединениях в 

Казахской ССР". [8] Закон, в частности, требовал перерегистрации до 31 декабря 1991 

года всех общественных организаций, действовавших на территории республики. 

В 1992 году вступили в силу ряд нормативных актов, регулирующих и 

определявших порядок регистрации юридических лиц. Например, Постановление 

Президента Республики Казахстан от 24 января 1992 г. "Об упорядочении регистрации 

хозяйствующих субъектов" [9], Постановление Кабинета Министров Республики 

Казахстан от 14 апреля 1992 года "Об утверждении Правил регистрации уставов 

религиозных объединений". [10] Однако существующая нормативная база не 

удовлетворяла потребности общества нового независимого государства, и требовалось 

дальнейшее ее совершенствование. 

Новый Гражданский кодекс, принятый в 1994 году [11] радикальным образом 

изменил прежние принципы руководства экономикой страны, которые развивались в 

течение десятилетий и создавали строго иерархическую систему управления, подчиняя 

инициативу и волю участников хозяйственных отношений приказам и планам, 
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получаемым сверху. Кроме этого, Гражданский кодекс изменил существовавший до его 

принятия порядок регистрации юридических лиц. 

Определение органов юстиции как главного регистрирующего органа в государстве 

возникло только после разработки и принятия Государственной программы правовой 

реформы в 1994 году. До этого времени, функции регистрирующих органов выполняли в 

одних случаях исполкомы районных, городских Советов народных депутатов по месту 

нахождения юридического лица, в других случаях органы юстиции. 

С 1991 по август 1995 года органы юстиции осуществляли регистрацию лишь 

общественных объединений в соответствии с Гражданским кодексом Казахской ССР. С 

принятием Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года органам 

юстиции были переданы функции государственной регистрации всех юридических лиц 

независимо от формы собственности и рода деятельности. Исчисление осуществления 

Министерством юстиции и его территориальными органами этих функции начинается с 

25 июля 1995 года. 

В структуре Министерства юстиции в июне 1995 года был создан отдел по 

регистрации юридических лиц с передачей ему задач и функций, выполняемых до этого 

отделом регистрации общественных и религиозных объединений. Впоследствии данный 

отдел в связи с ростом числа создаваемых хозяйствующих субъектов и ролью органов 

юстиции при этом был преобразован в Главное управление регистрации юридических 

лиц. Далее в целях оптимизации структуры министерства и создания новых структурных 

подразделений приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 декабря 1996 

года № 618 Главное управление регистрации юридических лиц было преобразовано в 

управление регистрации юридических лиц. [6, c.82] Таким образом, видно, что правовая 

основа для регистрации юридических лиц в Республике Казахстан была заложена задолго 

до образования казахстанской государственности, а сам институт юридических лиц 

корнями уходит в советское гражданское законодательство. На современном этапе 

развития цивилистики в основном происходило уточнение, действующих в СССР, 

гражданско-правовых норм в отношении юридических лиц и адаптация их к условиям 

свободного рынка. 
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Аннотация. В статье представлен философско-антропологический анализ 

дискурса женской эмансипации и становления гендерной субъективности в культуре XIX 

века на материале произведений известных европейских и американских женщин-

писательниц XIX века. Автор анализирует образы и сюжеты в романах писательниц XIX 

века, которые репрезентируют особенности развития женской эмансипации, женской 

субъективизации и представлений о становлении новых гендерных ролей в культуре XIX 

века. Женская эмансипация представлена как проект деконструкции колониального и 

патриархатного дискурса, который направлен на объективизацию женщин как 

пассивных и зависимых Других в культуре. Автор предлагает философское определение 

женской эмансипации, в частности, как процесса самосознания прав, развития 

субъективности, закрепления новых статусов в культуре.  

Ключевые слова: женская эмансипация, женский образ, женское творчество, 

«женский роман» XIX века, гендерный субъект, литературный образ. 
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Түйіндеме. Мақалада ХІХ ғасырдағы еуропа және ағылшын әйел-жазушыларының 

шығармаларындағы әйел эмапнсипациясы мен гендерлік субъективтілігіне 

философиялық-антропологиялық талдау қарастырылған. Автор ХІХ ғасырдағы әйел-

жазушыларының образдары мен сюжеттерін қарастыра отырып, ХІХ-ғасырдағы жаңа 

гендерлік рөлдірдеің қалыптасуы туралы талдау жүргізген. Әйел эмансипациясы 

отралау және патриархаттық құрылымның қайта құрылу жобасы ретінде, әйелдерді 

Басқа мәндениеттің пассив және тәуелді нысаны етіп қарастырған. Автор әйел 

эмансипациясына, әсіресе, өзіндік сана, субъектілігінің дамуы, мәдениеттегі жаңа 

мәртебелерінің орнығуына философиялық нақытамалар берген.  
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ғасырдағы «әйелдер романы», гендерлік субъект, әдеби келбет.  
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Annotation. The article presents a philosophical-anthropological analysis of the discourse 

of women's emancipation and the development of gender subjectivity in the culture of the XIX 

century in the works of famous European and American women writers of the XIX century. The 

author analyses images and plots in the novels of writers of the XIX century, which represent 

features of the development of women's emancipation, women's subjective and views about the 

formation of new gender roles in the culture of the XIX century. Women's emancipation is 

presented as a project of deconstruction of colonial and Patriarchal discourse, which aims at the 

objectivization of women as passive and dependent Others in culture. The author proposes a 
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philosophical definition of women's emancipation, in particular, as a process of self-

consciousness of rights, development of subjectivity, fixation new statuses in culture.  

Key words: female emancipation, female image, female creativity, "female romance" of the 

XIX century, gender subject, literary image. 
 

Текст .......................................................... 

ВВЕДЕНИЕ. На почве революционных событий в Европе в конце XVIII – начале 

XIX века активно велись дискуссии о женской эмансипации (с фр. «émancipation de la 

femme») и о получении женщинами всесторонних прав (гражданских, политических, 

индивидуальных). Попытки индивидуализировать женщину как субъекта, равноправного 

мужчине, относятся к заслугам первых феминисток (О. де Гуж, М. Уолстонкрафт, Л. 

Отто-Петерс, Х. Дом [1]) и говорят о том, что в XIX веке активно развивалась идея 

всесторонней (правовой, интеллектуальной, личностной) эмансипации женщины, 

одновременно с признанием наиболее просвещенных мужчин прав женщин на 

образование, творчество, получение профессии и т.д. 
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