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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Джакупов М.С., 

докторант КазНУ им. аль-Фараби 
 

В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения теории 
эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, теория, предпосылки, история.  
 

История развития вопроса соотношения эмоций и разума насчитывает не одно 
столетие. Условно разделим ее на несколько основных этапов и обозначим моменты, 
важные для понимания формирования и развития теории ЭИ. 

Античность. Еще философы Античности рассуждали над темой единения разума и 
чувственного познания. Аристотель, связывая эмоции и познание, указывал, что «самый 
процесс познания независимо от внешних практических побуждений, с которыми он, 
может быть, и не быть связан, самое исследование теоретической истины составляют 
источник очень сильных эмоций» [1].  

Эпоха Просвещения. В эпоху Просвещения тема определения места чувств и разума 
в познании занимало важное место в научных исследованиях философских наук. В это 
время главенствовали два направления - эмпиризм, где чувственный опыт выступал 
единственным источником познания, и рационализм, выдвигающий на первый план 
логическое основание науки и признающий разум источником познания и критерием его 
истинности. Основные усилия иррационалистов уже в те времена были направлены на 
выработку эмоционально-нравственных установок, которые послужили бы ориентирам 
для человека в межличностных отношениях [2].  

Философия жизни: XIX - начало XX вв. Иррациональные воззрения набирают силу и 
в последующие столетия. Так, представители философии жизни (А.Бергесон, В.Дильтей, 
Г.Зиммель) определяют действительность через опыт самой жизни, как переживание, вне 
которого опыт не существует. И воспринимают жизненный опыт как иррациональный и 
не сводящийся к разуму Дильтей В [3, 4].  

Теория Социального интеллекта: XX в. Вопрос соотношения рационального и 
иррационального в интеллектуальной деятельности не стал менее значимым и в ХХ в. 
Теория Социального интеллект, возникшая в XX в, стала значительной предпосылкой и 
базисом для формирования теории эмоционального интеллекта. 

В 1937 году Роберт Торндайк, осознавая все возрастающую значимость 
межличностного общения и подчеркивая его высокую роль для руководящего состава 
набирающих силу организаций, впервые написал о «социальном интеллекте» для 
обозначения «дальновидности в межличностных отношениях». Социальный интеллект он 
представлял как совокупности ментальных способностей, связанных с обработкой 
социальной информации и способствующих успешности межличностного взаимодействия 
[5, 6]. Теории социального интеллекта в дальнейшем получила развитие в трудах 
Г.Оллпорта, Дж. Гилфорда, и Г. Айзенка. 

В том же году Г. Оллпорт, продолжая идею Р.Торндайка, связал социальный 
интеллект со способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о 
людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Социальный интеллект, по 
мнению Г. Оллпорта - «особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в 
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отношениях с людьми, продуктом, которого является социальное приспособление, а не 
глубина понимания». Г. Айзенк придерживался сходного мнения, полагая, что 
«социальный интеллект проявляется в использовании IQ для социальной адаптации» [7]. 

Тремя десятилетиями позже, в  1967, Дж. Гилфорд стал рассматривал социальный 
интеллект как систему интеллектуальных способностей, не зависимых от фактора общего 
интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой информации. Эта 
способность, считает он, включает шесть факторов: 

· познание элементов поведения - способность выделять из контекста вербальную и 
невербальную экспрессию поведения; 

· познание классов поведения - способность распознать общие свойства в потоке 
экспрессивной или ситуативной информации о поведении; 

· познание отношений поведения - способность понимать отношения; 
· познание систем поведения - способность понимать логику развития целостных 

ситуаций взаимодействия людей, смысл их поведения в этих ситуациях; 
· познание преобразования поведения - способность понимать изменение значения 

сходного поведения (вербального и невербального) в разных ситуационных контекстах; 
· познание результатов поведения - способность предвидеть последствия поведения, 

исходя из имеющейся информации [6, стр.65].  
Таким образом, теория социального интеллекта ставит во главу угла ментальную 

способность к быстрой и качественной адаптации через эффективную социальную 
коммуникацию, что должно послужить положительным фактором в процессе 
социализации и становления в обществе во всех сферах. 

XX в. Теория мультипликативного интеллекта. В 1983 году Говард Гарднер, 
основываясь на теории социального интеллекта, впервые написал о мультипликативном 
интеллекте, модель которого включает семь основных форм интеллекта. Среди них, 
наряду с традиционными вербальным и логико-математическим, присутствуют 
пространственный (способность воспринимать пространственные свойства, 
преобразовывать имеющиеся образы и решать мыслительные задачи, пользуясь 
зрительно-пространственными представлениями), музыкальный (способность 
воспринимать музыкальные образы и выражать их), телесно-кинестетический или 
моторный интеллект (умение владеть своим телом), межличностный (способность к 
правильному пониманию настроения людей, выбору верной стратегии коммуникации) и 
внутриличностный (рефлексия собственных чувств и переживаний) интеллекты [8]. 

Согласно представлениям Г. Гарднера, множественный интеллект включает 
широкий круг способностей. Внутриличностный интеллект, например, трактуется им как 
«доступ к собственной эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность 
мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические коды и 
использовать в качестве средств для понимания и управления собственным поведением». 
Там же. Подобный самоконтроль быстро доказал успешность своего практического 
применения и обнаружил свою необходимость в системе управления. Межличностный 
интеллект, в свою очередь, включает способность наблюдать чувства других и 
использовать эти знания для прогнозирования их поведения, что имеет колоссальное 
значение во всех сферах социального общения и, прежде всего, в профессиональной 
деятельности. Эти способности имеют непосредственное отношение к составляющим в 
дальнейшем разработанного понятия ЭИ. Один из аспектов личностного интеллекта также 
связан с чувствами и очень близок к тому, что впоследствии Дж. Мейер, П. Сэловей и Д. 
Карузо назовут эмоциональным интеллектом. 

Необходимо отметить, что теория Г.Гарднера получила развитие, основываясь на 
статьях Дэвида Векслера об интеллектуальных и неинтеллектуальных компонентах, 
который еще в 1940 рассматривал интеллект как структурное образование и разделил 
умственные способности на вербальные и невербальные, основная его идея состояла в 
том, что у субъекта может доминировать та или иная группа способностей [6]. Кроме 
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того, анализ понятия «самоактуализации», введенного в 50-х годах представителем 
гуманистической психологии А. Маслоу, породил многочисленные исследования 
личности, объединяющие когнитивные и аффективные составляющие. 

Опираясь на уже существующие данные, Гарднер предположил, что 
внутриличностный и межличностный интеллект столь же важны для успешного 
функционирования личности в социуме, как и общий интеллект (IQ), измеряемый с 
помощью IQ-тестов. Особенно это касается тех сфер, которые связаны с постоянным 
общением и характеризуются повышенной ответственностью, что свойственно для людей, 
вовлеченных в управленческую деятельность. Очевидно, что высоко развитый 
межличностный интеллект, подразумевающий эффективность в коммуникационных 
процессах, имеет важнейшую роль как в обыденной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. 

Итак, становление представлений о соотношении эмоций и разума прошло 
длительное развитие в рамках различных течений социальных, психологических и 
философских наук. Несмотря на разные исследовательские позиции, всегда признавалось 
наличие сложных, опосредованных отношений между эмоциями и разумом. 
Многовековые дискуссии по этому вопросы привели к представлениям о необходимости 
объединения эмоции и разума и систематизации их влияния на поведение человека, на 
особенности коммуникационных процессов, важность которых всегда признавалась 
учеными. Лишь в XX в. наработанные знания вылились в теорию социального интеллекта, 
которая признавала важность единения разума и аффекта, играющих решающую роль в 
своевременной адаптации к окружающим условиям и в межличностной коммуникации. 
Исследования личности в области психологии, объединяющие когнитивные и 
аффективные составляющие, поспособствовали развитию теории, а представление об 
интеллекте, как о структурном образовании стали причиной дальнейшего развитие теории 
мультипликативного интеллекта. Г. Гарднер, отметил, что успешной и разносторонней 
личности необходимо обладать множественным, разносторонним интеллектом, 
включающим широкий круг способностей. Выделенная автором в межличностный 
интеллект способность наблюдать чувства других и использовать эти знания для 
прогнозирования их поведения была быстро признана одной из важнейших составляющих 
личности руководителя и получила развитие в теории ЭИ. 
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Summary 

The article considers historical preconditions of the theory of emotional intelligence. 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Крыкбаева А.Д., 

старший преподаватель английского языка        
 Хушкелдиева С.Б., 

преподаватель психологии 
 

В этой статье автор показывает новые формы и приемы, позволяющие слить в 
единый процесс работу по образованию, развитию и воспитанию курсантов на всех 
этапах обучения.  

Ключевые слова: психологический аспект, чтение, лексика, иностранный язык, 
образовательное пространство. 

 
Развитие образования взрослых становится одним из центральных вопросов 

психологии XXI века. Динамические преобразования социореальности современного 
Казахстана продуцируют ряд факторов объективного и субъективного порядка,  

актуализирующих потребность взрослых в дополнительном образовании. 
Расширение коммуникативного пространства и необходимость включения Интернет - и 
инновационных технологий в профессиональный инструментарий современного субъекта 
деятельности повышают субъективную значимость владения иностранным языком (ИЯ) 
как интериоризированным инструментом взаимодействия. 

Стремление Казахстана к конкурентоспособности на мировой арене усиливает 
мотивацию включения гражданского и высшего   

Военного образования в данный процесс вне зависимости от рода войск. Одним из 
актуальных задач в этом процессе является подготовка будущих студентов. Запрос на 
образовательные услуги в этом направлении ставит перед современной педагогической 
психологией и высшей военной школой задачу методологического обоснования и 
методического обеспечения эффективных программ обучения иностранному языку 
будущих студентов. 

Говоря о ИЯ, следует отметить и психологические трудности присущие обучению 
иностранному языку, а также рассмотреть определения языка признанного эксперта в 
рассматриваемой области Й.А. Зимней: 

1.  «Язык - это сложное системное уровневое образование, посредством которого 
формируется понятие (вербальное) мышление человека и опосредуется развитие 
всех его высших психических функций, которое является основным средством 
человеческого общения»; 

2.  «Иностранный язык, как всякая языковая система есть общественно - -
исторический продукт, в котором находит отражение история народа, его культура, 
система социальных отношений, традиций и др.  Язык существует, живет и 
развивается в общественном сознании, в сознании народа, говорящего на нем. Он 
обладает также и силой обосабливать и соединять народы, сам по себе придавая 
единый национальный характер человеческим общностям даже когда они по 
своему происхождению гетерогенны»[1]. 

Иностранный язык,  как учебная дисциплина очень отличается от других дисциплин 
программы вуза, и тем самым, очевидно, у обучаемых появляются некоторые трудности 
при изучении этой дисциплины, о которых будет сказано ниже. 
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Небольшой объем статьи не позволяет в полной мере и глубоко описать эти 
особенности, поэтому остановимся, на наш взгляд, на самом главном: основываясь на 
данных прагма- лингвистики и взяв во внимание изменившийся статус иностранного 
языка как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, все 
психологические особенности обучения иностранному языку в военном вузу 
группируются вокруг необходимости усиления прагматических аспектов изучения языка. 
Это значит, при обучении будет важно не только достижение качественных результатов в 
овладении иноязычным общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и его 
носителей. 

 С описанной точки зрения в работе будут рассмотрены некоторые психологические 
аспекты обучению иностранному языку. Аспектное разделение обучения иностранным 
языкам, как в психологии, так и в методике, представляется весьма условным и 
обусловлено тем, что обучение лексике, фонетике, говорению, с одной стороны, очевидно, 
основывается на психологических закономерностях субъекта и его деятельности в 
учебном процессе, с другой - представляют собой констелляции феноменов языка, как 
целостности, подлежащей усвоению. Однако, именно в целостных проявлении этих 
аспектов кристаллизируется общая картина психологически значимых компонентов 
организации иноязычной образовательной практики и образовательного пространства. 

В российской и казахстанской педагогической психологии наметился новый 
качественный этап развития иноязычной теории и практики, который характеризуется 
психологической аспектизацией обучения лексике, говорению и чтению на иностранном 
языке, а именно воздействием психологического содержания иноязычной 
образовательной практики. Выделение отдельных психологических аспектов обучения ИЯ 
было сформировано в концепциях И.А. Зимней, В.А. Артемова, Б.В. Беляева, Б.А.; 
Бенедиктова, [1,3].  

В современный период развития отечественной психологии обучения ИЯ 
психологическое содержание отдельных аспектов обучения ИЯ, что отразилось в 
диссертациях и отдельных публикациях. Между тем, методика обучения иностранным 
языкам ИЯ не существует изолированно, она связана с рядом других наук (философией, 
психологией, педагогикой, физиологией, языкознанием, и др.) опирается на 
установленные ими закономерности. 

В рамках статьи мы попытаемся показать отражение психологических 
закономерностей в методике преподавания ИЯ, т. к. «ни в одной другой методике», - как 
отмечает Г.Е. Ведель, - «нет так много спорного и противоречивого как в методике 
преподавания второго языка» [4, с. 4].  

В качестве примера Г. Е. Ведель указывает следующие проблемы: 
•  механизмы мышления в первом и втором языках, их возникновение и их 

функционирование, и роль перевода при этом; 
•  возрастающий уровень овладения вторым языком: от знаний до способностей - 

умений - навыков; 
•  роль механической памяти и возрастных особенностей в усвоении второго языка; 
•  обучение буквенному и образно-словесному чтению, а также чтению с 

пониманием и чтению с последующим переводом; 
•  обучение грамматике по правилам и по моделям предложений, последовательное 

рассмотрение грамматических явлений на занятиях. 
По мнению Г. Е. Веделя методика сама должна решать эти и другие подобные им 

проблемы. Однако среди вышеуказанных и неназванных проблем много таких, которые 
методика может решить лишь совместно с психологией и физиологией, или же опираясь 
на психологические и физиологические закономерности. 

Изучая вопрос о психологических особенностях усвоения второго языка, очень 
важно иметь ввиду, с одной стороны, психологические закономерное, с другой стороны, 
не психологические, а общественные требования и задачи в изучении второго языка. 
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Абсурдно изучать психологические закономерности усвоения системы языка путем 
анализа процесса овладения ИЯ пли раскрывать психологические правила практического 
овладения ПЯ путем анализа теоретического овладения системой данного языка. 

Учитывая разницу в подходе к обучению ИЯ. Хотелось бы выделить основные 
значения процесса обучения ИЯ, приобретающие особую актуальность на современном 
этапе развития нашего общества. Это, во-первых, общеобразовательное значение, которое 
заключается в том, что «изучающие ИЯ наблюдают закономерности его звукового, 
морфологического и синтаксического строя. Такое наблюдение осуществляется как на 
базе уже известных им знаний о своем родном языке» [5 С. 37. 

 На фоне расширяющихся контактов. Данное значение включает хорошую 
культуроведческую ориентацию, обеспечивает в процессе обучения «диалог культур», 
«открывающий более широкие! возможности для научно- технического прогресса, 
содействующий увеличению вклада каждого в развитие взаимопонимания-между 
народами» [6, С. 6]. 

Немаловажную роль играет и воспитательное значение ИЯ, заключающееся 
непосредственно в том, что учебный материал, подобранный преподавателем, 
воспитывает сам по себе. 

Однако известно, что овладеть иностранным языком - значит научиться мыслить на 
этом языке. Это справедливое утверждение, сформулированное Берлицем М. Д., 
предполагает совместный поиск способов преодоления «нарушения 
экстрапсихологическими факторами психологических закономерностей» [7, С. 15] 
овладения и усвоения ИЯ.  

Известно, что еще в XIX веке психология внесла много нового в методику 
преподавания ИЯ. В качестве примера можно назвать взгляды Вильгельма Вундта на 
психологию речи и чувств. Позднее в психологии был накоплен обширный теоретический 
материал, и были установлены закономерности, проявляющие себя как при усвоении и 
овладении ИЯ, так и при изучении любой другой дисциплины. 

Закономерности, выделяемые Г. Е. Веделем: 
•  теория единства сознания и деятельности; 
•  теория поэтапного формирования умственных процессов; 
•  теория установки; 
•  концепция открытого и скрытого способа обучения; теория степени интенсивности 

состояния возбуждения учеников в процессе обучения; 
•  концепция внутренней речи и латентной артикуляции, основного механизма как 

словесного, так и образного мышления; 
•  теория латентной вербализации, управляющая нейродинамикой умственных 

процессов и многим другим. 
Процесс обучения есть процесс взаимодействия между преподавателем и 

обучаемыми, так как учение по своей психологической природе представляет собой 
процесс совместной деятельности преподавателя и обучаемых. Задача преподавателя 
сводится при этом к управлению познавательной деятельностью обучаемых: «именно 
познавательная деятельность учащихся реализуется в процессе обучения, выступает в 
качестве предмета управления со стороны учителя» [8, С. 23].  

В учебном процессе речь идет, прежде всего, об учебно-познавательной 
деятельности, включающей в себя предметную деятельность, направленную на развития 
взаимоотношения с людьми и обществом и на усвоение всего, что накоплено человеком. 
Активизации учебно-познавательной деятельности способствуют, в первую очередь, 
познавательные интересы учащихся, которые можно определить как «отношение 
личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного значения и его эмоциональной 
привлекательностью» [9, с. 350].  

В соответствии с этим важно побуждать учащегося к овладению сущностью 
изучаемого. Обобщение всего вышесказанного приводит к выводу, что ведущее место в 
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структуре профессионального мышления преподавателя занимает психологическое 
мышление, т.к. содержание процесса обучения «всегда остается ориентированным, на 
личность, отражает психологические законы и механизмы ее развития и социального 
бытия»[10, с. 6]. 

В современном обществе, в эпоху общеевропейского развития меняется и растет 
статус иностранного языка, как учебного предмета. Учитывая изменившуюся роль 
иностранного языка как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, 
современная методика направлена в сторону достижения ощутимых результатов, то есть 
подчеркивает необходимость усиления грамматических аспектов изучения языка. В 
данный момент ведется поиск реального выхода на иную культуру и ее носителей, что 
особенно актуально в наши дни. 

В теоретическом плане современные исследования показали, что современное 
обучение иностранному языку невозможно без привития обучаемым иноязычной 
культуры. Большинство методистов ставят во главу угла современное состояние теории и 
практики обучения иностранному языку с ярко выраженной коммуникативной 
направленностью, что способствует всестороннему развитию личности, развитию 
духовных ценностей обучаемых. 

Учет психологических особенностей обучения иностранному языку, описанных в 
рамках статьи, позволит расширить у обучаемых лексический запас, круг 
лингвострановедческих знаний, номенклатуру речевых действий. Необходимо отметить 
также тот факт, что учет описанных психологических аспектов и особенностей обучения 
иностранному языку в целом не может не способствовать развитию и совершенствованию 
лингвострановедческой и коммуникативной компетенции обучаемых. 
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В статье рассматривается психолого-педагогические условия формирования 

учебно-познавательной компетенции на основе информационно - коммуникационных 
технологий. Одним  из  средств  формирования  учебно-познавательной  компетенции  
является  самостоятельная  познавательная  работа  студента. В высшей школе 
самостоятельная учебно-познавательная деятельность  приобретает  особый  вес, так 
как она является  обязательным  компонентом  учебной,  учебно-исследовательской  и  
научно-исследовательской  деятельности  студентов.        

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, компетенция, учебно-
познавательная компетенция, информационно-коммуникационные технологии. 

 
Формирование межкультурно-коммуникативной компетенции во всем многообразии 

ее компонентов выступает основной целью обучения иностранному языку на разных 
этапах обучения. Одним из них является учебно-познавательный компонент, который 
отражает, насколько обучающийся способен самостоятельно овладевать иностранным 
языком и культурой страны изучаемого языка. В данной работе  авторами выявляются и 
обосновываются психолого-педагогические условия, которые способствуют 
эффективному педагогическому процессу формирования учебно-познавательной 
компетенции студентов  на  основе  современных  информационно-коммуникационных  
технологий. 

В  современном  обществе  происходят  значительные  изменения  во  всех  сферах  
деятельности  человека,  в  том  числе  и  в  сфере  образования.  Актуальной  становится  
задача  создания  новой  концепции,  обеспечивающей  гармоничное  развитие  личности,  
ее  способностей,  потребностей,  сознания,  активной  жизненной  и  профессиональной  
позиции, стремление  к  саморазвитию,  самоопределению  и  самосовершенствованию.   

Одной из главных целей обучения иностранного языка является подготовка 
учащихся к повседневной жизни, а также развитие способности к межкультурной 
коммуникации. 

Компетентностный  подход  объединяет  в  единое  целое  образовательный  процесс  
и  его  осмысление,  в  ходе  которого  и  происходит  становление  личностной  позиции  
будущего  учителя,  его  отношения  к  предмету  своей  деятельности.  

Анализ литературы по проблемам компетентностного подхода к обучению позволил 
составить представление о содержании понятий "компетентность" и связанного с ним 
понятия "компетенция". 

Компетенция — это готовность студента использовать усвоенные знания, учебные 
умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и 
теоретических задач. 

Компетентность – постоянная, теоретическая и практическая готовность 
обучающегося решать задачи со знанием дела, а также постоянное обновление знаний в 
конкретной области образовательной деятельности, владение новой информацией для 
успешного применения этих знаний в конкретных условиях. Неотъемлемым критерием 
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компетентности является способность студентов подтверждать её наличие неоднократно и 
в разных ситуациях. 

Согласно А.В.Хуторского учебно-познавательная компетенция это совокупность 
компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, эвристической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами [1.58-64]. Сюда входят 
знания и умения организации целеполагания, планирования, генерации идей, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

Е.Г. Тарева трактует учебную компетенцию как «способность и готовность 
учащихся к эффективному осуществлению учебной деятельности при овладении 
иностранным языком как учебным предметом» [2.92-93]. По мнению ученого, учебная 
компетенция призвана рационализировать процесс овладения иноязычным общением. 
Она направлена на преодоление ограниченных возможностей индивида по усвоению 
значительного объема информации, по формированию способов коммуникативной 
деятельности при взаимодействии человека с инокультурной действительностью. 
Аналогичной точки зрения придерживается Н. В. Елашкина [3.78]. Она рассматривает 
учебную компетенцию как «способность и готовность обучающегося к эффективной 
учебной деятельности по усвоению иностранного языка как средства межкультурного и 
межцивилизационного общения» [3.85]. Работа Н. В. Кузовлевой представляет учебную 
компетенцию как культуру умственного труда, и предлагают перечень средств для 
рационализации обучения младших школьников[4.97]. Культура умственного труда не 
является простым набором качеств личности, проявляющихся в умениях пользоваться 
рациональными приемами и способами умственной работы, это качественно новое 
личностное образование, характеризующее стиль учебной работы учащихся.  

В рамках данной компетенции определяются требования соответствующей 
функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 
измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных мето-
дов познания. 

Базовыми технологиями, поддерживающими компетентностно - ориентированное 
обучение являются такие современные технологии, как: исследовательская технология 
проблемного обучения;  технология проектного обучения, интерактивные технологии, 
проектный метод. 

Студенты успешно создают различные рефераты, стендовые доклады, проводят 
виртуальные экскурсии и  интерактивные уроки. Самым удачным средством,  
помощником в данном деле является метод проектов. Ведь при подготовке любого 
проекта студенту необходимо научиться самостоятельно, находить материал, 
необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и 
учиться на собственных ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная 
компетенция). 

Важной  составляющей  образовательной  компетентности  является  учебно-
познавательная  компетенция,  формирование  которой  –  необходимое  условие  
эффективности  учебной  деятельности.  Это  позволяет  рассматривать  формирование  
учебно-познавательной  компетенции  как  приоритетную  задачу  любого  современного  
учебного  заведения  и  как  актуальное  направление  научных  исследований.  Вслед  за  
А. Н.  Дахиным,  И.А.  Зимней,  Т.В.  Осенчуговой  мы  определяем  учебно-
познавательную  компетенцию  как  наличие  у  студента  совокупности  
взаимосвязанных  знаний,  умений  и  качеств  личности,  которые  позволяют  ему  
эффективно  осуществлять  самостоятельную  учебно-
познавательную деятельность. Учебно-познавательная компетенция включает в себя 
совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающая элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Формирование  
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учебно-познавательной  компетенции  –  необходимое  условие  формирования  
всесторонней  личности  обучающегося  [5:35].  

Успешное  обучение  немыслимо  без  интенсивной  самостоятельной  работы  
учащихся,  а  ее  эффективность  в  значительной  степени  определяет  уровень  
сформированности  учебно-познавательной  компетенции,  а  как  результат  –  качество  
профессиональной  подготовки.  

Одним из  путей формирования учебно-познавательной компетенции являются 
нетрадиционные уроки: уроки – лекции, уроки – семинары,  уроки – деловые и ролевые 
игры, уроки – пресс – конференции, уроки – суды, уроки – слёты специалистов, уроки – 
ярмарки. Особо любимыми уроками учеников являются уроки – деловые игры и уроки -  
ролевые игры. Именно на таких уроках можно увидеть степень владения учащимися 
учебно-познавательной компетентностью, умение не только найти и обработать материал, 
но и сформулировать собственную точку зрения и аргументировать её. 

Периодическое обращение к условиям формирования учебно-познавательной 
компетенции определило необходимость выявления, теоретического обоснования и 
экспериментальной проверки совокупности условий, обеспечивающих его эффективность 
в процессе обучения. Сложность процесса формирования учебно-познавательной 
компетенции определяет необходимость выполнения совокупности определенных общих 
требований, дидактических, психолого-педагогических и организационно-педагогических 
условий. При этом выделяют несколько видов условий:  

1. Условия учебной деятельности - совокупность обстоятельств, в которых она 
осуществляется, и социальных обстоятельств жизнедеятельности ее субъекта. Они 
рассматриваются как факторы, способствующие или препятствующие ее успешности;  

2. Педагогические  условия — это те, которые сознательно создаются в учебном 
процессе и которые должны обеспечивать наиболее эффективное формирование и 
протекание этого процесса;  

3. Психолого-педагогические условия - способствуют формированию личностных, 
психологических механизмов развития; 

Внешние условия оказывают влияние на формирование внутренних (субъективных) 
условий. К важнейшим субъективным условиям формирования учебно-познавательной 
компетенции исследователи относят стремление к творческому поиску, творческую 
способность, проектировать собственную деятельность, гибкость мышления, признание 
своей личности, уровень интеллектуальных умений; понятийный опыт, метакогнитивный 
опыт, воображение, интуицию, познавательную самостоятельность, открытость 
познавательной позиции, критичность мышления и другие. 

Процесс формирования учебно-познавательной компетенции студентов на основе 
современных информационно-коммуникационных технологии зависит от психолого-
педагогических условий, которым мы предлагаем относить следующие: а) мотивация 
студентов использовать в процессе обучения иностранному языку; б) сформированность 
компетентности студентов; в) системное обучение иностранному языку на основе 
информационно-коммуникационных технологии.  

Условия – это внутренние характеристики и внешние причины, которые в 
совокупности определяют формирование учебно-познавательной компетенции в процессе 
обучения иностранному языку. 

Первым психолого-педагогическим условием формирования учебно-познавательной 
компетенции выступает мотивация студентов использовать в процессе обучения 
информационно - коммуникационные технологии. Проблема мотивации обучающихся 
всегда остается на всех этапах обучения иностранному языку. Общеизвестна ситуация, 
когда в учебной группе кто-то проявляет интерес к иноязычному учебному материалу, а 
некоторые вовсе занимают пассивную позицию, отстраняясь от учебного процесса и 
испытывать апатию и неприязнь к учебе.       
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На современном этапе развития информационного общества с помощью 
современных информационно-коммуникационных технологии выполняется основная 
задача обучения иностранному языку. Это - повышение эффективности развивающего 
обучения, в рамках которого основной акцент ставится на формирование учебно-
познавательной компетенции у студентов. В этой связи обучающийся занимается 
постоянным самообразованием и формированием навыков работы с массивами 
информации, с которой мы сталкиваемся в сети Интернет.  

Вторым психолого-педагогическим условием формирования учебно-
познавательной компетенции является сформированность компетентности студентов.  

В современной научной литературе встречается довольно большое количество 
терминов, которые зачастую используются в качестве синонимов.  

На основе данного исследования в нашей работе мы будем использовать термин 
«ИКТ компетентность», поскольку он, по мнению А.В.Хуторского отражает уровень 
сформированности соответствующей компетенции, а именно предполагает уровневую 
категоризацию у обучающихся знаний, умений и навыков в области использования 
современных информационных и коммуникационных технологий [1.59-60]. 

По мнению А.В.Хуторского, ИКТ компетентность занимает важную позицию 
относительно других ключевых компетенций и находится в непосредственной близости с 
информационной и иноязычной коммуникативной компетенциями. Само понятие «ИКТ 
компетентность» он определяет, как умение самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
отбор, хранение и передачу информации с помощью информационных технологий [1.60-
61]. Авторы других исследований так же в определениях перечисляют операции, 
совершаемые над информацией.  

Например, к ИКТ компетентности  И.А.Зимняя относит прием, переработку и 
выдачу информации, массмедийные технологии, а так же владение навыками работы с 
Интернет-ресурсами [5.61]. 

Помимо компонентов, которые были перечислены в определении И.А.Зимней, 
А.А.Елизаров в своей работе [7] в содержание термина «ИКТ компетентность» включает 
совокупность определенных знаний и умений, а так же опыта осуществления 
деятельности в информационной системе.  

Таким образом, все представленные определения отображают компонентный состав 
ИКТ компетентности. 

Третьим психолого-педагогическим условием формирования учебно-
познавательного компонента иноязычной коммникативной компетенции студентов на 
основе современных информационно- коммуникационных технологии выступает 
системное обучение иностранному языку на основе ИКТ. 

Одним из основополагающих подходов  в современной методике обучения 
иностранному языку считается системный подход к образованию. По своей сущности 
данный подход педполагает целостность педагогического процесса обучения, что 
позволяет рассматривать его как единую методическую систему.  

Довольно важное значение при реализации системного подхода играет роль 
преподавателя, который по сути, управляет познавательной деятельностью обучающихся.   

Системное обучение на основе информационно-коммуникационных технологии 
имеет наибольшее значение в плане организации учебного процесса. Планирование 
учебного процесса заключается в адекватном использовании средств информационных и 
коммуникационных технологии с целью формирования аспектов языка и развития 
коммуникативных умений по видам речевой деятельности. Рекомендуется использование 
заданий на решение коммуникативных задач с опорой на информационные и 
коммуникационные технологии не реже чем два-три раза в неделю. 

Использование информационных и коммуникационных технологий на занятиях по 
иностранному языку может изменить коренным образом традиционное восприятие 
процесса обучения. Довольно часто на базе информационных и коммуникационных 
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технологии преподаватели используют модульное обучение, способствующее 
формированию обучающихся. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что важную роль в эффективном 
получении ожидаемых результатов обучения играет пихолого-педагогические условия 
формирования учебно-познавательной компетенции студентов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии - совокупность современных 
средств цифровой техники и программного обеспечения, информационных ресурсов, 
методов и моделей их использования. В «Словаре методических терминов» А.Н. Щукина, 
под информационными технологиями понимают систему методов и способов сбора, 
накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью 
компьютеров и компьютерных линий связи [8.401].  

Информационными технологиями, как правило, называют технологии, 
использующие такие технические средства обучения как аудио, видео, компьютер и 
Интернет. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому овладению 
иностранным языком. Важной задачей учителя является создание реальных и 
воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка, используя для этого 
различные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие проекты и 
др.). Использование современных средств таких, как компьютерные программы и 
Интернет-технологии, а также обучение в сотрудничестве и проектная методика 
позволяют решить эту задачу. 

В  настоящее  время  высшая  школа  работает  в  условиях  неограниченного  
доступа  к  информации,  что  приводит  к  необходимости  использования  в  ней  
информационно-коммуникационных  технологий  как  инструмента,  позволяющего  
коренным  образом  изменить  информационную  среду  любого  учебного  заведения  и  
превратить  студентов  в  активных  участников  учебного  процесса.  Это  эффективные  
средства  оптимизации  условий  умственного  труда,  способствующие  успешному  
усвоению  учебного  материала.  Продукты  информационно-коммуникационных  
технологий  –  это  электронные  издания  и  ресурсы  [4]. Самостоятельная творческая 
работа учащихся по созданию презентаций расширяет запас активной лексики.  

Всем известны и широко используются презентации, созданные в Power Point, но в 
настоящее время набирает популярность сервис Prezi. Prezi.com – это веб-сервис, с 
помощью которого можно создать интерактивные мультимедийные презентации с 
нелинейной структурой.  

Использование ИКТ на уроках иностранного языка вызывает большой интерес у 
учащихся, повышает общий уровень учебного процесса, усиливает познавательную 
активность школьников, позволяет осуществлять индивидуальный подход и способствует 
повышению мотивации к изучению иностранного языка. Другими словами, 
образовательные технологии могут обогатить обучения в учебных условиях. Если 
рассматривать поле языкового образования, потенциал новых технологий безграничен. 
Материалы, которые включены в основные учебные пособия, книги, конспекты лекций и 
раздаточный материал в основном статичные. 

Использование ИКТ, а в частности Web 2.0 инструментов могут добавить динамики 
и интерактивности в преподавание языка.  

Web 2.0 — это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая широкому 
кругу пользователей сети Интернет быть не только получателями информации, но, что 
особенно важно, её создателями и соавторами. Слово «социальный» (сайт или сервис) 
является ключевым и представляет собой отличительную характеристику. Используя 
шаблоны сервисов Web 2.0, учителя и учащиеся могут создавать тематические форумы, 
блоги, записывать аудио- и видеоматериалы и размещать их в сети Интернет для 
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всеобщего или ограниченного доступа. Для того чтобы правильно определить место и 
роль Интернета в обучении языку, прежде всего необходимо найти для себя четкие ответы 
на вопросы: для кого, для чего, когда, в каком объеме он должен использоваться. 

В глобальной сети интернет существует множество сервисов, обеспечивающих 
продуктивное сотрудничество. В данной статье хотелось бы подробнее остановиться на 
тех из них, которые, по моему мнению, являются наиболее удобными в применении в 
образовательном процессе и стимулируют учащихся к общению на иностранном языке, 
что особенно ценно для создания естественных коммуникативных ситуаций. 

ToonDoo ( http://www.toondoo.com) 
Сервис для создания комиксов, позволяющий построить обучение диалогической 

речи, реализуя ситуации общения в соответствиий с коммуникативными задачами 
обучающихся и разными типами межличностного общения. Учитель может предложить 
учащимся разные типы заданий:  

1. разыграть предложенный диалог по ролям; 
2. восстановить пропущенные реплики в диалоге; 
3. составить диалог по образцу; 
4.составить собственный диалог в соответствии с речевой ситуацией, 

представленной серией картинок.  
Данный сервис способствует формированию речевой компетенции, развитию 

умения планировать своё речевое поведение и повышению мотивации к овладению 
иностранным языком. 

Ego4you (https://www.ego4u.com) 
На данном сайте можно найти много интересных викторин для контроля знания 

лексики, грамматики, а также страноведческого материала. Здесь представлено много 
виртуальных путешествий. Также пользователи могут найти материал по отработке 
звуков. Даны примеры произношения наиболее трудных звуков для обучения. 

Glogster.edu (http://edu.glogster.com) 
Данный сайт является бесплатным публичным сервисом, который используется в 

образовательных целях многими зарубежными преподавателями и учащимися. При 
помощи данной сети учителя и учащиеся могут создавать свободные интерактивные 
плакаты, так называемые интерактивные мультимедийные изображения, с содержанием 
которых взаимодействуют читатели. Пользователи могут создавать интерактивный 
плакат, на котором в определённом порядке в зависимости от цели и задач расположены 
гиперссылки, текст, видеоматериалы, фотографии и иллюстративный материал. Glogster 
открывает новые возможности для индивидуальной и групповой работы в создании 
различных проектов, позволяя систематизировать и презентовать полученный продукт. 

LearningApps (http://learningapps.org) 
LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные 

упражнения. Любой учитель, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может 
создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, 
закрепления и контроля. Данный сервис содержит большую коллекцию уже созданных 
другими учителями упражнений. 

Социальные сервисы web 2.0 могут активно использоваться на уроках английского 
языка и оказывать помощь в решении целого ряда дидактических задач. К ним относятся 
пополнение словарного запаса учащихся, формирование у студентов устойчивой 
мотивации к изучению английского языка, расширение кругозора школьников, а также 
позволяет существенно повысить качество обучения, сделать его более результативным, 
интересным и личностно ориентированным. Однако нельзя забывать о том, что Интернет 
– лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных 
результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс урока.  

Таким образом, опираясь на психолого-педагогические условия можно формировать 
учебно-познавательную компетенцию студентов на основе информационно-
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коммуникационных технологий. Использование информационно-коммуникационных 
технологий на занятиях по иностранному языку коренным образом может изменить 
традиционное восприятие процесса обучения.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что важную роль в эффективном 
получении ожидаемых результатов обучения играет выделение психолого-педагогических 
условий формирования учебно-познавательного компонента иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов на основе современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии заняли прочное место в процессе 
обучения иностранному языку. Практика показывает, что они имеют немало преимуществ 
перед традиционными методами обучения. Среди них можно выделить 
индивидуализацию обучения и особенностей каждого обучающегося, повышение 
познавательной активности. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения иностранному языку значительно повысит 
эффективность формирования учебно-познавательной компетенции. 
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Түйін 

Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде психологиялық-
педагогикалық шарттарының құрылуы қарастырылған. Оқу-танымдық құзыреттілікті 
қалыптастыру құралдарының бірі студенттің өзіндік танымдық жұмысы болып табылады. 
Жоғары оқу орындарында студенттердің өзіндік ізденуі басты орын алғандықтан, бұл 
қабілеттілік ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуда маңызы зор екенін байқауға 
болады. 

Summary 
    The article deals with the psychological and pedagogical conditions of formation of 

learning and cognitive competence on the basis of information and communication 
technologies. One of the means of formation of educational and cognitive competence is an 
independent cognitive work of the student. Self-teaching and cognitive activity in higher 
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education acquires a special weight, because it is an essential component of educational, research 
and scientific-research activities of students. 
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екендігі жайлы сөз болады. 

Түйін сөздер: шығармашылық, Шәкәрім, адамгершілік, қалыптастыру, сөз 
құдыреті.  

 
Қазақ әдебиетіндегі Абайдың әдеби, поэзиялық, философиялық мектебінің ең 

көрнекті  өкілі - Шәкәрім. Адам  дүниетанымын  бейнелейтін өмір, қоғам, болмыс, адам 
мәселелері екі ұлы ойшыл шығармашылығында сабақтаса көркем өріледі. Шәкәрім 
шығармаларында Абай айтқан ой-пікірлер диалектикалық тұрғыдан барынша 
дамытылған. Сондықтан Шәкәрім шығармаларындағы  тұлға мәселесіне шешуші ықпал 
еткен Абай шығармашылығы деген пікір орныққан. Абай мен Шәкәрімде көптеген 
тақырыптар ортақ. Олардың негізгі тақырыбы өзі өмір сүрген ортадағы болып жатқан 
көптеген құбылыстар. Ақындар шығармашылығында сыншыл реалистік көзқарас бекем 
орын алып,  болмысты сабақтастыра отырып жырлады. Ақындар тек сынап - мінеумен 
шектелмейді. Олардың негізгі мақсаты – қазақ халқына кемшіліктерден, артта 
қалушылықтан, кертартпа-керенаулықтан, надандықтан құтылу жолдарын көрсету болды. 
Екі ақын да қазаққа  өркениетті ел болу үшін қандай істер істеу керектігін жеткізе айтады. 

Білім, ғылым, еңбекқорлық, адамгершілік пен адамды сүю ұрпақ тәрбиелеудің 
негізгі кілті екендігін дәлелдей отырып Абай мен Шәкәрім халықтың өсіп-өрбуі үшін 
талап, ізденіс, жаңашылдық сияқты қаситеттердің міндетті екендігін ескертеді. Ол үшін 
алдымен адамның бойында ізгілікті қасиеттерді тәрбиелеу қажет. Жеке адам түзелмей, 
халық түзелмейді. Сондықтан қазақтың екі ұлы ақыны шығармалары адам болмысын 
сомдау арқылы жақсы мен жаманды, озық пен артта қалушылықты, шындық пен жалғады 
салыстыра келіп, бір-бірінен  ажырата білуді үйретеді. 

Бүгінгі әдеби  үдерісте Абайдың  өзінен кейінгіге әсері туралы сөз көп. Абай мен 
Шәкәрім шығармашылығы туралы  өзара үндестік, сабақтастық тақырыбы да аса терең. 
Бұлай деуіміздің себебі Шәкәрім поэзиясынан сан салалы қолданыста  болатын 
ұғымдардың  ортақ  болуынада. Олар: адам, шын адам, адамшылық, адамзат, адамдық, 
Алла жаратушы, жар, ар, шын ар, білім, ғылым, талап, ғашық, шын ғашық, ғаділет, 
жалығу, жақсылық, жамандық, иман, ынсап, қанағат, қозғалыс, хақиқат, хадис, махаббат, 
насихат, тағдыр, тіршілік, өмір, өлім, рух, сопылық, сабырлық т.б толып жатқан 
категориялық ұғымдар мен парадигмаларды Абай мен Шәкәрім ортақ түсініктер 
сапасында ұдайы пайдаланып отырған. 

Шәкәрім лирикалық шығармаларында өлең сапасына, сөз сапасына, ой сапасына 
қатаң талап қояды. Осындай талаптар деңгейінде ақындық тұлға бейнесі Шәкәрімнің  
көптеген өлеңдерінде бар.  Ақын өлеңінің  формасы мен мазмұны қатар сапалы болғанын,  
қоғам мен болмыстың қандай да болмасын бір құпиясына, бір құбылысына арналуын 
қалайды. Өлеңде әдемі ұйқас болуы шарт. Сонда ғана өлеңнің мағыналығын, ақынның не 
айтпақ ойда болғандығын анық аңғарамыз. Сол себепті де әдемілік ұйқас  формасын 
қуалап ойсыздыққа ұрынуға болмайтындығын  да ескертеді ақын. 
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С.Ізтілеуова ақынның лирикалық шығармаларынандағы  сыншылдық мақсаты 
туралы  «Шәкәрім сынға жаны құмар ақын. Ол өзінің өлеңдерінің адам, қоғам, болмыс 
кемшіліктерін сынауға арналғанын үнемі жария етіп отырады. Сонымен бірге  өзінің 
сыншылдық дәрежесін, өз сындарының әділеттігін басқалардың аяусыз сынауын 
қалайды». [1,34-б], -деп өз ойын жеткізді.  Осы пікірді негіз ете отырып, Ақынның 
ақындық кредосын мына жолдардан анық көруімізге болады: 

       Санасын деп жазғанмын, 
       Сынама деп шатпаймын 
       Қазақтың мінін қазғанмын, 
       Айтқанымнан қайтпаймын  [2, 238-б], -   

дейді сыншыл ақын.  Шәкәрім ойынша шын ақын  халқына тыныштық бермей, оны 
алдыға қарай сүйрейді. Ақынның терең ойлы сыншыл сөзі  тіптен ақын өлгеннен кейін де 
халқына қызмет жасайды. Марғау бойкүйездікке, жалқаулыққа бейім халық ойын қозғап 
жаңалыққа бұрады.  Ал қозғалыс пен ізденіс біліммен өрлеуге бастайтын құбылыс деп 
біледі Шәкәрім. Оның өлеңдерінде ақын тұлғасы – адамға, халыққа, қоғамға қызмет етуші 
тұлға. Ақын халқының рухани ауруларын емдейтін балгері, қателігін көсетіп, түзетіп 
отыратын ұстазы болуы керек деп біледі Шәкәрім. 

Ақын өзекжарды  ойларын, өмір мен қоғам жайындағы түсініктерін, көкейкесті 
мақсаттарын лирикалық кейіпкерлері арқылы сөйлетеді. Сонымен бірге бірқатар 
өлеңдерінде Шәкәрім тікелей өз атынан сөйлейді. Өмір туралы өз ойларын тікелей 
кескіндейді. Осындай өлеңдерінде ақындық тұлғасы, ақындық болмысы тіптен дараланып 
көрінеді. Мысалы. «Сөз жазып өлең өлшемек», «Ақындарға», «Ескі ақындық», «Бұл ән 
бұрынғы әннен өзгерек», «Жолама қулар маңайға», «Ойдан шығарған бар түрлі әндерім», 
«Қорқыттың сарыны», «Адамдық борышың» т.б өлеңдерінде Шәкәрімнің ой сезімі, 
танымы, басқа  ақындарды қайталайтын өлең өрнектірне ұмтылысы, өз дүние танымын 
жарлау тәсілдері анық байқалады. 

Демек, лирикалық кейіпкер жайында сөз қозғағанда  оның артында ақынның өз 
тұлғасы тұрғанын естен шығаруға  болмайды.  «Кез келген лирикалық өлеңдегі  ішкі сыр 
мен сезімді лирикалық кейіпкерге телігенімізбен, бәрібір ақын  тұлғасын ұмыт қалдыруға  
қақымыз жоқ» [3, 26-б], -деген пікір өте орынды айтылған.  

Ақын Шәкәрім – сөз құдіретінің иесі, ұшқыр ойдың зергері. Түн ұйқысын төрт бөліп 
осы үшін қалам тербеп ақ қағазға ішкі ойын түсіреді. Ақын өмірден кетсе де оның 
артында өлмес сөзі  яғни мұрасы қалады. Ақынның ұшқыр ойын,  керемет көркем сөзін, 
шеберлік шыңын ұғыну үшін оқырман қауымның, халқының Шәкәрімнің өзіндей білім 
мен ақылдың иесі болғанын қалайды да және сол үшін еңбек етеді. Сол себепті де ақын 
әрбір өлеңінің бөтен сөздермен шұбарланбай, өлшеулі сөзбен өлең арқылы көркті де 
ажарлы ойын оқушыға қарапайым тілде жеткізгенді қалайды, әрі талап етеді.  

Ақындарға қойылатын талаптарды Шәкәрім тамаша өрнектеген: Ақын дейді 
Шәкәрім, алдымен өлең дарындылықтың куәсі болу керек. Дарындылық сезімді қозғайды, 
ойға жетелейді. Жылы сөз адам жанын жадыратып, бойын тербейді. Екіншіден, өлең 
халық қалайтын тақырыпқа арналуы дұрыс. Ол ел жағдайын, оның болашағын қозғаса 
тіптен мақұл дейді ақын. Өлең  сөзі көздеген тақырыпқа дөп тиіп жатса ол оқырманға 
ұнайды, үшіншіден, өлең сөзіне сүйсінген жұрт ақын ойына - ойкүйіз болған адамның 
ойын оятады; төртіншіден, өлеңнің іші мен сырты бірдей жарасымды болуы қажет. Сонда 
ол оқырманды еркін билеп, нұрын төгіп тұрмақ; бесіншіден, ақын өлеңі ақынның арындай 
болуы абзал. Өлеңнің көңілділігі кірді, өмірдегі жаманшылықты қууға көмектесуі керек-
деп өзінің аса зор жауапкершілікпен дайындаған бес түрлі талаптарын оқырман қауымға 
ұсынған. Шәкәрім  ақынға  үлкен талап қойып және ол талаптарды  әрі қарай дамытып 
яғни әрбір өлеңде әсем  ұйқастармен, ойлы, мәнді, мағыналы  сөздерді  ұштастыра отырып 
керемет туындыларды дүниеге әкеледі. Ақынның жауапкершілігін, суреткерлік қасиетін 
түсіну Шәкәрім үшін үлкен аса маңызды іс болғандығына көз жеткіземіз. Белгілі 
әдебиетттанушы Серік Қирабаев тілімен айтқанда: «Шын ақын өз дәуірінің, өз 
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замандасының сырына үңілмей тұра алмайды. Содан тапқаны мен көргенін айтады, сол 
негізде халық өмірі, оны толғантқан мәселелер жайлы ойлайды, соның бәрін оқушысымен 
бөліседі. Поэзия өзіңді, өз құпияңды ашу, жария ету» [4, 158 -б].  

Ойшыл ақын  Абайдың сыншыл реалистік  мектебін жалғастырушы  және 
дамытушы.  Шәкәрім де Абай сықылды ел қамы, ел дұрыстығын мақсат ете отырып қазақ 
елінің алмастай  өткір сынмен әділдікке, еңбекке, арлылыққа шақырды. Қоғамда болып 
жатқан  қиын-қыстау кезеңінде қазақ жұртына ақыл- кеңесін берді. Ақын өз елінің  
кемшілктерімен қателіктерін табиғатына үңіліп терең  психологиялық және  әлеметтік 
себептерін ашуға ұмтылыс жасады. 

Әдебиет пәні бағдарламасында Шәкәрім шығармаларын оқытуды 1990 жылдан 
бастап  Білім және ғылым министрлігі жалпы білім беретін мектепте оқытуды міндеттеді. 
1991 жылдан бастап еңбектері болашақ мектептің оқу-әдістемелік негіздерін қалауға 
бағытталып, өз тілінің, ұлтты рәміздері бар егеменді ел болуымызға байланысты ұлттық 
рухани қазынамызға оралуға, жаңа ойлау тұрғысынан пәннің барлық  оқу-әдістемелік 
жүйесін түбірлі өзгертіп, жаңарту мәселесі қолға алынып отыр. Халқымызға қайта оралған 
көптеген ақын, жазушыларымыздың асыл қазыналарын, соның ішінде М. Жұмабаев, А. 
Байтұрсынов, Ш. Құдайбердіұлы, Ж. Аймауытов, М. Дулатов шығармалары кең түрде 
қарастырылып, оларды әдеби білім мазмұнында іріктеп алу ісі жүзеге асырылды. 

Ш.Құдайбердіұлының шығырмашылығы алғаш рет 1991-1992 оқу жылына арналған 
әдебиет пәнінің өтпелі бағдарламасына енгізілді. Әдебиет білім беру мазмұны жаңаша 
қайта қаралып жатқанымен бағдарлама авторлары Шәкәрімнің әр сыныпқа лайықтап, 
көркемдік қуаты жоғары, оқушының жас ерекшелігіне сай келетін лирикалық 
туындыларды саралап, таңдап ала білген. Осы бағдарламада ақынның ҮІ сыныпта 
«Адамдық борышың» өлеңі берілсе, ҮІІІ сыныпта «Жолама қулар маңайға», «Жасымнан 
жетік білдім» өлеңдерін оқытуға екі сағат бөлінген.  Х сыныпта «Жастарға», «Дүние мен 
өмір», «Ашу мен ынсап», «Бай мен кедей», «Бостандық туы жарқырап», «Ажалсыз әскер», 
«Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек», «Жапанда жалғыз жатып елден безіп» және «Еңлік-
Кебек» поэмасын оқытуға барлығы сегіз сағат бөлінген. Ш.Құдайбердіұлының 
шығармаларын жанрлық алуан түрлілігі, тақырыптық ауқымның кеңдігі, идеялық 
мазмұнының байлығы, көркемдік әсерлігі қарастырыла отырып, «Қалқаман-Мамыр» 
поэмасы, «Жастарға»,  «Анық пен танық», «Бай мен қонақ», «Бостандық таңы атты», «Бұл 
ән бұрынғы әннен өзгерек» өлеңдері және  А.С.Пушкиннен Шәкәрімнің аудармасы 
«Дубровский», «Бәйшешек бақшасы», «Шын бақыттың айнасы» қара сөздері берілген.  

Ш.Құдайбердіұлының еңбектеріне бойлаған сайын бүгінгі жас ұрпақ оның білімге 
шақырған тек ұранды үнін ғана емес, оның болашақты яғни адамды  тәрбиелеуде даналық 
ақылын терең меңгеріп, ұсынған  тағылымдарындағы теориялық ой-пікірлерге қаныға 
түседі. Оның педагогика ғылымының дидактика саласына қатысты да пікірлерінің ұшан-
теңіз екендігіне көзіңіз жетіп, өнеге алар тұстары орасан. Ол ұсынған ойларды 
педагогикалық-психологиялық тұрғыдан өте байыпты да байсалды аңғара білу үшін ақын 
шығармаларының ішкі сырыларын терең, жан-жақты біліп, жалпылама айтумен ғана 
шектелмеуіміз керек. Өйткені, Шәкәрім педагогикалық-психологиялық негіздерін - 
дидактиканың басты принциптері ретінде алып, ғылымды меңгеру тәсілдерін және оны 
игерудің амалдарын даналықпен дәл нұсқаған. 

Шәкәрім – жеке адамның, тұлғаның қоғамдағы орнын, атқаратын рөлін, қызметі 
қоршаған ортаға ықпалын терең сезіне білген ойшыл. Оның осындай терең түсінігінің 
арқасында шығармаларының мазмұны мен түрі, ондағы кейіпкерлер болмысы соғұрлым 
күрделене түседі. Шәкәрім кейіпкерлерінің сомдалуы шығарманың көркемдік сапасын 
арттырып, мазмұн мен оқиғаны ширықтыра, шиленістіре түседі. Шәкәрім 
шығармаларындағы күрделі тартыстар мақсат – адам бойындағы  ізгілкті, адамгершілікті 
қиын-қыстау құбылыстар мен оқиғалар арқылы көрсету адамды түзету, адами қасиеттерді 
сақтау мақсатындағы  ұлағатты іс. Бұл мәселеде, белгілі философ Ж.М.Әбділдин 
ескерткендей «Абай адамгершілік және әдет ғұрып қағидаларын жұртқа таратпақ болса, 
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Шәкәрім халықтың рухани өміріндегі адамгершілік – этикалық категориялардың белгілі 
бір жүйесін жасады» [5, 8-б ].  

Ақын шығармаларын меңгеру барысында,  қазақ әдебиеті сабағында оқушының 
ойлау мен тілін дамыту, қабылдау, ес, қиялдау, зейініне көңіл бөле отырып жетілдіру 
сынды түрлі психологиялық үдерістер еңбекте нақты мысалдармен көрсетіліп отырады. 

ҮІ сыныпта берілген Шәкәрімнің «Адамдық борышың» өлеңі  ой-санасы енді-енді 
толыққанды жетіліп келе жатқан жасөпірім оқушыға зор ықпалын тигізері анық. Қазіргі 
біздің қоғамымыз үшін ақын шығармасында берілген  «Адам» деген ұғымды биік ұстап, 
«Азамат» болып қалыптасу идеясы жеке тұлғаның  жан-жақты өсіп, қалыптасуында нағыз 
тәрбие құралы болып табылады. Шәкәрім санамалап, атап көрсеткен «халқына еңбек ету», 
«ақ жолдан айнымау», «ар сақтау», «білім мен өнерді үйрену», «мансаптың тағы үшін 
мақтанға салынбау», «келешек қамы үшін жол көрсету», т.б. ұлағатқа, өнегеге толы 
адамға тән қасиеттерді оқып отырған жас жеткіншек әр ұғым-қасиетті ойлана отыра, 
меңгеріп, оның байыбына жетуге тырысары анық.  

Үй де де, мектепте де, әлеуметтік ортада да осындай тәрбие алған  әрбір бала 
болашақта елінің бетке ұстар азаматтары болып халқына адал еңбек етіп қоғамда өзіндік 
орны бар тұлға болады дегенге ешқандай күмәніміз жоқ. 

Адамдар арасындағы бір-біріне деген шынайы қарым-қатынас негізі   оны сол ортада 
дұрыс ұстап жүріп-тұруына ықпал ететін мінезге байланысты болады. Мінез де – 
психологиялық үдеріс. «Мінез» қасиеттерін таным әрекеті арқылы қарастыру теориясы  
Шәкәрімнің бірнеше өлеңдерінде көрініс тапқан. Оқыту  баланың ой-санасын ғана 
дамытып қоймайды, оның ішкі сезімдерін, ерік-жігерін, мінез-құлқын қалыптастырады. 
Соған қарағанда, Шәкәрім шығармаларының дені – адам бойындағы адамгершілік 
қасиеттерді қалыптастырудың басты құралы болса керек. Қазақ халқының ұлы ойшылы 
А.Құнанбаевтың: «Жас бала анадан туғанда екі мінезбен туады: біреуі –ішсем жесем, 
ұйқтасам деп тұрады, бұлар тәннің құмары, ... біреуі –білсем екен дегендік, не көрсе соған 
талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса оған қызығып, ... сырнай-керней болса, тыныштық 
көрмейді. Мұның бәрі – жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен, дегендік» 
[6, 21 б], - деп айтқан психологиялық ой – тұжырымының бүгінгі әдістеме ғылымы үшін 
де  маңызы зор. Егер сезіну барысында  адам танылуы тиіс нысанның белгілі бір 
қасиеттері туралы дерек алатын болса, қабылдау сол тұлғаның немесе обьектінің тұтас 
бейнесін жасайды.  

Бүгінгі мектеп қабырғасында Шәкәрімнің өлеңдерін оқушыларға меңгерту кезінде 
кез келген шығармасын олардың қабылдап, өлең мазмұнын нақты оймен жеткізе білуі, 
идеясы мен тақырыбын дұрыс айқындай алуы, өлеңдегі не поэмаларындағы кейіпкер 
бейнесін толық  сомдап шығуы аса маңызды. Ақын шығармаларын қабылдау негізінде 
оқушылардың танымдық ой-өрісі, адам бойындағы жағымды, жағымсыз қылықтарды 
түйсіне білуі, кез келген іске салыстырмалы түрде қарау, сараптап, таразылау  қасиеттері 
артады және өз жемісін толық береді. 

Жас ұрпаққа білім беру барысында, қабылдауды іске асыруда біз ең керек ететін 
қасиет – зейін. Оқушының берілген мәліметтерді игеруі саналы және санасыз түрде әрекет 
етуі талғампаздыққа келіп саяды. Сол себепті де сананың жеке тұлғаның белгілі бір 
нысанға назар аудара отырып, бағыт-бағдар беруде оқушы  зейінін аудара білу керек. 
Оқушының зейінін дамытып, жетілдіру үшін сабақта басынан аяғына дейін Шәкәрім 
шығармаларына қатысты деректерді, түрлі тапсырмалар арқылы оқушыны ұстап 
отыруымыз қерек. Сабақ барысында оқушының қызығушылығын оятатын Шәкәрім 
өмірбаяны,  шығармашылығына байланысты тың дүниелерді жария еткенде ғана 
соғұрлым оқушы назарын өзіңізге аудара аласыз. Әрі зейіндері жетіліп, дамып отырады.  

 «Жүректе айна жоқ болса, сөз болмайды өзгесі»-деп Абай айтқандай оқуды 
мазмұнды іске асырудың бір жолы – оқушы эмоциясына әсер ету, игі ықпал жасау. Өлеңді 
оқығанда, талдағанда сабақты ерекше  көңілге, эмоцияға құру, Шәкәрім шығармасынағы 
ақынның көңіл күйін сезіндіру арқылы  оқушыда күрделі эмоциялық күй қалыптастыруға 
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күш салу. Берілетін білімнің оқушы эмоциясымен астасуы оның ойлау қабілетіне  және ми 
қызметінің қабаттарында терең із қалдыруына көмектесері анық.  Оқушы  Шәкәрім 
шығармаларының эстетикалық әсерін, көркем сөз айшығын, сөз қолдану шеберлігін, 
сипатталып отырған көрністің әсерін сезінеді, сонымен бірге, баяндалып отырған 
мазмұнға сезіммен  араласады. Осы араласу бала  жүрегіндегі  басқа да қасиеттерге түрткі 
болуы қажет. Тек Шәкәрім лирикасын оқығанда ғана емес, басқа да көркем шығармалар 
оқытқанда аталған  әдіс-тәсіл оқушы эмоциясына ықпалдылықты арттырады.  
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Резюме 
В этойданной статье рассматривается уникальность и особенности творчества 

Шакарима Кудайбердиулы. 
 

Summary  
Anunicity and features of work of ШакаримаКудайбердиулы are examined in this this 

article. 
 

 «ТАРИХ-И ДЖАДИДА-ЙИ ТАШКАНД» ДЕРЕККӨЗІНДЕГІ ҚАСИЕТТІ 
ОРЫНДАР 

 
Батырхан Б. Ш., 

PhD докторы, hafizbolat@mail.ru 
 
  Мақалада  тарихшы  Мұхаммад Салих Ташкандидің «Тарих-и джадида-йи 

Ташканд» шығармасындағы қазақ тарихына қатысты мәліметтер мен киелі тарихи 
орындар жайлы сөз қозғалады. Сонымен қатар, Орта Азия  халықтарының  ортақ  
мұрасына айналған тарихи ескерткіштер жайлы  мәліметтер  берілген. 

Түйін сөздер: «Тарих-и джадида-йи Ташканд», Мұхаммад Салих Кара қожа ұлы 
Ташканди, Қалдырғашби  мазары,  Хазрат  Уккаша  мазары, Зенги–ата т.б.. 

 
Ежелгі мусылман қалалары сияқты Орта Азия қалалары да мәдени және 

экономикалық дамуымен ғана емес өзіне тән көне архитектуралық , құрылыс- сәулет 
өнерімен де ерекшеленеді. Небір ғұламалар, әулие-әмбиелер дүниеден өткен мекен. Сол 
себептен де  көпшілік зиарат ететін киелі орындарының  көптігімен әйгіленеді. Ташкент 
қазақ тарихы үшін де аса маңызды қала екені баршаға аян. 

Бұл мақаланың арқауы болып отырған осы Ташкент шаһары және Ташкент аймағы 
тарихын зерделеген шығарма «Тарих-и джадида-йи Ташканд».  Шығарма  авторы  
Мухаммад-Салих  Ташканди (Мұхаммад Салих дамулла Рахим Кара–ходжа) ірі тарихшы 
ғалым, шамамен 1830 жылы Ташкент қаласында дүниеге келген. Алғашқы білімді өз 
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атасы молла Абдурахим-қожадан (ол Қият махалласындағы Бекмухаммадбийдің 
мешітінде имам болған екен), одан кейінгі білімді  Бекларбегі медресесінде және Ахрор 
қожаның медресесінде алады. Кейіннен Қоқан, Маргилан, Наманган, Ош, Бұхара, 
Самарқанд, Карши, Шахрисабз қалаларында өз білімін жетілдіреді. 1863 жылдан бастап 
атасы имам болған мешітте имам ретінде қызмет етеді.Ол өте жан-жақты білім алған 
адам. Мұхаммад Салих тарих, география, әдебиет және медицинадан жетік хабардар 
болған. 

Мұхаммад-Салихтың «Тарих-и джадида-йи Ташканд» кітабы парсы тілінде XIX ғ 
екінші  жартысында  жазылған . Оның қолжазбасы 2 мың бет- тен асады. Ол Өзбекстан 
Ғылым Академиясының Шығыстану Интитутында (№ 7791) сақталған. Қалған екі 
көшірмесі де сонда (№ 5732, 11072). Шығарма екі бөлімнен тұрады. Бұл кітап жайлы 
мәліметті алғаш рет көпшілікке жария еткен ғалым, Я.Г.Ғұламов[1.81-82бб] болды. Ол 
туындының екінші бөлімінің қысқаша мазмұнына  тоқталып, ал бірінші бөлімі жайлы 
көрсетпеген.  Бірінші том Ислам, Шығыс елдері,Орта Азия тарихын, ежелгі дәуірден 
бастап XY ғ. дейінгі кезеңді баяндайды. Екінші бөлім Қоқан хандығы тарихын XYғ. 
соңынан 1880 жылдарына дейінгі аралықтағы оқиғаларды суреттейді. Бұл бөлім үш 
тараудан тұрады. Олар 1526-1805 жылдар арасындағы Ферғана тарихы, 1805-1876 жылдар 
арасындағы Ташкент, Ферғана, Бұхара тарихы, Ташкенттің тарихи топографиясы, ауа 
райы, ауыл шаруашылығы, қала тұрғындарының айналысатын шаруалары, және оның 
айналасындағы елді мекендермен таныстырады.  

 Біз сөз қозғағалы отырған киелі орындар жайлы мәлімет осы Ташкент шаһарының 
төрт ауданына арналған бөлімінде келтірілген. Бұл орындар туралы мәліметтер бұған 
дейінде басқа да жазба деректерде келтірілгенімен «Тарих-и  джадида-ий Ташканд»  
шығармасында толық әрі  белгілі бір тәртіппен көрсетілген. Бұл жөнінде У. Султанов 
өзінің «Мухаммад Салих хужа ва унинг» Тарихи жадидайи Тошканд асари»[2.166б] атты 
еңбегінде толығрақ тоқталады. Мысалы: Шайхонтахур ауданында: Шайх Хованди Тахур, 
Қалдирғачбий,Тунқатор ата, Юнусхан, Куктунлик ата, Ходжа Давуд, Ходжа 
Рушанойи(Ходжа Шырақбардар), Хазрет Үкаша, т.б. Сабзор ауданында: Қаффол Шоший, 
Низамуддин Хомуш, Ибрахим атаТуркчи ата, т.б. Көкше ауданында: Зайниддин Кухи 
орифон, Йиғлоғ ата, Ходжа Бекходжа. Бесағаш ауданында : Занги ата Абдужалил боб, 
Сузук ата, Ходжа Нуриддин, Ходжа Алембардар. 

 Жалпы алғанда тарихқа көз жүгіртсек  XYIII ғ. Ташкент ерікті  қала болғанын көре 
аламыз [3.388-389бб]. Бұл үлкен сауда  орталығы өзіне қарасты кең байтақ аймағымен  
бірге өзінің ішкі және сыртқы жұмыстарында ешкімге тәуелді болмады, тек қазақ және 
қалмақ хандарына белгілі көлемде салық (төлем) төлеп тұрды деп жазады  
О.Д.Чехович.[4.22-21] Ташкент  билігін ақсүйектерден шыққан  ауқатты қожалар өз 
қолдарына алып, хандарға аса мойын ұсына қоймайтын, тіптен оларды өздері « 
қабылдап», өздері «қуып та», жібере алатын еді, ал егер олар белгіленген заңдарды  бұзған 
жағдайда өлтіруге де баратын. Хандар Ташкентте  саяси, әкімшілік  және сот билігіне 
араласа алмайтын еді.  Билеуші қожалар барлық істерді, шет елдермен де байланысты 
өздері  жүргізіп отырған. XYIII ғ. Аяқ жағына қарай Ташкент, төңірегіндегі көшпенділерді 
толығымен өздеріне бағындырып оларды өздеріне салық төлеуге мәжбүрлейді.  Қала 
өзінің  сыртқы аймақтарымен бірге негізінен  төрт  үлкен ауданға бөлінеді (даха). Осы 
аудандар билігінде  қожалар отырады. 

  Ендігі жерде, осы ауыспалы кезеңдерде Ташкент билігінде болған,  Қазақстан 
территориясында орналасқан  киелі мекендер  жайлы аталмыш кітапта не 
жазылғандығына тоқталайық.  «XIX-XXғ. басында қалада және қала төңірегіндегі 
аймақтарда  жүзден астам  мазар болған» деп жазады, аталмыш кітапты  зерттеген және 
Ташкентте өткізілген ғылыми экспедиция жұмыстарының нәтижесіне сүйенген 
У.Султанов[5.196-197б]. Ол мазарлар жалпы құрылысы сырт келбеті жағынан бір-біріне 
өте ұқсас болған. Ш.Уәлиханов [6.190-191б] өз зерттеулерінде «Үлкен орда Шу өзенінің 
арғы жағында  көшіп- қонып  Ташкентпен өте тығыз  байланыста болды, сол себептенде 
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олардың мазарлар формасының кескідерін тәшкендіктерден  алғаны, шеберлерді  сол 
жақтан шақыртқаны  анық»-деп жазады. Міне көріп отырғанымыздай тіптен  қазақ-өзбек 
мазарларында да ортақ нақыштар бар екен. 

Ендігі кезекте біз осы «Тарих-и джадида-ий Ташкент»шығармасында суреттелген 
киелі орындардың  ішінде біздің тарихымызбен тығыз байланысты  деген  айырықша  
орындарды  ғана  бөліп алып қарастырмақпыз.  

Қалдырғашби  мазары,  Хазрат  Уккаша  мазары, Зенги–ата, Ибрахим ата, Жылаған 
ата, Түнқатар ата, Көктонды ата, Ыдырыс пайғамбар мекені, Арстанбаб  секілді киелі 
орындар жайлы мәліметтерге көз жүгіртейік. Мұхаммад-Салих қожа бұлардың  әр 
қайсысына жеке тоқталып, ол адамдардың кім екніне, ата тегіне, жұрт  бас иген 
қасиеттеріне, мазарлардың  қашан-қалай салынғаны жөніндегі солкездерде аян болған 
мәліметтерге  тоқталады. Солардың ішіндегі халыққа ең танымал бірнешуін ғана мысалға 
алғым келеді. Олар жайлы кеңінен  баяндағандығы сошалық кейбір аңыздарға,  ел арасына 
кең тараған  әулиеліктері мен кереметтеріне де тоқалып өтеді. Исі қазақ баласы жақсы 
білетін, кие тұтатын Қарлығаш би кесенесін алайық.   

Қалдырғашби мазары: Мұхаммад Салих бұл мазар Дешті Қыпшақ ханзадаларының  
бірінікі. Ол ханзада шейх Омар Бағистанидің  муридтерінің бірі болған, олардан өзіне  бір 
шаршы  жер сұрап  алған  екен  және өзі өте тақуа адам болып, өз өмірін мазарлар 
орналасқан жерде ибадат қылып сыйнумен  өткізіпті деп жазады. Ол өзі  тұрған 
ғимараттың  төбесіне ұя салған  қарлығаштарға  аса мейірімділікпен қараған, сол себептен 
түркі тілдес халықтар арасында  Қалдырғашби деген атқа ие болыпты дейді[7.372-373бб]. 
Мазар археологтар мәліметі бойынша  XIVғ. салынған. Бұл жерге жерленген адам Ұлы 
жүз  ақсақалы Төле би  Әлібек ұлы (1663-1756) болу мүмкін деген  жорамалдардың 
бүгінде рас шындық екенін қазақ зерттеушілері дәлелдеп берді[8]. 

Хазрат Уккаша: Бұл есім де баршаңызға жақсы таныс. Мұхаммад–Салихтың  
жазуынша  Чарсу дахасының оңтүстік-батысында Хазрат Уккаша (с.ғ.с.)  деген киелі жер 
бар дейді.  Шығармадағы  мәліметтер бойынша ол кісі Мадинадан  ислам дінін  ұағыздау 
үшін келген  діндар   адам  болған, пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)-тің сахабаларының 
бірі деп жазады. Ол кісі  соғыс уақытында  жұма намазға  дәрет  алу үшін  дайындалып  
киелі аса таяғымен жерге  ишарат еткен сәтте бұлақ пайда болып, су атқылап жатқан екен 
дейді. Кімде-кім қышыма дертіне ұшыраған болса, ниет қып, ықыласпен  осы судан  ғұсыл 
алып, екі ракат намаз осы  жерде оқып, сауабын хазрет Уккашаға арнайтын  болса 
жазылып кетеді екен. Бір қызығы Мұхаммад Салихтың баяндап отырған бұл әңгімесі 
біздің елде  де кең тараған және де Түркістан қаласынан 42км жерде, Қаратаудың күнгей 
бетінде, Өгіз таулы шатқалы маңындағы қыратта  Укаша  ата мазары бар. Сонымен қатар 
бұл әулиенің өз елінде де  мазары бар деседі. Сонда бұның негізінде қандай шындық 
жатыр, сыры неде. 

Сүзік ата мазары: тарихшының жазғандарына қарағанда, осы даханың есімі осы 
Хакім атаның кесенесі осында болғандықтан  солай аталған дейді. «Хужжат ул зокирин» 
еңбегінде бұл кісіні  «Сузук ата»және «Сук-Сук ата» (Сек-Сек) деп аталғандығы, шын аты 
Мустафоқлы және Сайрамда туылғандығы баяндалған. «Енди бир тарихи жазбаларда бұл 
кісіні Ходжа Ахмад Яауидің Гауһар Хуштож есімді қызының кенже перзенті»-деп 
көрсетеді, У.Султанов аталмыш жұмысында[2;-185б]. Жалпы бұл кісі өте шебер, ортасына 
белгілі, сыйлы өнерлі адам болған. Ұсталар  қалашығының осы кісінің есімін алу себебі де 
сол еді деп жазады тарихшы. 

 Міне бұл секілді жоғарыда  аттары  аталған және  ескі Сайрам  жеріндегі әулиелі 
мекендер жайлы сипаттамаларды  алсақ, ол бір мақала жүгіне тым ауыр болмақ.  Біздің  
мақсатымыз Мұхаммад-Салихтың  бұлар жайлы айтқандағы  түпкі  ойы  неде, автор өзіне 
қандай міндет жүктеді осыны анықтауға ұмтылыс.  Бұл  мазарлардың  көпшілігі  қожалар 
мен діндарлардікі. Қазақ қоғамында сол кезеңде қожалардың  және дін өкілдерінің  
айырықша  орынға ие болғандығын оларды дәріптейтін аңыздар мен олардың мазарларын 
кие тұтуынан-ақ көруге болады.Ташкентте  қожалардың  софылық  діни жетекшілер 
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билігінің орнатылуы әбден заңды құбылыс.Орта Азияда  софылардың беделі өте жоғары  
болғандықтан  кейде  саяси өмірде де шешуші күшке ие болғандығы  тарихтан белгілі.  
Сондықтан бұл туындыда қожаларға көбірек орын берілуінің  бірнеше себебі болуы 
мүмкін. Біріншіден, автордың шыққан тегі де «қожа» тұқымынан. Осы себептен де ол 
қожалар тарихы, олар жайлы мәліметтерге аса көп көңіл бөлген болу мүмкін. Екіншіден, 
Қоқан заманындағы билеушілердің көпшілігі де  қожалар, оған мысал Ташкент билеушісі 
Жүніс қожаны және т.б  өздерін ақ сүйек «сейд», пайғамбардың ұрпақтарымыз деп 
есептеген билік  иелері және олардың  идеологиялық  мәселелері  үлкен әсерге ие болған. 
Үшіншіден, көшпенділер арасындағы кие, әулиеге деген көзқарастың ерекшелігі, олардың 
бұған өте үлкен мән беруі.  

Сондай-ақ, тарихшы осы аймақта қызмет еткен медреселер мен мешіттерге де 
ерекше тоқталып, сипаттама берген .  

Қорыта айтқанда,  Мұхаммад-Салихтың «Тарих-и джадида-ий Ташкент» шығармасы 
қазақ тарихы мен қазақ халқының сол кезеңдердегі тұрмыс тіршілігі және өмір сүрген 
ортасы, танымдық құндылықтары жайлы  маңызды  жаңа мәлімет беретін дереккөз екені 
ақиқат. 
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Резюме 
В статье рассматривается персоязычный источник «Тарихи джадида-йи Ташканд», 

который содержит исторические сведения по истории казахов. Это источник включает 
многочисленые сведения по истории, хозяйственной и культурной жизни Кокандского 
ханства, описывается события, происходившие как в Ташкентском вилаете, так и других 
областях ханства. Источник также содержит сведения о светых местности Центральной 
Азии и Казахстана. 

 
Summary 

Issue of the article is the Persian manuscript of Kazakh history "Tarihi dzadidai Тashkand". 
"Tarihi dzadidai Тashkand" contains  numerous materials of history, economics and cultural life 
of Khokand khanate, describes events, which happened in Tashkend vilaiet and  other khanate 
regions. The source also includes materials of the Russian Empire colonialist policy. The source 
also contains information about the saints of Central Asia and Kazakhstan area. 
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Composition also includes materials of ethnical history of khanate as well as biographical 
facts of historical individuals. 

 
 

РАЗВИТИЕ   НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ - ПУТЬ  К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ 

 
Орлова И.А., 

преподаватель экономических дисциплин высшей категории 
Алматинский Колледж «Престиж»,  г. Алматы, Казахстан 

 
Данная статья отражает направление исследовательской деятельности и 

развитие творческих способностей студентов колледжа. Показан опыт развития 
навыков научно-исследовательской деятельности в Алматинском колледже «Престиж», 
основные задачи и методы. 

Ключевые слова: Процесс обучения, творческие способности, научно-
исследовательская деятельность, задачи формы и методы проведения учебного 
процесса. 

 
В современном обществе, одной  из задач системы профессионального образования   

является формирование  специалиста,  в котором  умения и навыки, полученные в 
колледже,  сочетаются с организаторскими способностями, инициативой  и умением 
применять новые  информационные  технологии. Требования, к выпускаемым  колледжем 
специалистам, возрастают.  Выступая с лекцией в «Назарбаев-Университете», Президент 
РК Нурсултан Назарбаев определил ориентиры для казахстанской системы науки и 
образования в соответствии с вызовами времени и новыми задачами, стоящими перед 
страной. «Казахстану, набирающему темпы развития, нужны специалисты с 
современными знаниями, способные принимать и исполнять грамотные решения. Сегодня 
Казахстану необходима своя индустрия науки и знаний, способная самостоятельно 
готовить профессионалов международного уровня».   

Научно-исследовательская деятельность студентов включает в себя два 
взаимосвязанных направления: 

- обучение студентов элементам исследовательской деятельности, организации и 
методики научного творчества на лабораторно-практических занятиях; 

- научные исследования, которые осуществляют студенты под руководством 
преподавателя над дипломной научной проблемой. 

Содержание и структура научно-исследовательской деятельности студентов 
обеспечивает последовательность средств и форм ее проведения в соответствии с 
программой учебного процесса, предопределяет преемственность ее от курса к курсу,  от 
одной дисциплины к другой. 

Постепенный рост объема и сложности приобретенных студентами знаний, умений, 
навыков в процессе выполнения ими научной работы обеспечивает решение следующих 
основных задач: 

- формирование научного мировоззрения, овладение методологией и методами 
научного исследования; 

- оказание помощи студентам в ускоренном овладении специальностью, достижении 
высокого профессионализма; 

- развитие творческого мышления и индивидуальных способностей студентов в 
решении практических задач; 

- привитие студентам навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- развитие инициативы, способности применять теоретические знания в своей 

практической работе; 
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- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущего специалиста; 
- создание и развитие творческих коллективов, воспитания в колледже  навыков 

группового исследования проблем студентами и преподавателями. 
К выпускнику, помимо общих требований, предъявляются и такие требования, как 

проявление творческих и организационных способностей. Современный выпускник – это 
не только специалист, но и человек, который может и должен предлагать новые идеи, 
идти постоянно в ногу со временем, быть инициатором новых идей. 

В колледже – Алматинский колледж «Престиж», во главу угла ставится основная 
задача: повышение качества подготовки специалистов, способных, в свою очередь, после 
окончания обучения самостоятельно решать серьезные задачи, идти в уровень с 
передовыми идеями теории и практики управления народным хозяйством в условиях 
рыночной экономики. Поэтому именно в учебном заведении важно привить студентам 
вкус к научным исследованиям, приучить их уже на этом этапе мыслить и принимать 
самостоятельные решения. 

Научно-исследовательская деятельность студентов нашего колледжа осуществляется 
по основным направлениям: 

- научно-исследовательская работа, которая является составной частью учебного 
процесса и обязательна для всех студентов (написание рефератов, подготовка к 
семинарским занятиям, подготовка и защита курсовых, дипломных работ, выполнение 
заданий исследовательского характера в период производственной практики  и т.п.); 

- научно-исследовательская работа студентов внеучебным процессом. Ею 
предусматривается: 

- участие в научных кружках, выполнении хоздоговорных научных работ в рамках 
творческого сотрудничества между курсами; 

- работа в студенческих информационно-аналитических группах, туристских 
фирмах, переводческих бюро и т.п.; 

- рекламная, лекторская деятельность; 
- написание тезисов научных докладов, публикаций и т.д. 
Следовательно, привитие студентам навыков научной работы в колледже не только 

изменяет содержание и значение учебных дисциплин, но и подсказывает новые формы и 
методы проведения учебного процесса. Результаты научно-исследовательской работы 
отражаются в новых  подходах к преподаванию: лекциях и практических (семинарских) 
занятиях. Как свидетельствует практика, привлечение к научной работе делает для 
студентов дисциплины предметными, стимулируя их усвоение.  

Научно-исследовательская деятельность является органической частью и 
обязательным условием успешной работы колледжа. Студентами колледжа 
подготавливаются научные проекты по экономическим дисциплинам, с которыми они 
выступают как в самом колледже, так и в межколледжных олимпиадах и конкурсах. 

Студенты не только получают новейшую научную практическую информацию от 
преподавателей на лекционных и семинарских занятиях, лабораторных работах и 
производственных практиках (особенно старшекурсники). Повышение эффективности  
научно-исследовательских работ, привлечение к их выполнению студентов приводит к 
повышению качества подготовки выпускаемых специалистов. Поэтому наши студенты  
ежегодно готовят проекты на лабораторных и семинарских занятиях по специальным 
дисциплинам (таким как «Маркетинг», «Численные методы», «Статистика»  
«Программирование» «Основы экономики»), где не просто читают доклады, а 
органически используют сочетание учебно-воспитательной и научно-исследовательской 
работы преподавателей и студентов. Типичными в этой области является интеграция и 
дальнейшая специализация научной деятельности и ускорения темпов ее развития. При 
этом наличие различных цикловых комиссий и специальностей разных профилей и 
направлений создает возможность проведения комплексных исследований. 
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В колледже часто получают развитие научные исследования на стыке дисциплин 
(например, экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и экономики, маркетинга и 
менеджмента). Это дает определенное преимущество научным исследованиям, поскольку 
при всей сложности и многообразии современного мира многоплановость и 
комплексность играют все более весомую роль.  

В колледже ежегодно проводятся недели специальных дисциплин, которые 
направлены на показ лучшего опыта не только в образовательной деятельности, но и 
нацелен на повышение научной работы. Как правило, в ходе данной недели, студенты 
совместно с их руководителями показывают свои научные наработки в виде докладов, 
проектов и своих исследовательских работ. Преподавателями проводятся конкурсы 
научных разработок, олимпиады и деловые игры. 

Организует научную работу студентов ведущий  преподаватель, который  является 
базовым методическим центром по научной работе со студентами. Для руководства 
научными исследованиями в процессе написания дипломной работы, курсового проекта, 
назначается научный  руководитель (одного на 6-7 студентов). 

Например: мною проводятся уроки  по дисциплине «Основы маркетинга», тема: 
«Продвижение товара. Разработка и претворение в жизнь маркетинговых мероприятий», 
где студенты самостоятельно разрабатывают новый товар  с  макетом этикетки и 
упаковки, рекламой и мероприятиями продвижения товара. При изучении темы 
«Кредитование», дисциплина  «Деньги, финансы, кредит»  студенты  в торговых домах, 
изучают  цену на однотипный товар и ставки по потребительскому кредиту и условиям 
кредитования. Анализируют рыночную ситуацию и методы продажи товара. Это 
позволяет студентам формировать аналитические способности и самостоятельный взгляд 
на рыночную ситуацию.  

Студенты в курсовых работах с общетеоретических и специальных дисциплин 
используют элементы научных исследований в форме научного поиска, готовят обзор 
литературы и разрабатывают предложения, которые содержат элементы новизны по теме 
работы; обобщающие передовой практический опыт, применяют экономико-
математические методы, компьютерную и организационную технику, информационные 
технологии. Проблемы научного поиска отражены в курсовых работах студентов, должны 
найти свое продолжение в дипломной работе. 

Каждый студент во время учебной и производственной практики, кроме общего 
задания, предусмотренного программой практики, выполняет согласно своей 
специальности задачи исследовательского характера, которые выдает преподаватель. 
Выполнение задания отображается в дневнике в отдельном разделе отчета о прохождении 
практики и может использоваться при подготовке докладов на конференции, 
информационных семинарах, при написании курсовых и дипломных работ. 

В дипломной работе должны иметь место элементы исследовательского поиска, 
характеризующий способность и подготовленность студента теоретически осмыслить 
актуальность выбранной темы, ее научно-прикладную ценность, возможность проведения 
самостоятельного научного исследования и применения полученных результатов в 
практической деятельности базового предприятия, по материалам которого выполнялось 
исследование. 

Таким образом, обучение студентов колледжа основам научной работы, дает толчок 
для дальнейшей научной работы в высшем учебном заведении, а также применение 
полученных навыков в профессиональной деятельности. 

 
Түйін 

Бұл мақалада колледж студенттерінің зерттеу қызметінің бағыты, шығармашылық 
қабілеттерінің дамуы көрініс тапқан. Алматы қаласы «Престиж» колледж студенттерінің 
тәжірибесінде ғылыми-зерттеу дағдыларының дамуы, оның негіздері, міндеттері мен 
әдістері көрсетілген. 
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Summary  

This article reflects direction of research activities and developing of creative skills of 
college’s students. Showed an experience of research activities skills, main goals and methods in 
college. 

 
 

КОМПАРАТИВНАЯ СЕМАНТИКА В РАЗНОТИПНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Мухаметкалиева  Г.О.,  
к.ф.н., ст.преп.КазНУ им.аль-Фараби 

 
В статье рассматривается компаративная семантика в разнотипных языках.  
Ключевые слова: языки, языковое сравнение, семантика, компаративная 

структура. 
 
Одной из универсальных форм познания мира является, как известно, сравнение. 

Поэтому любое понятие можно трактовать как результат того или иного сравнения, 
уподобления.  

С точки зрения логики, сравнение представляет собой «один из основных 
логических приемов познания внешнего мира и духовных ценностей. Познание любого 
предмета и явления начинается с того, что мы его отличаем от всех других предметов и 
устанавливаем сходство его с родственными предметами... Нельзя образовать ни одного 
самого простейшего понятия, не обратившись к этому логическому приему» [4;  567] 

По мнению лингвистов, «сравнение одного предмета с другим является одним из 
наиболее мощных средств познания окружающего мира. Весь прогресс теоретической 
половины человеческих зрений о внешней природе …достигнут в сущности сравнением 
предметов и явлений по сходству» [7; 29]. 

Интерес заслуживает точка зрения В.М.Огольцева, согласно которой «сравнение 
является одним из важнейших приемов познания объективной действительности. К тому 
же, в ряду других логических приемов сравнение занимает особое место, так как для 
каждого из них оказывается первичным и неотъемлемым элементом. Ни анализ и синтез, 
ни абстрагирование и обобщение не возможны без сравнения. Подобно тому как 
сравнение пронизывает формы мышления, начиная с элементарных и кончая высшими, 
оно принизывает многообразные и многочисленные единицы языка на его различных 
уровнях - лексическом, словообразовательном, фразеологическом, на уровне 
словосочетаний и предложений. При этом оно всегда оказывается в основе их семантики, 
грамматического значения или изобразительной функции» [8; 16]  

Из данных определений можно сделать вывод о том, что логическое и языковое 
сравнение органически неразрывны, т.е. если логическое сравнение проявляется только 
через язык и наличествует только в единицах языка, то структура языкового сравнения 
основывается на структуре логического и через него осуществляет свою компаративную 
семантику. Именно компаративная семантика, компаративная структура и образно-
изобразительная функция и создают cпецифичность сравнения, отличающую его от 
других языковых категорий. 

 Сравнение (от лат. comparatio) как категория формальной логики предполагает 
наличие таких элементов, как понятие, требующее пояснения (comporandum), понятие 
служащее для пояснения (comporandum), посредствующий, связывающий элемент, 
служащий «мостиком» между двумя понятиями т.е. tritium comparationis, третья величина 
сравнения.  

Относительно данного факта существуют и разные мнения. Так, Н. М. Прохорова 
применяет к данным понятиям такие термины, как «предмет сравнения»,  «пояснительный 
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компонент», «конкретизатор сравнения» [9; 14], А. Е. Гутман и М. И. Черемисина 
заменяют их терминами «про образ», «образ» и «модуль сравнения» [2;256]. 

Также употребляются термины «зависимый компонент», « стержневой компонент» 
[1; 3 ] и «субъект сравнения», «опорное слово», «стержневое слово» [6; 8]. 

Предметом нашего внимания являются различные виды сравнений в 
разносистемных языках (французском – флективном и казахском - агглютинативном), 
явным образом не относящиеся к области риторики, т.е. это те сравнения, которые можно 
было бы назвать «истинными», «настоящими». 

1. Сравнения типа синекдохи 
По словам А. Квятковского, «синекдоха – один из тропов, стилистическая фигура, 

представляющая собой вид метонимии, упоминаются отношения количества, большее 
место меньшего или наоборот, меньшее вместо большего. Различается четыре формы 
синекдохи: 1) называется целое вместо части; 2) упоминается часть вместо целого; 3) 
употребляется определенное число вместо неопределенного множества; 4) называется 
единственное число вместо множественного» [3;256]. 

Сравнения- синекдохи возникают на основе синтеза сравнительного и 
синекдохического значений, благодаря чему сравнительная конструкция обогащается 
семантически и стилистически. Например, в казахском языке: Естен, ақылдан айырылған 
қалың надан тобыр сәйгел қуалаған сиырдай (С. Сейфуллин) – Обезумевшая многолюдная 
толпа похожа на бегущую от слепня корову; Көше- көшеден шұбырып клген халық 
тасыған өзендей сарқылмады (С. Мұқашев)– Поток народа, шедшего со всех улиц, был 
нескончаем, как разливающаяся река. 

Лексемы жұрт, тобыр, халық (народ, масса, толпа) хотя и указывают на единичное, 
но выражают целое и множественное. Поэтому можно говорить о том, что они несут здесь 
функции предметов и сравнений- синекдох. 

Рассмотрим следующие конструкции из казахского языка: Ең астына Қoдарды салып 
қойып, бейне жүктей тоқсанды үйіп салды (Героический эпос) – На самый низ положив 
Кодара, словно груз, навалил всех девяносто; Қаншама әнші, күйші, сұлу сезімді қара 
көздер күл астында қалып қойған моншақтай бой босағасында жүзі салмады (Х. 
Есенжанов) – Сколько одаренных, с прекрасными чувствами, черных глаз завяли в домах 
баев, как жемчуг, потускневший в зале. В данных примерах целое заменяется частью.Сол 
атаудың ішінде кipшікciз екi журeк асаy тайдай тулайды – В том доме, словно 
невзнузданные жеребята, бьются два чистых сердца –в данной конструкции вместо 
сочетания девушка и парень употребляется два сердца (екi журeк), т. е. вместо целого 
употребляется часть, придавая конструкции исключительную выразительность. В этом 
выражении сочетаются три поэтических тропа: сравнение, метафора и синекдоха. Образ 
имеет сравнительное значение,  предмет–значение синекдохи, а основание – 
метафорическое значение. 

Следует отметить, что сравнения-синекдохи весьма употребительны как в 
фольклоре, так и в языке художественной литературы, они занимают заметное место в 
системе сравнения в казахском языке и активно участвуют в создании поэтических-
аллегорических образов [5;167]. 

Во французском языке наиболее распространенными сравнениями-синекдохами 
являются: nu 'голый' /ver ‘червь', ennuуeux ‘скучный', pluiе ‘дождь', heureux ‘счастливый' 
roi ‘король', muet 'немой', ‘, beau 'прекрасный’ ', sourd ‘глухой', pot 'горшок’, fort ‘сильный', 
boeuf ‘бык’, turque ‘турок’. Подобные клише чаще функционируют как интенсификаторы, 
выражая высокую степень качества с оттенком преувеличения,  т.е. они функционируют 
как отдельные семантические единицы. Однако на метаязыковом уровне каждое из этих 
выражений может быть разбито как на две части: первое слово соотносится со вторым как 
результирующее и исходное понятие обозначающей синекдохи, т.е. второе слово (главное 
в этих выражениях) сужает значение первого путем добавления к нему новых сем. 
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В традиционной риторике образные сравнения рассматривались иногда как  
разновидность фигур мысли (а не как тропы, смысловые фигуры), как разновидность 
фигур вымысла. Образное сравнение является всего лишь способом описания объекта, оно 
сближает разные предметы для того, чтобы лучше описать один из них, или же сближает с 
той же целью два разных явления [10;123] 

2. Метонимические сравнения 
В системе сравнений казахского языка значительное место занимают 

метонимические сравнения. Например: От болып өртенгендей мынау ақ 
үй(И.Жансугiров)–Вот белый дом, словно горит огнем; Талай жазган жayaп кайтaрмаған 
кызыл кipпiш уй, мiне,  кулап жатыр. Вот он, лежит в развалинах, подобно могиле, дом из 
красного крипча, откуда не было ответа на мои письма. В данных констуркциях 
предметами сравнения являются дома: ақ үй, (белый дом), қызыл кірпіш үй (дом из 
красного кирпича), т.е.  дома употреблены в переносном, метонимическом значении.Речь 
идет не о домах как таковых, а о девушках, живущих в этих домах. Дом – это 
метонимический образ девушки, живущей в нем. Белый дом – это красавица Крашаш, 
сестра хана Кенесары. Она находится в состоянии душевного смятения, слушая кюй, 
посвященный ей пламенным джигитом- домбристом. В ней борются любовь и ненависть, 
высокомерие и нежность. Это состояние геороини выражается метонимическим способом, 
а метонимический способ  усиливает сравнение. 

Примечательно, что в казахском языке метонимическое сравнение употребляется    
преимущественно приминительно к человеку, его психологии. Метонимический перенос, 
по утверждению казахского лингвиста Т. К. Конырова, может быть основан на понятих: 
место действия – человек, место проживания – человек,  предмет обихода – человек и т. д. 
Например:  Поезд талды тышаққа, өгіздейін тиеліп (И. Джансүгіров)– Поезд заполнился 
ушанками, словно стадами волов; Қаламым саған риза емен, оқтай болып ақпасаң (С. 
Мұқанов) – Перо мое, не буду я доволен, если ты не станешь быстрым, как пуля! 

Употребление одного из элемнтов сравнения, в основном его предметов, в 
метонимическом значении – закономерное языковое явление, а не надуманное, 
исксственное скрещивание сравнительного и метонимического значений. В таких 
конструкциях предмет сравнения употребляется в переносном, метонимическом значении, 
и на сравнительное значение накладывается метонимическое, резко повышая степень 
выразительности всей сравнительной конструкции. 

Во французском языке устойчивые метонимические образования также 
многочисленны, например, как класс «знаков» для той или иной группы лиц: le froc 
монашеская зияла, la couronne ‘корона’,  le sceptre ‘жезл’, la haulette ‘посох’, la rabe 
‘сутана’, le voile ‘вуаль’ и т. д. По мнению Ж. Дюбуа, именно эта естественная 
предрасположенность метонимии к клишированности сделала ее столь непопулярной в 
современной литературе, так как там она втсречается гораздо реже, чем в обыденной речи: 
клишированное отклонение уже не отклонение. Однако можно встретить примеры чистой 
(неклишированной)  метонимии, заимствованной из спортивного лексикона: Les Fordont 
leve le pild ‘Форды отпустили газ = замедлили ход, остановились’ (Репортаж с 
автомобильной гонки); Les Ford  `Форд`, инструмент- агент. Lever le pild ‘отпустили газ’: 
причина- следствие. Пример: из В. Гюго: … et tu rends rasana tombeau Cegue J’ai fait paur 
ton berceau ‘ … и ты воздаешь моей могиле то, что я сделал для твоей колыбели’. 

В Целом, во французском языке канонические сравнения вводится при помощи 
союза comme ‘как’. Эти слова и словосочетания устанавливают между сравниваемыми 
понятиями отношение аналогии. Среди связок этой группы  можно отметить  tel ‘таковой, 
такой’, semble ‘кажется’, le meme ‘той же’, ainsi que ‘так же, как’, pareil ‘подобно’. 
Например: Un geant qui dort – А вдали лес, словно спящий гигант (Народная песня). Сюда 
же можно отнести несколько необычное употребления выражения mieux que ‘лучше чем’, 
компаратива по определению, которое вводит понятие степени в предложения общего 
типа: mieux qu`un portails   
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В целом можно говорить о том, что вопрос о способах выражения сравнения 
является ключевым вопросом компаративных конструкций, без чего понимание 
лингвистической природы сравнения совершенно невозможно. Актуальными проблемами 
сравнения, являющимися не менее важными, до сих пор остаются система устойчивых 
сравнений в тюркских языках, их структурные и семантические особенности; структурные 
типы сравнения с точки зрения грамматического значения составляющих его элементов; 
типы компаративных конструкций и их отношение к другим синтаксическим построением 
языка; сравнение как результат коллективного сознания и коллективно ассоциации; 
сравнение как результат восприятия и ощущение (сопоставительно-
лингвокультурологический аспект); источник сравнения и многое другое. 
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Түйін 
Мақалада түрлі тілдердегі компаративтік семантика туралы қарастырылған.  
 

Summary 
The article deals with the semantics, comparative in diverse languages. 
 
 

«СУИЦИД» МӘСЕЛЕСІНІҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ ТҰРҒЫДА 
ЗЕРТТЕЛІНУІ 

 
Жуматаева Ж., 

Психология мамандығы б/ша 2-курс магистранты 
 

Мақалада суицид мәселесінің  теориялық-әдіснамалық тұрғыда зерттелінуі туралы 
қарастырылған. 

Түйін сөздер: суицид, балалар, мінез-құлық, тәуекел факторлары, тұлға.  
 
Балалардың өмірден кетуі – бұл  БӘРІМІЗ үшін ең қауіпті сигнал! Кәмелетке жасы 

тола қоймаған балалардың суицидалдық әрекеттерге баруы, көп жағдайларда өмірге деген 
осындай қатынастарының көрініс беру- бұл жаңа  көкейтесті және бәрімізді алаңдататын 
маңызды мәселенің бірі емес бірегейі.  

Суицид (ағылшын тіліндегі «suicide» сөзінен шыққан, өзіне-өзі қол жұмсау) - бұл 
мақсатқа бағытталған  өз бетімен өмірден кету, саналы түрде жоспарланып, іске асатын 
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адамның өзіне-өзі қол жұмсау әрекеті. Суицидті мінез-құлық - тұлғаның маңызды 
қажеттіліктерін қанағаттандыру жолында кездесетін кедергілерге қарсылық көрсетуге 
қабілетсіздіктің нәтижесінде туындайтын әрекет. Күшті эмоционалды дағдарыс қарқынды 
сипат алған кезде тұлға жағдайдан шығатын жолды дұрыс таба алмайды. Ол үшін өмір 
маңызын жояды. Суицидті мінез-құлық ауқымды ұғым. Оның құрамына суицид 
әрекетімен қатар өліммен аяқталмаған суицидті талпыныстар, өзіне-өзі қол жұмсауға 
даярлықты білдіретін пікірлер, ойлар, ниеттер енеді. Бұл барлық мәдениетке тән құбылыс. 
Қазіргі таңда суицид дүние жүзінде өлімнің басты себебінің бірі ретінде қарастырылады.  
Өзін-өзі өлтірудің себептері әр түрлі. Көп жағдайда өзін-өзі өлтіруге себеп болатын 
нәрсе өмір жағдайының шынайы қиындылығы және өмір оңалмайды деп есептеу.  

Суицид термині итальян психологы Г. Дэзен 1947 жылы енгізіп, оны “өзін-өзі 
өлтіруге әрекет ету” - деп түсіндіреді. Қазіргі кезде  Суицидалогия деп аталатын үлкен бір 
ғылыми бағыт  бар, ол социология, психология, медицина, демография, психиатрия 
тоғысында пайда болып осындай әрекетке баратын тұлғалардың ерекшелігін, әрекетін, 
себептерін зерттеуге тырысты. 

Суицидуалды жүріс-тұрыс– адамның саналы түрде өзін-өзі өлтіргісі келетін 
тұлғаның мінез-құлқының бір түрі деп есептеді. Қазіргі қоғамның әлеуметтік-
экономикалық даму дәрежесінде адамның суицидтік  көріністерін зерттеу және 
профилактикалық шараларды жасау мақсатында суицидтік тәуекелдің факторларын 
анықтау үшін  суицидтік  жүріс-тұрыстың мотивтерін, жағдайларын және  себептеріне  
терең жан-жақты ғылыми негізде  әлеуметтік- педагогикалық, психологиялық талдау 
жасап, жинақтау аса өзекті болып отыр.                                                                  

Сондықтан да саяси  тұрақсыздық және әлемдік экономикалық дағдарыс 
жағдайларында  адамдар арасындағы әлеуметтік-психологиялық  атмосфераның  
ерекшеліктерін ескере отырып,  суицидалды адамдармен әлеуметтік-профилактикалық 
және әлеуметтік-терапевтік  іс-шараларды ұйымдастыру туралы  жауапкершіліктерді 
арттыруда. Адамдардың  осындай психикалық күйіне әлеуметтік әсер етулердің елеулі 
екендігі туралы өзін-өзі өлтірумен аяқталған  көрсеткіштер бойынша пікір айтуға  болады. 
Соңғы жылдары  өзін-өзі өлтірулердің  күн санап таралғандығы, бүкіл әлемдік 
қауымдастық үшін маңызды әлеуметтік және қоғамдық мәселенің өзектілігін көрсетіп 
отыр. 

ХХ ғасырда дүние жүзінің ғалымдарын толғандыратын мәселе ол қазіргі 
кезде жасөспірімдер арасында жиі кездесетін-суицид. БӘДСҰ-ның соңғы мәліметтері 
бойынша 15-24 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында өзін-өзі өлтіру екі есе артып 
кетті. Ол мемлекеттегі экономикалық жағдайларға байланысты. Мәселен Францияда 
соңғы 10 жылда суицидттен өлген балалар саны үш есе артқан. Енді бұл өлімдер жол 
апатынан қайтыс болған адамдар санымен теңеліп отыр. АҚШ-та 15-19 жас аралығындағы 
өзін- өзі өлтіру саны 1 жылда 5000-ға дейін көтерілді. Қазіргі кезде АҚШ-та ең маңызды 
өлімдердің арасында суицид 10-шы орында тұр. Онда 1978 жылда 15-19 жас 
аралығындағы жасөспірімдер арасында 29000 суицид тіркелген. Бұнда соңғы 30 жылда 
суицид 15-19 жас аралығындағы қыздар арасында 200%, ал бозбалалар арасында 300%-ға 
дейін көтерілген\1\. Суицид термині итальян психологы Г. Дэзен 1947 жылы енгізіп, оны 
“өзін-өзі өлтіруге әрекет ету” - деп түсіндіреді. 

Қазіргі кезде Суицидология деп аталатын үлкен бір ғылыми бағытты бар, ол 
социология, психология, медицина, демография, психиатрия тоғысында пайда болып 
осындай әрекетке баратын тұлғалардың ерекшелігін, әрекетін, себептерін зерттеуге 
тырысты. 

Суицидалды жүріс-тұрыс– адамның саналы түрде өзін-өзі өлтіргісі келетін тұлғаның 
мінез-құлқының бір түрі деп есептеді [2].  

Адамзат тарихында өзін-өзі өлтіру әрекеті әр түрлі бағаланады. Европа халқында 
өзін-өзі өлтіретін адамдар – вампирға айналады деген. Ал көне Греция, Спарта, Афинада 
өзін-өзі өлтірген адамдардың мәйітін өртеп жіберген.Орта ғасырда Австрия, Пруссия, 
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Францияда өзін- өзі өлтіруші адамдарды діни көзқарас бойынша – қылмыскерлер деп 
санаған [3].  

Суицидент тұлғасының мінез – құлық сапалары келесідей:  
Нақты ситуацияларға терең психологиялық талдау нәтижесінде анықталғандай өзін – 

өзі өлтірушілер келесідей жеке психологиялық ерекшеліктерге ие: сезімталдық, 
инфантильдік, өзін – өзі талдауға бейім болу, ұялшақтық, рефлексивтілік, өзін – өзі 
басқарудың жетіспеушілігі, импульсивтілік, күмандануға бейімділік, эмоционалды 
сферасының тұрақсыздығы, өз – өзіне сенімсіздік қоршаған ортадағы адамдарға тәуелді 
болу, құндылықтар жүйесінің қалыптаспаушылығы тұлғаралық қарым – қатынас 
сферасындағы конфликтілерді саналы түрде сезінуге қабілетсіздік тез әсерленгіштік, 
интроверттік, қозбалылық көңіл күйдің тұрақсыздығы, депрессивті бұзылысқа бейім болу.  

Өзіне – өзі қол жұмсаудың тұлғалық мәні бойынша келесідей классификация 
жасауға болады:  

1. қарсылық көрсетужәне кек алу. Тұлға өзін ешкім сүймейді деп шешеді. Ол өзін 
ренжіткен адамдарға бағытталған агрессиясын өзіндік агрессияға айналдырады.  

2. шақыру. Тұлға өзін ешкімге қажет еместігін сезініп, өзін – өзі бұзушылық әрекетті 
қоршаған ортадағы адамдарды көмекке шақыру деп біледі. Мұндай суицидтің мақсаты – 
өзге адамдардың көмек беруі арқылы ситуацияны өзгерту. Осы суицид түрін қолданушы 
тұлғаларға эгоцентризм, негатизм және эмоционалды тұрақсыздық тән болады.  

3. қашу. Тұлға белгілі бір қайғылы жағдайды басынан кешіреді де, кейін оған бұдан 
да қиын болуы мүмкін деп ойлайды. Осындай жағдайдан қашудың жалғыз тәсілі – суицид 
деп шешеді.  

4. өзін – өзі жазалау. Тұлға өзін – өзі кешіре алмайтындай әрекетке барады. Бұл кезде 
тұлға құрылымы «соттаушы мен жазаға тартылушы» болып екіге бөлінеді. Тұлға өзін 
жазалай отырып, осылайша өзінің күнәсін шаямын деп есептейді.  

5. бас тарту. Тұлға одан әрі өмір сүруден бас тартады. Себебі оның ойынша ол өзі 
үшін ең маңызды, құнды нәрсені жоғалтты және оны кері қайтару мүмкін емес.  

Өмірден өту тәсілдері:  
- дәрі – дәрмек қолдану арқылы. Бұл тәсілді көбіне әйелдер қолданады. Көптеген 

суициденттер осындай тәсілді оларды құтқарып үлгереді деген үмітпен таңдайды. 
Ұйықтатқыш дәрілер мен өзге дәрілерді суицидент айналасындағы адамдарды 
үрейлендіру үшін демонстративті суицидті жасаған кезде пайдаланады.     

- тамыр кесу. Көбіне ер адамдар қолданады, себебі тамырды кесу өте қиын және 
үлкен батылдықты талап етеді. Бұл тәсілді де демонстративті суицид жасаушы адамдар 
қолданады. Оларды өзгелерден ажырату оңай: олар айналасында көпшілік болған кезде 
тамырларын кесуге әрекет жасайды. Егер тамыр 5 см етіп терең кесілген жағдайда қан өте 
тез ағып кетіп, бұндай жарақатты емдеу қиынға түседі.  

- өзіне – өзі өртеу арқылы. Бұл әдісті көбіне қарсылық көрсету ретінде діни және 
саяси фанатиктер немесе психикалық науқас адамдар қолданады.  

- өлімнің экзотикалық түрлері. Өте сирек қолданылады. Онда қопарғыш заттар, улы 
жыландар, автомобиль, азот, гелий, электр тоғы секілді нәрселер қолданылады.  

 Түрлі мәдениеттерде суицидке қатысты әр түрлі көзқарастар қалыптасты. Ежелгі 
Греция жерінде суицидке негативті көзқарас қалыптасып, ол заңмен жазаланатын қылмыс 
ретінде саналып, суицидке әрекет жасаушы тұлғаның қолдарын шауып тастау қажеттілігі 
туралы да айтылып жүрді. Қытайда жағдай керісінше болды. Бұл елде суицид жасаушы 
адам өзінің жанын азат етеді деп есептелді. Шамамаен осындай көзқарас ежелгі Үнді 
елінде де орын алды. Қартайған шақта немесе ауруға ұшыраған кезде өзін – өзі өлтіруді 
даналықтың белгісі деп білген. Жапонияда бүгінгі уақытқа дейін харакири салты 
орындалып келді. Олардың ойынша өзін – өзі өлтіру бұл ақылдылықтың, даналықтың 
жоғарғы көрінісі. Харакиридің ерікті және еріксіз түрлері болады. егер адам өмірден ерікті 
түрде кетуді ұйғарса ол отбасы мүшелерін жиып, ақ киім киіп олардың көзінше өз қарнын 
жаратын болған. Ал осы мезетте оның ұлы немесе жақын досы оны басын шабады.  

 36 



Вестник университета Кайнар, №4/2016 

Осындай тарихи фактілер бойынша суицидтің бес категориясын бөліп қарастыруға 
болады: 

1. қарт адамдар мен науқас адамдардың өзін – өзі өлтіруі;  
2. жолдасының өлімінен кейін жесір әйелдердің өзін – өзі өлтіруі;  
3. қожайынның немесе бастығының өліміне кейін құлдардың өзін – өзі өлтіруі;  
4. өзін – өзі өлтірудің стреске реакция ретінде қолданылуы;  
5. өзін – өзі өлтірудің психопатологиялық көрініс ретінде көрінуі.  
 Жалпы суицидті мінез – құлықтың үш негізі концепциясын көрсетуге болады:  
- психопатологиялық;  
- психологиялық;  
- әлеуметтік.          
Психопатологиялық концепция бойынша барлық өзіне – өзі өлтіруші адамдар бұл 

түрлі психикалық ауруға шалдыққан адамдар, ал барлық суицидті әрекеттер түрлі 
психикалық бұзылыстардың көрінісі. Бұл концепцияның Ресейлік өкілдері психиаторлар  
В.К.Хорошко, Л.А.Прозоров, Н.П.Бруханский,  және т.б [5]. 

Бүгінгі күні психопатологиялық концепция тарихы қызығушылық қана тудыруда 
деп айтуға болады. алайда кейбір шетелдік зерттеушілер суицидті іс-әрекетті психикалық 
ауру көрінісінің бір формасы деп есептейді.  

Көптеген шетелдік зерттеушілердің ойынша суицидті мінез – құлық психикалық 
науқас және дені сау адамдарға тән . Әрине суицидті мінез – құлық көріністері 
байқалатын науқас адамдар ең алдымен дәрігердің назарын қажет етеді. Ал егер суицидті 
дені сау адамдар қалыптасқан психотравмалық қиындықтарға жауап ретінде қолданса, бұл 
жерде дәрігердің біліктілігі жеткіліксіз. Сондықтан алдымен суицидті мінез – құлықтың 
себептерін анықтап алу қажет. Бұндай тұлғаларға тек медициналық сипаттағы көмек 
тиімсіз және жеткіліксіз және бұл проблеманы шешпейді.  

Психологиялық концепция. Бұл концепцияға сәйкес тұлғаның суицидті 
тенденцияларының қалыптасуында басты орынға психологиялық факторға ие. ХХ 
ғасырдың басында З.Фрейд суицидтің алғашқы психологиялық теориясының негізін 
салды. Онда ғалым адамның өзін – өзі өлтіруіне бағытталған агрессияның рөлін атап 
көрсетті. Американдық психиатр К.Меннингер Фрейд идеяларын өңдеді. Оның ойынша 
барлық суицидтер үш өзара байланысты санасыз себептерден болады: кек, жек көрушілік 
(өлтіру тілегі), депрессия, үмітсіздік (өлу тілегі), өзін – өзі кіналау сезімі (өліп қалу тілегі).  

Психологиялық концепцияларға сай суицидті тенденциялардың қалыптасуында 
негізгі фактор ретінде психологиялық фактор саналады.  

А.Г.Амбрумова, Е.М.Вроно жасөспірімдік шақтағы суицидті мінез – құлыққа тән 
тұлғалық ерекшеліктерді зерттей отырып, олардың көп бқлігіне импульсивтілік тән деген. 
Барлық суицидент жасөспірімдер эксплозитивтілік және эмоционалды тұрақсыздықпен 
сипатталады. Бұндай жасөспірімдердің көңіл – күйлерінің өзгеруі бір сәт пен мәнсіз 
әсерлерге тәуелді. Дау – жанжалды ситуацияларда оларда үрейлену элементтері бірге 
жүретін шашыраңқылық күй, вегетативті бұзылыстар (тахикардия, гипергидроз және т.б.) 
пайда болады [6]. 

Импульсивтілік, эмоционалды тұрақсыздық көптеген жасөспірімдерге тән. Оларда 
өзіндік талдау сезімі өрістей түседі, өлім мен өмір проблемаларына деген қызығушылық 
жоғарылайды. Осы бағыттағы философиялық сұрақтармен айналысу күшейе түседі. 
Жасөспірімдер «құндылықтарды асыра бағалауға» бейім, қоғамда өз орнын іздейді,  
«өмірдің мәнін» түсінуге тырысады. Компремисске бармау, эгоцентризм, өмірлік 
тәжірибенің болмауы қарсылық көрсету реакциясын қалыптаспаған «мен» мен олардың 
ойынша қатыгез, әділетсіз деп табылатын қоғамның арасындағы дау – жанжалды 
күшейтеді.  

Ц.П.Короленко, А.Л.Галин суициденттердің келесідей психологиялық 
ерекшеліктерін бөліп қарастырады: ойлаудың формальды логикалық типінің 
басымдылығы, аффективті сфераның күшеюі және белсенді қиялдың жетіспеушілігі. 
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Автордың ойынша суицидті тенденциялы тұлғалардың ойлауы формальды логиканың 
заңдарына сәйкес дамиды. Жеткіліксіз деңгейде дамыған қиял фрустрацияны күтпеген 
жағдай етеді. Тұлғаның өз іс – әрекетінің нәтижесін жоспарлау мүмкіндігін қиындатады, 
психологиялық қорғаныс механизмдерін төмендетеді.  Короленко Ц.П., Галин А.Л. К 
вопросу  о выделении больных с повышенным суицидальным риском по психологическим 
критериям [7].   

А.Е.Личко жасөспірімдік кезеңдегі суицидті мінез акцентуация типтерімен 
байланысты болады деп есептеді. Автордың мәліметтері бойынша демонстративті 
суицидті мінез – құлық жасаған жасөспірімдердің 50% - ы истероидты, истероидты 
тұрақсыз, гипертимді – истероидты типтер, 32 % - ы эпилептоидты және эпилептоидты – 
истероидты акцентуациялы тұлғалар және 18% - ы өзге де мінез акцентуациялы типті 
тұлғалар /8/.    

Әлеуметтік концепция. Әлеуметтану саласында зерттеулер жүргізген көптеген 
ғалымдар әлеуметтік құрылым мен өмірлік құндылықтар суицид жиілігіне әсер ете алады 
деп сенеді. Француз әлеуметтанушысы Э.Дюркгейм өзін – өзі өлтіру жиілігі индивидтің 
өзін үлкен топтың бөлшегі ретінде сезінуінің деңгейімен байланысты деп есептейді. 
Ғалымның ойынша суицид адам әлеуметік қарым – қатынастардың кемшілігін сезінген 
кезде орындалады.  Қазіргі ғалымдар әлеуметтік фактор суицидті мінез – құлықтың 
себептері арасында ерекше орын алатынын растайды, бірақ өзін – өзі өлтіру проблемасын 
адамға әлеуметтік ортаның әсер етуі тұрғысынан ғана зерттеуді бір жақты деп санайды. 
Бұл концепцияның негізгі кемшілігі әлеуметтік ортадағы қарым – қатынастар жүйесінде 
тұлғаның рөлін бағаламау.  

Әлеуметтік және психологиялық концепциялар А.Г.Амбрумованың еңбектерінде 
дамытылды. Бұл зерттеулерде суицидті мінез – құлық микроәлеуметтік дау – жанжал 
жағдайындағы тұлғаның әлеуметтік – психологиялық дезадаптацияның нәтижесі деп 
қарастырылады. Автор дезадаптацияның объективті (нақты себептер) және субьективті 
(психологиялық қобалжулар) жақтарын бөлді. Дезатаптация сыртқы (экстроперсоналды) 
және ішкі (интроперсоналды) критерийлері болатын дау – жанжалмен байланысты. 
Сонымен қатар автор «дезадаптация табалдырығы» ұғымын енгізген. Дезадаптация 
табалдырығынан жоғары болатын дау – жанжал дағдарысты деп есептеледі [9]. 

А.Г.Амбрумова, В.А.Тихоненко психикалық денсаулығы қалыпты ересектердің 
акцентуацияланған суицидті реакциялардың келесідей басты типтерін бөліп көрсетті: 
эгоцентрлік ауысу реакциялары, психалогиялар негативті интроперсоналды қарым – 
қатынас реакциялары. Жасөспірімдік кезеңде көбіне болатын эгоцентрлік ауысу 
реакциялары күрделі дау – жанжалға қысқа мезеттік жауап реакциясы ретінде көрінеді. 
Бұл кезеңде өлім туралы ойлар лезде пайда болады және өзге ойлардан басым болады. 
Суицидті ойлардың пайда болуынан оның жүзеге асуына дейінгі уақыт минуттармен 
өлшенеді де «суицидті әрекетке талпынуға дейінгі» кезең болмауы мүмкін [10]. 

Кейін А.Г.Амбрумова психикалық денсаулығы қалыпты ересектерде көрінетін 
патологиялық емес ситуациялық реакциялардың алты типін бөліп көрсетті:  

1) Эмоционалды тепе – теңсіздік реакциясы;  
2) Пессимистік ситуациялық реакция (тұлға дүниетанымының өзгеруі, 

қалыптасқан ситуация шешімі жоқ болып елестеп, болашаққа қатысты перспективалар 
болмайды);  

3) Жағымсыз тепе – теңдік реакциясы «өмірлік қорытындылар»жасалады,  жоғары 
деңгейлі сыни көзқарасты талап ететін перспективалар);  

4) Демобилизация реакциясы (жалғыздық, үмітсіздік сезімдермен шартталған 
күнделікті қызметтен, қарым – қатынастан бас тарту);  

5) Оппозиция реакциясы (аутоагрессияға ауысқан жоғары агрессивтілік, суицид 
қаупі жоғары болады, суицидті әрекеттер демонстративті сипатта болады);  

6) Ұйымдаспаушылық реакциясы (үрейлену көріністері, соматовегетативті 
бұзылыстар).  
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А.Г.Амбрумова, Е.М.Вроно жасөспірімдік кезеңге тән суицидті қауіпті ситуациялық 
реакцияларды бөліп көрсеткен: депривация реакциясы, эксплозивті реакция және өзін – 
өзі жоюшылық реакциясы [11].   

1. депривация реакциясы. Кіші және орта жастағы пубертатты кезеңде (12 – 16 жас) 
байқалады. Эмоционалды белсенділіктің төмендеуімен, бұрынғы қызметке 
қызығушылықтың жоғалуымен, негативті түске боялған қобалжулармен сипатталады. 
Қобалжудың негізгі мазмұнын оқудағы үлгермеушіліктен қорқу құрайды. Суицидті мінез 
– құлық тұрақты және айқын көрінетін өлім тілегімен сипатталады және бұл ситуация дау 
– жанжал шешімін тапқан кезде тез жоғалады.  

2. эксплозивті реакция үлкен жастағы пубертаттық кезеңде (16 – 18 жас) көрініс 
табады. Аффект күйі қысымдылық, қоршаған ортаға, әсіресе дау – жанжалға деген 
өшпенді қатынаспен, девиантты мінез – құлықтың өзге де формалармен бірлікте көрінеді. 
Суицид аффект күйінің ең жоғарғы деңгейінде, дау–жанжалдың шыңында, 
қарсыластарының көзінше орындалады. «Суицидті әрекетке ұмтылудан кейінгі» кезеңде 
қайталанбалы суицидті әрекеттер болуы мүмкін, әсіресе егер жасөспірім алғашқы рет 
суицидті әрекет арқылы ситуацияның шешімін таба алмаған болса қайталау қаупі 
жоғарылай түседі.  

3. өзін – өзі жою реакциясы көбіне әлеуметтік және психикалық дамымаушылық 
сапалары бар жасөспірімдерде кездеседі (созылмалы соматикалық аурулар, интеллект 
деңгейінің қалыптыдан төмен болуы). Өмірлік стереотиптердің лезде ауысуынан пайда 
болады және қалыптасқан қиыншылықтардан кетуге деген талпыныстармен сипатталады. 
Жасөспірім мәнсіз сәтсіздік немесе дау – жанжал орын алса тығырыққа тіреледі. Мұндай 
жасөспірімдер тез сенгіш және олардың өзбеттілігі төмен болады. олар суицидті мінез – 
құлықты қалыптасқан дау – жанжалды ситуациядан шығудың тәсілі ретінде бағалайды. 
Алайда кейде жасөспірімдер белсенді түрде көмек сұрап, өлімнен үрейленеді және өз 
әрекеттерінен қысылады.   

Суицидуалды жүріс-тұрыс белгілі бір формасы, тәсілі, даму стадиясы, тәуекел 
факторлары болады. Суицидуалды жүріс-тұрысқа адамның жас ерекшелігі, жынысы, 
кәсіби ерекшелігі, өмірлік жолының ерекшелігі де әсер етеді. 

Әр бір жас кезеңдеріне сай суицидуалды белсенділік тән болады. 
- Балалық шақ – 12 жасқа дейін; 
- Жеткіншектік кезең – 12-17 жас; 
- Жастар арасы - 17-29 жас; 
- Ересектер арасы – 30-35 жас; 
- Қарттық кезең – 55-70 жас. 
5 жасқа дейінгі балаларда өзін-өзі өлтіру әрекетіне бару өте сирек кездеседі. 

Жанұялық қақтығыстарға байланысты 9 жасқа дейін 2,5%, ал 9 жастан кейін 80% өзін-өзі 
өлтіру әрекетіне барады екен. Жеткіншек кезеңінде суицидалды әрекеттің себебі болып 
ата-анасымен мұғалімдерімен қақтығысқа бару салдары болып табылады. Жастар 
арасында әсіресе қыздар арасында әсіресе қыздарда өздерінің жігітеріне байланысты 
суицидальді әрекеттерге баратыны анықталды. 

Суицидтың ең жиі кездесетін кезі 15-24 жас аралығы. Өзін-өзі өлтіруге бармас 
бұрын, суициденттердің көбі дайындық кезеңі – суицидалды кезеңінен өтеді, ол адамның 
бейімделу қабілетінің төмендеуімен сипатталады. Ол қызығушылық деңгейінің төмендеуі, 
қарым-қатынастың шектелуі, мазасызданғыш, эмоционалды тұрақсыз болуы т.б. 

Японияда тек 1986 жылы ғана 25524 жағдай тіркелген. Швейцарияда әскер қатарына 
шақырылған боз балаларды психологиялық тексеруден өткізген кезде олардың 2% өзін- 
өзі өлтіруге барған, ал 24%- де суицидальді ойлар айқын көрінгені мәлім болған. 

Польшада соңғы 10 жыл ішінде 12-20 жас арасындағы суицидтен өлген балалар саны 
4 есеге көтерілген, ал оның 21% қыздар алса, қалған 79% ұлдар құрайды. 

Дюркгейімнің суицид теориясына байланысты адам бір проблемаға тірелген кезде 
немесе ол бейімделген орта немесе әлеуметтік топ одан бас тартқан кезде ол өзін- өзі 
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өлтіруге барады деген. Әлеуметтік байланыстардың ерекшеліктерін ескере отырып ол 
келесі суицид түрлерін бөліп көрсетті: эгойсттік және альтруисттік. Тағы да 
психопаталогиялық жағдай негізінен балалармен жас өспірімдердің социолизация 
деңгейімен қоғамда алатын орнына байланысты да болады. Психоанализдік зерттеулер 
барысында суицид ол жеке тұлғаның сексуалды бұзылысына байланысты деген 
тұжырымдарға келді  [12, 12-17 б]. 

Көктем, жаз жыл мезгілдерінде сейсенбі күні суицид жасалу күні жоғары болады. 
Күз, қыс мезгілдерінде сәрсенбі, бейсенбі күндері суицидтің жасалуы төмен болады деп 
қарастырады. 

Суицидуалды жүріс-тұрыс көбінесе депрессия кезінде, алкогольдік токсикомания, 
психопатия және аффект кезінде жиі кездеседі. Өзін-өзі өлтіруге көбінесе индивидуалды 
проблемалар итермелейді. Қазіргі кезде жастар өздерінің өмірлерін бағалай алмайды. Егер 
бір проблеманы шеше алмай жатса, олар өз өмірлерін қиюға даяр болады, өйткені 
олардың ойларынша олар тек осылай ғана тыныштық, уайым-қайғысыз өмір және 
махаббат табатын сияқты. Көбінесе жасөспірімдер мен балалар жерлеу рәсімін көз 
алдарына елестетіп, ата- аналарының жылағандарын елестетіп, олардан өш алмақ 
болады.Адам өліміне әлеуметтік жағдайлар, жалғыздық та үлкен әсерін тигізеді. Бірақ кей 
біреулер ұрсысып өзін- өзі өлтіретін болса, енді біреулері түрмеде отырып бостандықты 
аңсайды. Сондықтан қоғамда өмір нашарлаған сайын суицидте көбейе түседі. 
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Резюме 

В статье рассматриваются теоретико-методологические проблемы суицида. 
 

Summary 
The article discusses the theoretical and methodological problems of suicide. 
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НЕОЛОГИЗМЫ  В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

  
Исмагулова Б.Х., 

 доктор филол.наук, профессор 
Саметова Ф.Т., 

 к.филол.н. 
Базарбаева А.С., 

 к.филол.н. 
  

Статья посвящена классификации неологизмов, а также новым словам казахского 
языка, встречающимся в последние десятилетия на страницах казахстанской печати. 

Ключевые слова: неологизмы, язык, лексический запас, культура, лингвистика.  
 
Стремительное развитие современного мира, активные культурные и социально-

политические связи с зарубежными странами, значительные социально-экономические 
изменения приводят к тому, что словарный запах современного казахского языка 
постоянно видоизменяется.  

Лексический запас языка может обогащаться разными путями. Так, в настоящее 
время стало довольно распространенным явлением появление огромного числа 
заимствованных слов. В то же время пополнение словаря происходит и за счет 
образования новых лексических единиц на базе родного языка. Используя различные 
способы словообразования, из давно известных слов образуются новые, которые 
называются неологизмами. 

В современной лингвистике термин «неологизм» не имеет однозначного 
определения. Достаточно полным можно назвать определение Н.З. Котеловой, одной из 
основоположниц русской теоретической лексикологии и лексикографии, понимающей 
под новыми словами «как собственно новые, впервые образованные или заимствованные 
из других языков слова, так и слова, известные в языке и ранее, но или употреблявшиеся 
ограниченно, за пределами литературного языка, или ушедшие на какое-то время из 
активного употребления, а сейчас ставшие широко употребительными», а также 
«производные слова, которые как бы существовали в языке потенциально и были 
образованы от давно образовавшихся слов по известным моделям лишь в последние годы 
(их регистрируют письменные источники только последних лет)» [1, с.8]. 

Лексические новообразования чрезвычайно многообразны. Типология неологизмов, 
как и типология обычных слов языка, может быть построена с учетом самых разных 
признаков, свойственных этим единицам. Поэтому некоторые классификации 
неологизмов являются традиционными для лексики в целом (например, деление 
неологизмов по способу их образования, по стилистической окраске и под.), другие же 
опираются на признаки, свойственные только этим языковым единицам (например, 
деление неологизмов на группы по степени их новизны или по степени новизны 
обозначаемой реалии).  

По виду языковой единицы неологизмы можно подразделить на неолексемы, 
неофраземы и неосемемы (слова и фразеологизмы). 

Неолексемы - это новые слова, являющиеся результатом заимствования (терминал, 
имидж, биржа, валюта, бизнес, инфляция, инфекция, модернизация) либо процессов 
словообразования (ықшам > ықшамаудан, шығарма > шығармашылық, пікір > пікірталас, 
сый > сыйақы) [2]. 

Неофраземы - это новые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов с 
формирующейся идиоматичной семантикой, или аналитические сочетания, по 
терминологии Н.З. Котеловой [1]. Например, в годы независимости сформировались такие 
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устойчивые выражения, как нарықтық экономика, құқықтық мемлекет, уәзірлер кабинеті, 
кіру жарнасы, жергілікті атқарушы орган, пилоттық жоба, мемлекеттік тұлға. 

Неосемемы - это новые значения старых слов и фразеологизмов. Так, у 
существительного демонтаж появилось переносное значение, сформировавшееся в 
публицистическом стиле «уничтожение или коренное преобразование чего-либо 
(общественных структур, системы управления государством и т.п.).    

По степени новизны неологизма, определяемой по соотношению с системой языка, 
новообразования делятся на абсолютные и относительные. Абсолютным неологизмам 
обычно не дают развернутого определения, выявляя их признаки по соотношению с 
относительными неологизмами. Реально к абсолютным неологизмам относят те слова и 
фразеологизмы, которых ранее не было в языке, такие, например, как жасуша, ағза, 
үнпарақ, тікұшақ, жады, қылтима, сілтеме, қырғиғабақ, түпнұсқа, делдал, батпырауық, 
дағдарыс и др. 

Категория относительных неологизмов наиболее полно разработана в исследованиях 
Т.Н. Поповцевой [3, с. 90-95]. Относительные неологизмы как группа слов, 
принципиально не новых для языка, признаются исследователями сравнительно 
немногочисленными, но характерными и показательными для развития современного 
языка. 

К относительным неологизмам относят следующие группы слов: 
1) Так называемая «вернувшаяся лексика». Это малоупотребительные или 

устаревшие слова, которые в последние годы «актуализировались, сохраняя в своей 
«новой жизни» прежнее смысловое и функционально-стилистическое содержание» [4, 90]. 
Среди «вернувшейся» лексики особую группу составляют термины религий, активно 
употребляющиеся на страницах современных изданий: намаз, ақшам, бесін, мешіт, құран. 
Аналогична судьба ряда архаизированных слов: көсем, мәртебе, жаһандану, әкім, егемен, 
қарыс, құрылтай. 

2) Актуализированная лексика - слова, прежде существовавшие в казахском языке, 
но выступающие на современном этапе в ином осмыслении. Например, сочетание ел басы 
имело значение «лидер в народе (из народа)», в начале ХХI в. оно приобрело значение 
«президент, первое лицо государства», «майлы орын» приобрело значение «доходное 
место». Таким образом, актуализация заключается в активизации семантических 
преобразований слова: в расширении сочетаемости и изменении ее характера, в 
образовании новых значений слов, а также в изменении значений слов в связи с 
идеологической переориентацией. Одномоментное вхождение в язык группы 
однокоренных или одноструктурных слов также свидетельствует об актуализации этого 
понятия и обозначающего его слова. Так, существительные шығарма, көсем, егемен, ерікті 
породили много новых слов: шығармашыл, шығармашылық; көсемсөзші; егемендік; 
еріктілер  и т.п. 

3) Внутренние заимствования - новые слова и фразеологизмы, появление которых 
обусловлено перераспределением языковых средств в видах и жанрах речи [5]. 
Внутренние заимствования включают в себя те языковые единицы, которые проникают в 
литературный язык из разговорной речи, просторечия, диалектов, жаргонов и арго, из 
профессиональной лексики, разных областей знания. Например, трудно найти человека, 
который не знал бы таких медицинских терминов, как ЖКТБ АКТҚ (СПИД, ВИЧ-
инфекция, мануалды терапия) или слов: хоспис, брокер, инфляция. 

Т.Н. Поповцева указывает, что относительные неологизмы обозначают только 
старые реалии [3, 94-95]. Это может быть критерием для отграничения их от абсолютных 
неологизмов. 

Е.В. Сенько также предлагает классифицировать новообразования языка и речи в 
зависимости от степени их новизны, которая определяется в результате сопоставления 
неологизмов с господствующим языковым стандартом [4]. На основе этого критерия Е.В. 
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Сенько выделяет сильные неологизмы, слабые неологизмы и неологизмы переходного 
типа [4, c.34]. 

По способу образования неологизмы делятся на заимствованные, 
словообразовательные и семантические неологизмы. 

К неологизмам-заимствованиям относят слова и фразеологизмы, перенесенные из 
одного языка в другой либо из одного подъязыка в другой подъязык того же языка. 
Заимствования делят на внешние и внутренние. Так, к внешним заимствованиям 
казахского языка последних десятилетий можно отнести слова: боди, факс, ксерокс, 
роуминг, кондиционер, ноу-хау, пресс-релиз, менеджмент, маркетинг, сканер, гендер [6]. 

Е.В. Ларионова, анализируя активный процесс проникновения англицизмов в речь, 
предлагает выделять среди заимствований собственно речевые заимствования и речевые 
проникновения. Основание для их выделения заключается в том, что первое явление 
обусловлено потребностями языковой системы и носителей языка, а речевое 
проникновение - речевыми привычками двуязычно говорящих [7, c. 19]. 

К словообразовательным неологизмам относят неологизмы, образованные по 
традиционно выделяемым моделям словообразования: аббревиатуры ЖСН (жеке 
салықшының нөмірі), БҒМ (Білім және ғылым министрлігі), АҚ (акционерлік қоғам); 
сложные слова: қарама-қайшылық, шоу-бизнес, пиар-кампания, әдіс-тәсіл, тепе-теңдік; 
простые производные слова: антиреклама, антирыночный, видеоиндустрия. Это самая 
многочисленная и разнородная группа новообразований. 

К семантическим неологизмам относят старые слова и фразеологизмы, у которых 
появились новые значения. Семантические неологизмы составляют примерно 9% от числа 
всех инноваций русского языка последних лет [5, c. 4]. Новые значения могут появляться 
у разных частей речи, но наиболее «неогенны» имена существительные: 61% новых 
значений свойствен именно субстантивам, 20% - именам прилагательным, 17% - глаголам 
[5, c. 4-5]. 

Семантические неологизмы образуются прежде всего в ходе внутрисловной 
семантической деривации: 

* метафоризации - переноса по сходству: компьютерные пираты, отмывание денег, 
живое исполнение песни, транспортный коридор и т. п., 

* метонимизации - переноса по смежности, рядоположенности: бройлер «помещение 
для бройлерных цыплят», картошка «работы по уборке картофеля», 

* сужения или расширения значений: сужение значения обычно сопровождается 
специализацией какого-либо значения, при расширении значения слово начинает 
обозначать большее количество однотипных явлений: грузовик - «автомобиль, самолет, 
космический корабль, предназначенные для перевозки грузов». 

Говоря о классификации неологизмов, мы должны отметить и такие понятия, как 
авторские, индивидуально-стилистические неологизмы, а также окказионализмы. Эти 
категории неологизмов выделяют в своих трудах такие авторы, как Д.Э. Розенталь [8], 
Н.М. Шанский [9], К.С. Горбачевич [2]. Авторские, индивидуально-стилистические 
неологизмы создаются писателями, поэтами для придания образности художественному 
тексту. Неологизмы этого типа «прикреплены» к контексту, имеют автора. По самим 
целям их создания они призваны сохранять необычность, свежесть. Авторские 
неологизмы, образованные по продуктивным моделям, называются потенциальными 
словами. 
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Түйін 

Мақала неологизмдерді топтастыру мәселесін қарастырады, сонымен қатар қазақ 
тілінде соңғы онжылдықтарда отандық басылымдарда кездесетін жаға сөздерге назар 
аударылады. 

 
Summary 

The article deals with the classification of neologisms and new words of the Kazakh 
language, occurring in the last decade in the pages of the Kazakh press. 

 

ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСТЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС – ӘРЕКЕТКЕ ЫҚПАЛЫНЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Қосжанова Ж., 

Қайнар Академиясының магистранты 
 
Бұл мақала «Қарым-қатынастың танымдық іс-әрекетке ықпалының психологиялық 

ерекшеліктері»  тақырыбына арналған. Қарым-қатынастың түрлері адамның дүниеге 
келген күнінен бастап  жас ерекшелік деңгейінде қоршаған ортаның ықпалына 
байланысты дамиды.  Осы екі жақты психологиялық байланыс өзара әрекеттесуші 
жақтардың түсінушілігінен туындаған және бір-біріне сенімі  және қызығушылығымен 
байланысты, адамдардың психикалық күйлерінің ортақтығының нәтижесінде пайда 
болды.  

Түйін сөздер: қарым-қатынас, таным, іс-әрекет, психологиялық ықпал, 
ерекшеліктер. 

 
Тұлғаның қарым–қатынас белсенділігін өрістету олардың тұлға ретінде 

қалыптасуының маңызды факторы болып табылады. Сондықтан  қарым–қатынас 
стильдері, техникалары және әдістерімен таныстырып қаруландырудың жолдарын 
анықтауды қажет етеді. Бұл мәселелердің маңыздылығы және оны шешудің қажеттігі  
бірлескен іс–әрекеттің басты құралы ретінде қарым–қатынас арқылы танымдық іс–
әрекеттерді ұйымдастыру қажеттілігін қарастыру болып табылады. Профессор С.М. 
Жақыповтың мазмұны бойынша танымдық  және формасы бойынша бірлескен–диалогтық 
іс–әрекеттің қалыптасу процесі индивидуалды іс–әрекет мақсаттары, мағыналары және 
мотивтерінің өзара бір–бірімен байланысуы мен түйісуі барысында жүзеге асатындығы 
туралы негіздемесі бірлескен іс-әрекет пен қарым-қатынастың бірлігі болып саналады [1, 
18 б.].  Бұдан  тұлғаның танымдық іс – әрекетінің дамуына қарым – қатынастың тікелей 
ықпалының маңыздылығы анықталады.  
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Қарым-қатынас – бір адамның басқа адамдармен қоғам мүшесі ретінде өзара 
әрекеттесуінің арнайы формасы. Олай болса біздің зерттеу жұмысымызда қарым-
қатынастың тұлғаның  танымдық іс-әрекетіне ықпалының психологиялық ерекшеліктерін 
ашу үшін «қарым-қатынас»,  «тұлға», «танымдық іс-әрекет» ұғымдары және олардың 
өзара байланыстары туралы талдауды қажет етеді. Қарым-қатынасқа түсудің өзі бірнеше 
кезеңдерден өтеді:  

− қарым-қатынасқа түсу қажеттігі→басқа адамдармен байланыс; 
− қарым-қатынас  мақсаты → өзімен қарым-қатынасқа түсетін адамның тұлғасын 

бағдарлау; 
− айтылатын мәліметтің мазмұны→ не айтатыны туралы ойлау; 
− нақты сөздерді таңдау→сөзді жеткізу және өзін ұстау; 
− жауапты қабылдау → кері байланыс ( баға беру, тиімділігін бақылау); 
− қарым-қатынас стилін, тәсілін, бағытын өңдеу. 
 Адамның басқа адаммен тиімді қарым-қатынас орнатуы осы актілердің бұзылмай 

бірізді орындалуында ғана қол жеткізуге болады. Ал қарым-қатынастың сәтті болуы үшін 
адамдардың бірін-бірі түсінгені, қалай қабылдағаны және мәселеге қалай қарайтындығы 
маңызды. Тұлғаның танымдық іс–әрекетін қарым–қатынас арқылы басқа да әлеуметтік 
қауымдастықтар жүйесіне олардың араласуы, олармен әрекеттесуі, дербестенуі оқу–
тәрбие процесінде жүзеге асырылады. Бұл өзіндік танымдық қажеттіліктерін іске 
асырудағы қиындықтарды жеңе отырып тәжірибе жинақтау, бірлесе еңбек ету, қарым–
қатынас жасау біліктеріне ие болу сияқты субъект позицияларын қалыптастыру 
мүмкіндігімен әрбір тұлғаны қамтамасыз ететіндей ұйымдастырылған болашақ маман 
иелерінің бірлескен танымдық диалогтық іс–әрекеті болып табылады.  
 Тұлға құрылымында қарым-қатынастың түрлі жағдайларында басқа да маңызды 
жақтары оның мінез-құлық ерекшеліктерін сипаттайтын    коммуникативті қасиеттері, 
сонымен қатар қарым-қатынаста оның жүзеге асу мүмкіндіктері орталық 
құрылымдарының бірі. Белгілі бір стильде және қалауы бойынша белгілі бір типімен 
қатынас құруға дайындығын қамтамасыз ететін, тұлғаның коммуникативті нұсқаулары 
коммуникативті қасиеттердің психологиялық базисі болып табылады.    
 И.Б. Ханин зерттеуінше тұлғаның мамандықты меңгеруі, маманның кәсіби іс-
әрекетімен жүзеге асырылатын әлемнің көрінуі кәсіпкерлікпен  құралған қарым-қатынас  
арқылы қалыптастыру болып табылады [2, 2 б.].  Кәсіби іс-әрекет адамның жеке және 
қоғамдық тәжірибесіне негізделген, сондықтан мамандықты меңгеруде   когнитивтік 
кестелерді, шеберлікті, заттық жүйенің мағынасын, ойлаудың арнайы тәсілін меңгеруден 
басқа  субьективті тәжірибе құрылымы мен жеке құрылымының тереңірек  қайта 
жасалуын пайымдау анықталған.           

Г.А. Денисенконың зерттеуінен  диалогтік өзара әрекеттесудің тиімді көрсеткіштерін 
жіктеуге болады. Олар: әңгімелесушілердің біріне-бірі  дербес және тең құқылы тұлғалар 
ретінде  диалог орнату қатынасы; өзара түсінісуге қол жеткізуге талпынысы; даму мен 
шығармашылыққа бағдарлануы;  өзара сыйластық, көңіл аудару, бір пікірден кейін басқа 
да пікірге құқылы екенін мойындауы, басқалардан ерекшеленуі, серіктесінің сезіміне үн 
қата білу шеберлігі болып табылады [3, 4 б].      

Психология саласында қарым-қатынас процесіндегі қақтығыстарды шешудегі          
Э. Берн негізін салған трансактілік талдау сол жағдайда болатын өзгерістер эмоционалды 
күймен байланысты, тұлғалардың мінез-құлықта болатын өзгерістері сананың белгілі бір 
күйін білдіреді. Оның тұжырымы: тұлға құрылымы өте күрделі, онда мүмкін деген үш 
түрлі эгокүйдің даму жолдары жүзеге асады, тұлғааралық қарым-қатынастың сипатын 
шарттандырады. Ол тұлғаның қарым-қатынаста қандай позицияда болуын анықтайды. 
 Қарым-қатынастың барлық жақтары, атап айтқанда қарым-қатынастық тұлғалар 
арасындағы пікір алмасу, бір біріне ықпал ету ұжымы және бірін-бірі қарым-қатынас 
арқылы қабылдау мен тікелей осының негізінде түсінісушілікті қалыптастыру белгілі бір 
жүйеліліктің бар болуын талап етеді. Сондықтан қарым-қатынас іс-әрекеттік  тұрғысынан, 
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С.М. Жақыпов көрсеткендей бұл – бірлескен іс-әрекетке деген қажеттіліктен туындайтын 
және ақпарат алмасуды, өзара әрекеттің, басқа адамды қабылдау мен түсінудің ортақ 
стратегиясын өндіруді қамтитын, адамдар арасында байланыс орнату мен дамытудың 
күрделі, көп жақты процесі болса, кез келген қарым-қатынас бірлескен іс–әрекетке 
қатысушылардың өзара әрекеттесу, ынтымақтастық формасы. Осы процестегі байланыс 
және бірлескен іс-әрекетті орындау қарым-қатынастың пайда болу себептері мен 
қоғамдық ортадағы өмірдің қажеттілігі болып табылады. Осы бағытта болашақ 
мамандардың кәсіби құзырлылық қасиеттерінің қалыптасуы ерекше назар аударып отыр.  

Қарым-қатынас жүйесіндегі сөздің белгі рөлін тіл орындайды, ал оның нәтижесі 
немесе өнімі сөз болып табылады. Ә.Ж Алдамұратовтың пікірінше  шәкірттердің тіл 
грамматикасының ұғымдарын меңгеруі, бір қырынан қарағанда, оқыту әдісінің тиімді 
жолдарын педагогикалық тұрғыдан білім беру процесі деп санаса, ал сол ұғымдарды 
игерудің саналы әрекет ретінде ішкі факторға айналуы психологиялық процесс болып 
саналады [4, 16 б.]. Мұндай бірлескен іс–әрекетті ұйымдастыру баланың дүниетанымдық 
әрекетін өрістету мақсатын көздейді.        
 Адамда іс-әрекеттің мақсаты болып оның жасалатын нәтижені алдын-ала көру 
бейнесі ретінде пайда болады. Іс-әрекеттің қайта жасаушы және мақсат қоюшы сипаты 
оның субъектісіне кез келген жағдай шеңберіне шығуға және оны қоғамдық-тарихи 
болмыстың кең контексіне ене отырып, оның ұсынатын кез келген детерминанттарын 
құруға, сонымен қатар осылайша берілген детерминанттар шеңберінен шығатын 
құралдарды табуға  мүмкіндік береді. Адамның іс-әрекеті үнемі саналы түрде 
орындалады. «Сана» түсінігінің мазмұнын ашу үшін, адам іс - әрекетінің қоғамдық 
сипатын және оның идеалды тіршілігінің болуын екеру қажет. Іс-әрекет тікелей ұжымдық, 
сол сияқты индивидуалды формада болады. Ал  адам өзін қоғамдық тіршілік ретінде 
сезіне отырып, кез келген ортаға бейімделіп, тіршілік әрекетін жасайды [5, 3 б.].       

Қарым – қатынаста адамның танымдық белсенділігі сол әрекетке тікелей  
бағытталады. Олай болса қарым - қатынастың белсенді орындаулына ойлау процесі негізгі 
рөлді атқарады. Ал  ойлау процесінің жүзеге асу шартына адамның бұрынғы тәжірибесі 
мен бағыты, сонымен қатар ойлануға итермелейтін мотивтері жатады. Н.Қ. Тоқсанбаева 
өзінің зерттеуінде  ойлауды оның логикалық және психологиялық жақтарының бірлігі 
ретінде қарастырған. Ол: «Біріншіден, ойлау таным обьектісі туралы түсінік 
қалыптастыруға бағытталады және ішкі қажетті байланыстар мен оның мәнінде көрінеді. 
Екіншіден, ойлауды бала таным обьектісінің көмегімен талдау және біріктіру негізінде 
оның мәнді байланыстарын қолданады. Үшіншіден, ойлау негізінде бала танымдық 
обьектінің мәнді қатынасын талдау мен біріктіру нәтижелерінің бағалануын бақылайды»- 
деген [6, 44 б.]. Қарым-қатынас кең мағынада – бұл адамның ұйымдастырушылық – 
коммуникативтік іс-әрекетке психикалық дайындығы болып табылады.  Сондықтан 
қарым-қатынас серіктердің коммуникативті іс-әрекетінсіз болмайды. Ал, коммуникативтік 
іс-әрекеттің өзі екі  немесе одан да көп адамдардың үйлесімді қатынас орнатуы мен ортақ 
бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған өзара бірлескен әрекеті (А.А. Леонтьев, К.А. 
Абульханова-Славская). Нәтижесінде қарым-қатынас пен коммуникативтік іс-әрекет – бұл 
бүтін мен бөлшек құрылымдар қатынасы.      
 Тұлғаның дамуы, оның іс–әрекет кезінде жинақталатын тәжірибесіне және біліміне 
байланысты. Себебі білім адамның дүниетанымына, құбылыстар ерекшеліктерін 
айқындауға және іс–әрекетті  ғылыми негізде құруға әсер етеді. Сондықтан тұлға Қ.Б. 
Жарықбаевтың «Қандайда болмасын бір іспен айналысатын, азды–көпті өмір тәжірибесі, 
білімі мен дағдысы, икемі, дүниетанымы, сенімі мен талғам мұраты, бағыт–бағдары бар 
адамды тұлға деуге болады» деген анықтамасында қуатталады [7, 56 б].   
 Кез келген жаңа ортаға келген тұлға бейімделу кезеңінен өтеді. Сол сияқты қарым-
қатынас жүйесінде сәтті бейімделген тұлға өзінің тереңдігімен, ішкі жайсыздығымен, 
қобалжуымен, әсіресе коммуникативтік сапаларын бағалауда өзіндік бағалаудың 
қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Тұлғаның жоғарғы оқу орындарында дамуы мен 
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қалыптасуының жетістігі таным  және қарым-қатынастағы  даму   нәтижесі  деңгейінің 
барлық психикасының негізгі құрылым астымен байланысты болып табылады. Олар: 
интеллектуалды, эмоционалды, мотивациялық және тб.       

Тұлғаның  бейімделу жетістігінің тәуелділігін /негізгі тиімділік көрсеткішінен/  
психикасының құрылым астынан  біреуден,  кейде сирек екеу-үшеуден ашады. Мұнда, 
ережеге сай, тұлғаның бейімделуінің кез келген біреуін зерттеуде  психикалық 
сапаларының бәрінен бұрын   танымдық көрсеткішпен сипаттауға   болады.    

Тұлғаның кәсіби мамандықты меңгеруі еңбек субъектісі ретінде болашаққа бағыт-
бағдар алуы, яғни кәсіби анықталуы болып табылады. Кәсіби өзіндік анықталуда өзара 
байланысқан гностикалық және практикалық қатынастар жүйесінЕ.А. Климовтың 
еңбектірінен көруге болады [8, 65 б.]. Яғни гностикалық – сана мен өзіндік сана сезімнің 
өзгеру формасы, ал практикалық – қоғамдық қатынастар жүйесіндегі орны мен әлеуметтік 
беделінің өзгеруі. Кәсіби өзіндік анықталу тұлғаны қалыптастырудың маңызды құрамдас 
бөлігі болып саналады. Ол тұлғаның творчесвалық потенциалын көрсетеді.    

Қарым-қатынастың түрлері адамның дүниеге келген күнінен бастап  жас ерекшелік 
деңгейінде қоршаған ортаның ықпалына байланысты дамиды.  Осы екі жақты 
психологиялық байланыс өзара әрекеттесуші жақтардың түсінушілігінен туындаған және 
бір-біріне сенімі  және қызығушылығымен байланысты, адамдардың психикалық 
күйлерінің ортақтығының нәтижесінде пайда болды.       

Сонымен тұлғаның жас ерекшелік деңгейінде психикалық қасиеттерін, танымдық іс–
әрекетін және психикалық қалып–кейіптерін тұтас қамтитын, оның психикасының 
дамуында басты көрсеткіш  әрі фактор болатын негізгі саласы – қарым–қатынас болып 
табылады. Қарым–қатынас тұлғаның танымдық іс–әрекетінің жетілуін қамтамасыз ететін 
бірден–бір фактор және жағдай болады, олай болса қарым–қатынас тұлғаның психикалық 
дамуына тікелей ықпал етеді. 
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Резюме  

В этой статье рассматривается «Психологические особенности взаимоотношения и 
ее влияние на познавательною деятельность». Со дня рождения окружающая среда влияет 
на уровень развития человека. Двухстороннаяя психологическая связь и понимание, 
доверие друг к другу происходит между людми. 

 
Summary 
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This article discusses the «Psychological characteristics of the relationship and its impact 
on the cognitive activity». With the birth of the environment affects the level of human 
development. Dvuhstoronnayaya psychological communication and understanding, mutual trust 
occurs between Lyudmila. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
КАЗАХСТАНА 

 
Гриднева Е.Е., 

к.э.н., доцент кафедры «экономики и бизнеса»  
Академии «Кайнар» 

 
В статье рассматривается патриотическое воспитание студенческой молодежи 

Казахстана.  
Ключевые слова: воспитание, студенты, молодежь, реформы, политика.  
 
Новая концепция образовательной политики Казахстана, направленная на 

социальную консолидацию и гражданское единение казахстанского общества, учитывает 
большую динамичность развития общества, быстрые темпы формирования молодежи в 
образовательном и личностном аспектах. Особую роль в духовно-нравственном 
воспитании молодежи призваны сыграть высшие учебные заведения. На сегодняшний 
день цели и задачи воспитания студенческой молодежи в вузе определяются 
объективными потребностями общества. Современная социальная действительность в 
Казахстане отличается и характеризуется существенными изменениями в системе 
ценностей и идеалов. Нынешние реформы в образовании нацелены на конечный результат 
обучения и воспитания. Они включают в себя решение двух основных задач: с одной 
стороны, переход развивающей конструктивной модели, интеграцию в мировое 
образовательное пространство, с другой –сохранение национальной самобытности, учет 
особенностей казахстанского менталитета и идей евразийства. 

Заявив об ответственности за воспитание граждан, государство в лице 
государственных органов рассматривает гражданско-патриотическое воспитание в 
широком социальном аспекте как важнейшее направление государственной деятельности, 
как составную часть внутренней идеологической политики страны. 

В условиях продолжающейся модернизации всей системы общественных отношений 
в республике проблема формирования патриотизма и гражданских ценностей в 
молодежной среде обретает особую актуальность, новое звучание и значимость. Анализ 
последних научных исследований по обозначенной проблеме свидетельствует об 
устойчивом интересе ученых к вопросам формирования гражданственности и 
патриотизма личности. 

Очевидно, что в первую очередь необходимо четко определиться с тем, что мы 
понимаем под пространством патриотического воспитания. По мнению А.Н. Вырщикова и 
М.Б. Кусмарцева, это «…особое средство (инструмент) перевода стихийно-неосознанных 
основ патриотизма, которые традиционно сохраняются в нашем обществе, в его развитые, 
осмысленные формы, мотивирующие поведение, установки, культурное развитие его 
граждан» [1, с. 124]. В соответствии с этим определением может осуществляться и само 
патриотическое воспитание и оцениваться уровень его эффективности. 

Анализ результатов исследований в области патриотического воспитания и 
актуальных запросов практики позволяет говорить о необходимости фундаментальной 
проработки патриотического потенциала содержания высшего образования и воспитания, 
выявления природы опыта, усвоение которого делает молодого человека подготовленным 
к выполнению функций патриота и защитника родины.  
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Юношеский возраст - это период активного формирования социальных интересов и 
жизненных идеалов, интеллектуального и физического развития, профессионального 
самоопределения, осознанной ориентации на внутреннее регулирование поведения, 
самооценку. Возраст студентов учебных заведений (в среднем от 16 до 20 лет) является 
оптимальным для патриотического воспитания, так как в этот период заметно ускоряется 
процесс формирования гражданской позиции студентов, становится все более 
личностным чувство родины, растет стремлениек самообразованию и самовоспитанию, 
формируются жизненные цели.  

В этот период, когда молодой человек прогнозирует собственную стратегию жизни и 
закладывается мотивационно-смысловая основа патриотизма, необходимо усиленное 
внимание со стороны взрослых к этому аспекту воспитания. При выборе собственных 
жизненных ориентиров молодому человеку нужна стройная система педагогического 
влияния на процессы становления личности, так как стремление к самостоятельности еще 
не подкреплено собственными, окончательно сложившимися, устойчивыми социальными 
мотивами поведения, достаточным жизненным опытом, верным пониманием 
соотношения свободы и личной ответственности [2, с. 101–102].  

Важное место в жизни молодых людей занимает их учебное заведение, которое как 
сложный социальный организм отражает характер, проблемы и противоречия общества и 
в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет 
ориентацию конкретной личности. Этот потенциал учебного заведения может быть 
реализован лишь при соответствующих условиях, которые позволяют наиболее 
результативно формировать патриотические качества студентов.  

Среди множества условий важнейшим является умение педагогов 
дифференцированно управлять процессом воспитания молодых людей, строить его на 
диагностической основе с учетом их индивидуально-возрастных особенностей. Следует 
отметить, что качеств, определяющих степень приближения личности к идеалу 
гражданина-патриота, достаточно много. В рамках статьи мы рассмотрим две группы: 
духовно-нравственные и эмоционально-волевые.  

К первой относятся беззаветная любовь к своему отечеству и преданность ему, 
гордость за принадлежность к великому народу, долг, честь, достоинство, любовь, 
верность, вера, надежда.  

Ко второй группе относиться - воля, мужество, самоотверженность, самоотдача, 
уверенность в своих силах, выдержка, смелость, стойкость, самообладание. Их 
совокупность создает предпосылки формирования развитого социального содержания 
понятия «патриотизм», а также личной, осознанной позиции в этих вопросах. В системе 
ценностей патриотизма всегда особое место занимали ценности духовные. Духовность — 
это прежде всего способность человека творить себя через познание и соприкосновение с 
некими безусловными принципами. Духовная работа, будучи самосовершенствованием, 
всегда ориентирована на будущее: попадая в реальные жизненные ситуации, человек 
действует, ориентируясь на абсолютные ценности. Духовность — это не просто качество 
личности, это способ человеческого существования. Истинность личного бытия человека, 
как и общественного, измеряется мерой духовности. Признаком человека как существа 
духовного является акт реализации им духовности. Духовность в таком рассмотрении не 
является следствием каких-то процессов в человеческой жизни, она представляет, по сути, 
причину всего того, что происходит с человеком.  

Субъективация духа имеет в своей основе сферу проявления душевных качеств 
человека для дальнейшего выбора им волевых поступков. Важное место в структуре 
личности занимает эмоционально-волевая сфера. Эмоции и воля являются непременными 
компонентами управления человеком своим поведением, общением и деятельностью.  

Разные авторы выделяют от 10 до 34 волевых свойств личности (Н.Ф. Добрынин, 
В.К. Калин, С.А. Пастухов, П.А. Рудик, Р. Ассадшиоли).  

 49 



Вестник университета Кайнар, №4/2016 

Волевое поведение неразрывно связано с нравственными мотивами. В этом плане 
примечательны слова, сказанные И.М. Сеченовым: «Ни обыденная жизнь, ни история 
народов не представляет ни одного случая, где одна холодная, безличная воля могла бы 
совершить какой-нибудь нравственный подвиг. Рядом с ней всегда стоит, определяя ее, 
какой-нибудь нравственный мотив, в форме ли страстной мысли или чувства… Другими 
словами, безличной, холодной воли мы не знаем» [3, с. 181].  

Иначе говоря, поведение личности обусловлено не только сочетанием волевых 
качеств, но и (в первую очередь) душевными качествами человека. Вышеуказанные сферы 
патриотизма следует рассматривать в органичном единстве, что вытекает из структуры 
понятия «патриотизм»: «Одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая 
всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим духовным 
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее 
активной деятельности самореализации на благо Отечества» [4, с. 9].  

Чтобы управлять процессом формирования патриотизма, необходимо иметь 
возможность отслеживать продвижение студентов в их развитии.  

В нашей Академии «Кайнар» внимательно отслеживается все важнейшие 
документы, определяющие основные приоритеты и задачи развития нашего государства. 
Идет поиск новых подходов к системе патриотического воспитания с учетом современных 
условий нашего общества, когда отечественная молодежь увлечена западным образом 
жизни, скептически относиться к национальной культуре, к традициям своего народа. В 
столь опасной ситуации необходимо постепенное формирование нового, казахстанского 
патриотизма, в котором должны гармонично сочетаться традиции героического прошлого 
и сегодняшние реалии жизни. 

Нами проведена экспериментальная работа по выявлению уровня форсированности 
патриотического сознания у студентов Академии Кайнар. 

Репрезентативность выборки была обеспечена опросом 55 студентов; 50,8% 
составляли юноши, остальные - девушки; в городе проживают 79,1% респондентов, 
остальные - в сельской местности. Проведенное исследование показывает, что 
большинству студентов присуще чувство патриотизма.  

На вопрос, что такое, на ваш взгляд, патриотизм, 59,8% студентов отвечает 
шаблонно: любовь к родине; 21% - любовь к родине и служение ей, готовность к 
самопожертвованию ради ее блага и спасения; 14,7% - любовь к родному городу, аулу, 
дому; 4,5% студентов не смогли дать ответ на поставленный вопрос.  

Противоречивые результаты получены на вопрос, считаете ли вы себя патриотом. 
Только каждый третий студент считает себя патриотом (41,5%), частично - 45,5%, не 
считают себя патриотами 13,0%, затруднились ответить 12,4%.  

Как видим, большинство респондентов воспринимает гражданство как 
отождествление со страной проживания, хотя в политологии под гражданской 
идентификацией понимается не только чувство принадлежности к тому или иному 
государству, но и согласие с его политическими ценностями, выражение определенного 
отношения (симпатии, поддержки, протеста) к государственной политике. Тем не менее 
приведенные данные позволяют говорить о формировании четкой и определенной 
гражданской идентичности казахстанской молодежи.  

Подавляющее большинство молодых людей, обучающихся в Академии Кайнар 
(90,4%), связывают свое гражданство с Республикой Казахстан, показывая при этом 
высокий уровень позитивного настроя на будущее, с твердой уверенностью в завтрашнем 
дне, а также с четким осознанием, что именно образование дает возможности успешно 
реализоваться в жизни, а неличные связи или деньги. Они считают ведущей социальной 
ценностью качественное образование, повышение уровня которого создает предпосылки 
для искоренения коррупционных проявлений. 

Однако для некоторой части современных молодых людей, считающих себя 
патриотами, понятие «патриотизм» носит неопределенный, абстрактный характер, 
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т.е.патриотизм воспринимается ими как чувство, которое не накладывает на личность 
особой ответственности за конкретные поступки и формы поведения. В молодежной среде 
распространяется дух эгоцентризма и потребительского отношения к жизни.  

Широкое распространение массовой культуры, которая в силу своего примитивизма 
становится доступной для молодежи, ведет к духовному оскудению, нравственной 
деградации интеллектуальной пассивности. В связи с этим необходима эффективная 
целенаправленная работа с молодежью по разъяснению того, что истинный патриотизм – 
это не слова, ареальная сопричастность с жизнью страны и собственное активное участие 
в решении  проблем. «Следует сделать так, чтобы каждый человек с юношеских лет 
усвоил простую по сути мысль: Казахстан – мое Отечество, и я за него в ответе, как и оно 
за меня» [4, с. 13]. 

Высока доля опрошенных студентов, для которых не безразличны злободневные 
проблемы современности: рост наркомании и молодежной преступности, падение уровня 
общей культуры, загрязнение экологии, нарушение гражданских прав и свобод, 
продолжающееся расслоение общества в материальном отношении. 

Такие проблемы, как гражданская самоидентификация, отношение к воинской 
службе, национальное и религиозное сознание молодежи, определяют степень  
патриотического настроя. На сегодня в целом налицо относительный рост показателей 
духовно-культурного и патриотического потенциала казахстанской молодежи, в авангарде 
которой выступает студенчество. 

В нашем исследовании мы использовали системный подход при разработке и 
проведении его экспериментальной части. Речь идет о создании системы гражданско-
патриотического воспитания в условиях современного вуза, где за период обучения 
студенты – будущие специалисты должны пройти школу гражданского становления и 
определиться в своем патриотическом самосознании, ведь им в дальнейшем предстоит 
нести ответственность за воспитание своих последователей в духе гражданственности и 
патриотизма.  
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Мақалада Қазақстанның студент-жастарының ұлтжандылық тәрбиесі туралы 
қарастырылады.  
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The article discusses the patriotic education of students of Kazakhstan. 
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ҚАРЫМ – ҚАТЫНАС ПРОЦЕСІНДЕ ТҰЛҒАНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ДАМУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ 
 

Қосжанова Жібек, 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Бұл мақала «Қарым – қатынас процесінде тұлғаның танымдық іс-әрекетінің даму 

ерекшеліктерін талдауға» арналған. Қарым–қатынас тұлғаның танымдық қабілетінің 
дамуында маңызды орын алады. Кез келген адамның психикалық дамуы қарым–қатынас 
процесінен тыс болмайды. Тұлғаның ақыл–ойының даму деңгейі оның теориялық білімі 
мен практикалық іс–әрекеті барысында жүзеге асырылады.  

Қарым-қатынас процесінде адамдардың өзара ықпалдасуы жүзеге асырылып, 
олардың   бір–бірімен қызығушылықтары, көңіл күйлері, сезімдері алмастырылады. 

Түйін сөздер: қарым-қатынас, тұлға, таным, даму, ерекшеліктер, фактор. 
 
Қазіргі еліміздің өркениетті нарыққа бет алған кезеңіндегі туындаған экономикалық, 

әлеуметтік қиындықтар тұлғаның адамгершілік қадір-қасиетінің төмендеуіне, салауатты 
өмір сүру ережелерінің бұзылуына өз әсерін тигізуде. Мұндай жағдайда тұлғаның 
қалыпты өмірін қамтамасыз етуге ықпал жасайтын – қарым-қатынас.  Әрбір адам өзіндік 
тәрбие, өзіндік бағалау, өзіндік түсіну арқылы өзін-өзі танып, басқа адамдармен қарым-
қатынасқа түседі. 

Тұлғаның қалыптасуында негізгі факторлардың бірі – ол қарым-қатынас. Қарым-
қатынас адамды толық түсінуге, оның рухани-адамгершілік қасиеттерін, дамуын, жетілуін 
және индивидуалды-психологиялық ерекшеліктерін білуге мүмкіндік туғызады. Тарихи 
қоғамдағы обьективті талаптар және қоғамның дамуындағы әлеуметтік заңдар тұлғаның 
қалыптасуын анықтайды.  

Қазақтың көрнекті ғалымы, профессор Қ.Б. Жарықбаев былай деген: «Адамның 
психологиялық ерекшеліктері, оның өмір сүретін ортасына қоғамдық тікелей әсер етуінен 
қалыптасып отырады. Жеке адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Өйткені оның 
психикасы тек айналасындағылармен қарым-қатынас жасау процесінде ғана қалыптасады, 
қоғамдық тәрбие арқылы адам белгілі мазмұнға ие болады» [1, 66 б.]. Сондықтан адамның 
жеке басының психологиясын ұғынуда оның бағытын көрсететін компоненттермен қатар 
(әлеуметтік орта, білімі, нақтылы кәсібі және т.б.) танымдық ерекшеліктерін де толық 
меңгеруімізді талап етеді.   

Психологиялық сөздікте қарым-қатынасқа мынадай анықтама берілген:  «Қарым-
қатынас – бірлескен іс-әрекеттегі қажеттіліктен туындаған адамдар арасында ақпарат 
алмасу, байланыс орнату және оны дамытудың күрделі, көп жоспарлы процесі. Мұнда ол 
қарым-қатынас бойынша   серіктердің өзара әрекет, қабылдау және түсінудің бірдей 
стратегиясын жасау болып табылады. Сондықтан қарым-қатынас – біріншіден, бірлескен 
іс-әрекеттегі қажеттіліктен пайда болатын адамдар  арасында бірнеше жоспарлы 
байланыстарды орнату мен дамытудың күрделі процесі. Ол ақпарат алмасу, өзара 
әрекеттесудің бірыңғай стратегиясын өңдеу, серіктесті қабылдау және түсінуден тұрады. 
Ал екіншіден, бірлескен іс-әрекет қажеттіліктерінен туындайтын күй және мінез-құлық 
пен серіктестің тұлғалық-мәндік құрылымдарына бағытталған екі немесе одан да көп 
субьектілердің өзара әрекеттерінің белгілік құралдарымен жүзеге асырылады. Мұнда ол 
заттық және эмоциялық аспектілерде өзара хабарлама алмасудан тұрады [2, 445 б.]. 
Сондықтан қарым-қатынаста адам өзінің жеке дара ерекшеліктерін меңгеретіндігі 
байқалады. 

Қарым-қатынас еңбек пен танымның жиынтығы ретінде сананың дамуына сүйеніп, 
адам іс-әрекеті  түрінің маңызды триадасына кіреді. Қарым-қатынас адам және 
тұлғааралық қатынас туралы ақпарат тасымалдап,  тұлғаның ішкі дүниесінің өзгеруіне 
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мүмкіндік туғызатын адам іс-әрекеті мен мінез-құлқын реттейтін, коммуникация құралы 
болып табылады  [3, 13 б.]. Мұнда қарым-қатынас коммуникативтік қызмет 
атқаратындығы туралы айтылады. 

Тұлғаның дамуы мен қалыптасуы – оның ортамен өзара қарым- қатынасының 
нәтижесі. Яғни, баланың жеке басы қалай қалыптасатынын анықтау үшін  «ата-ана-бала», 
«педагог- бала», «бала-бала» және т.б. қарым-қатынастар жүйесінде оның қарым-қатынас 
сипатын нақты зерттеуді қажет етеді  [4, 27 б.].  

Тұлға – бұл басқа адамдардың   арасында белгілі позицияны иеленетін қоғамдық іс-
әрекеттің себепші субьектісі ретіндегі адам. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері  ол 
неге талпынады және неден қашады, сонымен қатар ұғыну, ұйымшылдық дәрежесі, оның 
белсенділігінің интенсивті және қорытынды нәтижесі,  өмірлік тапсырманы шешуге 
сәйкес бағытталуынан көрінеді  [5, 24 б.].   

Л.С. Выготскийдің жоғары психикалық қызметтердің пайда болуы мен табиғаты 
жайлы еңбектері және С.Л. Рубинштейннің психиканың саналы сыртқы заттық іс-әрекетке 
қатынасы туралы теориялары психология ғылымында тұлға мәселесінде ерекше маңызды 
орын алады.  

Белгілі кеңес психологы А.Н. Леонтьевтің тұлғаның әртүрлі кезеңдерінде 
психикалық дамуды зерттеу арқылы ең алдымен оның қарым-қатынас ерекшеліктері 
туралы алынған түсініктері маңызды болып табылады [6, 8 б.].  Ол тұлғаның қоғаммен 
қарым-қатынас жүйесін толығымен айқындайтын және психикалық дамуда басты орын 
алатын   іс-әрекеттердің сәйкес түрлері және жетекші іс-әрекеті туралы пайымдаған.  

Психология саласында іс-әрекет, тұлға және қарым-қатынас категориялары бірге 
қарастырылады. Сондықтан да  Б.Ф. Ломовтың еңбегінде қарым-қатынас  іс-әрекеттің 
ерекше түрі ретінде сипатталады. Ол іс-әрекеттің субъектісі ретінде әлеуметтік-мәдени 
тәжірибені, қоғамдық пайдалы, танымдық, теоретикалық және практикалық іс-әрекеттің 
әр түрлері мен формаларындағы сананы, мақсатты игеруі арқылы тұлға ретінде 
қалыптасуына, дамуы мен шыңдалуына бағытталған. Тұлға – іс-әрекет пен қарым-
қатынаста жүзеге асатын, әлеуметтік қатынастар жүйесінің тұрақты субъектісі дегенді 
А.В. Петровский бекер айтпаған. 

Қарым-қатынас процесі барысында, яғни адамның басқа адамдармен өзара 
әрекетінің арнайы формасында: түсініктермен, идеялармен, қызығушылықтармен, 
нұсқаулармен және т.б алмасу жүзеге асады. Қарым-қатынаста нақты индивид басқа 
адамдар жасаған, «рухани байлық қорын» игереді, осыған орай оның жекелік 
тәжірибесінің шектелуі жойылады; сонымен қатар қарым-қатынас арқылы ол осы «қорға» 
өз жасағандарын енгізеді. Осы орайда тұлға өмірінде қарым-қатынас маңызды орын 
алатынын көруге болады. Бұдан баланың танымдық дамуының тікелей қарым-қатынасқа 
тәуелділігі байқалады. 

 Танымдық іс-әрекеттің қарым-қатынас процесіне ықпал ететін өзіндік ерекшеліктері 
ретінде өзара әрекеттесетін субъектілердің «дүниетанымдық» айырмашылықтарын 
санауға болады. Субъектінің дүниетанымын қайта жасау ұмтылыстарының кең тараған 
түрі субъектінің семантикалық кеңістіктерін қайта жасау әдістерін қолдану болып 
табылады. Бұл әдіс қабылданатын объектілер (жіктеу техникасы, субъективті шкалаға 
енгізу, ассоциациялар, семантикалық дифференциал, триадалық салыстыру) мен 
субъективті ұқсастықтың негізі болып табылатын іргелі факторларды ерекшелеу мен 
олардың өңделуінде тікелей алғашқы субъективті жақындықты белгілеу арқылы жүзеге 
асырылады 

Б.Ф. Ломовтың пікірінше қарым-қатынас әлеуметтік-тарихи категория ретінде 
күрделі динамикалық жүйе болып табылады [7]. Қарым-қатынасты талдау бірқатар 
әртүрлі деңгейлер мен өлшемдерді ерекшелеуге мүмкіндік береді. Қарым-қатынас 
деңгейлері, өлшемдері және детерминанттары туралы мәселені қарастырмастан бұрын, 
бастыны ерекшелейік: қарым-қатынас субъектілердің өзара әрекеттестігі процесі ретінде 
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болады. Қарым-қатынаста субъект ретінде оларға тән адамдардың «субъективті әлемі» деп 
атауға болатын қасиеттері байқалады.  

Қарым-қатынас – қатарлас дамудағы индивидуалды іс-әрекеттердің қосылысы 
немесе жинақталуы емес, дәлірек айтқанда субъектілердің өзара әрекеттестігі болып 
табылады. Сондықтан да оған енгізілген актілердің (әрекетер немесе операциялар) 
барлығы қосарланған және ерекше қасиеттерге ие болады. 

Кез келген танымдық процесте кезеңнен кезеңге өту барысында ынтымақтастық 
және ақпарат тасымалдануы жүзеге асырылады. Қарым-қатынас жағдайларында жеке 
жүретін танымдық процеске тұлғалық қарым-қатынас арқылы серіктесінен алған ақпарат 
тартылады. Онда ең алдымен қарым-қатынас жағдайында танымдық процестер 
динамикасының өзгешелігі мен жоғары тиімділігі анықталады.  

Қарым-қатынас процесі барысында вербалды және вербалды емес құралдар 
арасындағы қатынас бірлесіп шешілетін мәселелер сипатымен, сонымен қатар бірлескен 
іс-әрекет жағдайларымен анықталады және ол өте динамикалы өзгермелі болып келеді.  

Қарым–қатынастың ойлауға әсер етуіне себеп болатын негізгі детерминанты ретінде 
ақпараттардың жалпы қоры, индивидуалды танымдық процестердің динамикасын 
реттеудің өзіне тән ерекше механизмі, міндеттерді шешудің бірлескен стратегиялары мен 
іс–әрекеттің топ үшін ортақ стилі қарастырылады.  Ойлау мен  қарым–қатынастың өзара 
күрделі байланысы субъектінің жалпы қорытындыдағы  ақпараттардың жинақталу 
процесінен көрінеді.  Ойлау мен қарым–қатынастың өзара  байланыс мәселесі бірлескен 
ойлау әрекетіндегі мақсаттық құрылым мен мағыналардың жалпы қорының өзара 
байланыс мәселесінде нақтылануын С.М. Жақыпов айтып өткен [8]. 

Адамның сыртқы дүниемен қарым-қатынасқа түсу процесінде міндетті түрде 
қажеттілік туындап отыратындығы анық. Сондықтан адамға алдына мақсат қойып, оны 
шешуге ұмтылдыратын оның қажеттіліктері болып табылады.   Жеке адам қарым-қатынас 
процесінде ұқсау, мысал, өнеге алу, үйрену, еліктеу арқылы қоғамдық және жеке сананы, 
эмоцияны, сезімді, мінез– құлық нормаларын көрсетудің формаларын меңгереді. 
Тұлғаның жас ерекшелігіне және дамуына байланысты әр бала қарым-қатынастағы 
қажеттілікпен анықталады, негізінен үлкендермен қарым-қатынас жасау арқылы 
қанағаттандырылады. 

 Қарым-қатынас жағдайында жалпы мақсат ретінде субъектілердің арасында 
танымдық мақсаттары жүзеге асырылады. Ол екі жақтың қажеттілігі мен 
қызығушылығына негізделе отырып, қарым-қатынаста бірлескен-диалогтық танымдық іс-
әрекет арқылы орындалады. Қарым-қатынастағы танымдық іс-әрекеттің дамуында 
тұлғаның жас  ерекшелігіне байланысты оның білімінің теориялық мазмұны маңызды 
болып табылады.  Ал  білім бір жағынан адамның ойлау әрекетінің нәтижесі болса, екінші 
жағынан  іс-әрекет жүйесін анықтайды.    

Тұлғаның қалыптасу және даму заңдылықтарын, түрлі жағдайлардағы оның мінез-
құлықтары мен іс-әрекеттерін зертделеу, адамдарды жиі жағдайларда жақындықтары 
бойынша біріктіру (отбасы, оқу топтары, өндірістік ұжым) әлеуметтік психологияның 
зерттеу объектісі болып табылады.   Өйткені қандай да бір бірлестіктерді құрайтын 
тұлғалар, мінез ерекшеліктері, санасының мазмұны мен формасы, қажеттіліктер, 
қызығушылықтар, мінез-құлық мотивтері, іс – әрекеті бойынша теңдеусіз, іс-әрекет 
мақсаттары мен міндеттеріне, әрбір адамдар бірлестіктеріне тұлға үшін өзгеше 
«психологиялық ахуал» жасайтын және сондықтан да оған әртүрлі ықпал ететін арнайы 
әлеуметтік – психологиялық ерекшеліктер тән.  

Адам қарым-қатынастан, қоғамнан тыс салыстырмалы түрде өзіндік адами 
қасиеттерін жылдам жоғалтады. Балаларды айтпағанда, ұзақ уақыт қоғамнан тыс болған 
жоғары деңгейдегі индивидтер, адамға ұқсас емес аярлықтай мәнсіздікке айналады, сол 
мезетте тек тілін ұмытып, сөйлеу қабілетінен айырылып қоймай, сонымен қатар ақылынан 
да адасуы мүмкін. Олай болса, адамның адами қасиеттерін сақтауға, психикалық дамуына 
қарым-қатынас тікелей ықпал етеді.  
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Қарым – қатынастың  ортақ нәтижеге қол жеткізу мен қатынасты  жақсарту  
мақсатындағы олардың күшін біріктіруге және келісімге келуге  бағытталған екі (немесе 
одан да көп)  адамның өзара әрекеттесуі екені белгілі.   Қарым-қатынас барысында 
адамдар бір-біріне сөз арқылы үн қату, одан жауап алу немесе вербалды емес қатынастар 
есебінде байланыс орнатады. Бұл барлық басқа әрекеттерден қарым-қатынас актын жеңіл 
бөліп алуға мүмкіндік береді. Егер басқа адам  бізді тыңдап, бетімізге қараса және   
мейірімді сөздерімізге күліп жауап қайтарса, жылы көзқарас білдіргенін сезінсеңіз, сіздің 
көзіңізге көз алмай қарауға талпынса –  біздер қарым-қатынас жасап жатқанымызға 
сенімді  боламыз.  
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Резюме  
Эта статья рассматривает «Отношение индивидуальных особенностей, анализа 

познавательной активности».  Связь играет важную роль в развитии познавательных 
способностей человека. Любое психическое развитие отношений не из процесса. Уровень 
умственного развития человека в процессе теоретических знаний и практических 
действий будет осуществляться. 

Во взаимодействии между людьми,  реализовываются отношения друг с другом в 
своих интересах, настроение, чувства. 

 
Summary 

This article examines «The attitude of the individual characteristics, the analysis of 
cognitive activity». Communication plays an important role in the development of cognitive 
abilities. Any mental development of relations is not out of the process. The level of mental 
development of the person in the course of theoretical knowledge and practical actions will be 
carried out. 

In interaction between people, to realize a relationship with each other in their own 
interests, moods, feelings. 
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШУ 

ЖОЛДАРЫ 
 

Еркін Е.Е.,                                                                                                           
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада шағын бизнестің негізгі проблемасы және оның шешу жолдары  

қарастырылады. 
Түйін сөздер: қаржы, басқару, экономика, бюджет, бақылау.   

 
Қазақстан  Республикасының  нарықтық  экономикаға  көшуінің  алғашқы  

кездерінен бастап кәсіпкерліктің дамуы мемлекеттің экономикалық       саясатының       
маңызды  бағыттарының бірі болып келеді.  

Нарықтық   қатынастар   көптеген   адамдардың   "өз   ісіне"  деген   табиғи   
ұмтылуды  тудырып, өздерінің меншіктерін  арттыра түседі. Ең соңында бұл қызметтің 
ерекше түрі - кәсіпкерлік қайраткерліктің пайда болуына әкеп соғады. 

Кәсіпкер   қабылданған   заңға   қайшы   келмейтін   қызметтің   қандай   да   
болмасын  түрімен айналыса алады. Олар:  

- шаруашылық-өндірістік; 
- сауда-көтерме  сату; 
- жаңартпашылық; 
- көрсетілген  консультациялық  қызметтер     және т.б.  коммерциялық 

делдалдық, сол сияқты құнды қағаздар операциялары. 
Шағын кәсіпорынның ел экономикасындағы рөлі аса үлкен. Біздің республикамызда  

шағын кәсіпкерліктің үлесі қазіргі кезде 90 %-ға жетеді. 
Кәсіпкерлік саласы жөнінде біршама мемлекеттік  бағдарламалар қабылданып, олар  

негізінен шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға бағытталған.  
2014 жылғы желтоқсан айының 24-і күні «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-

ның Директорлар кеңесінің отырысында Қордың 2014-2024 жылдарға арналған Даму 
стратегиясы бекітілді. Құжатта көрсетілгендей «Даму» қорының миссиясы – 
Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің сапалы дамуына қолдау көрсету болып 
табылады. 

Ең басты міндеттері мен мақсаты:  
- халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;  
- қоғамдық бірлестіктердің шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғаудағы рөлін  

арттыру;  
- шағын кәсіпкерліктің өндірістік саласындағы басымдылықты дамыту;  
- шағын  кәсіпкерлікті  ақпараттық  қамтамасыз  ету  жүйесін  жетілдіру  және  

дамыту арқылы шағын кәсіпкерлік субъектілерінің тұрақты қызметі үшін қолайлы   
жағдайлар жасау болып тұжырымдалады.  

Шағын кәсіпорындардың ең басты маңыздылығы - бұл әлеуметтік аспектілігінде.  
Өзінің   құрылуымен   шағын   кәсіпорындар   жұмыс   орындарын   көбейтуге   

жағдай  жасайды, сөйтіп, жұмыссыздықты азайтады. Бұдан басқа халықтың жалпы 
білімділігінің  артуы барысында азаматтар жаппай өздерінің жеке қабілеттіліктерін 
көрсете түседі.  

Ең   алдымен  бұған   қол   жеткізуде   өз   істерін  ұнататындықтары        және бұған  
бейімділіктерінің   сай   болуына   қарай  өздерінің   жеке  "ісін"   ашу, өзінің  бизнеспен  
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айналысуын жалғастыру болып табылады. Мұның өзі сондай-ақ, шағын кәсіпорындардың  
дамуына қажеттілікті тудырады.  

Мәселен,   2014-2024   жылдар   аралығындағы   мемлекеттің   негізгі   мақсаты   
болып  шағын   және   орта   кәсіпкерліктің   ЖІӨ-дегі   үлесін   45%-ға   ұлғайту   және   
осы   салада  жұмыспен  қамту  деңгейін  5 млн.  адамға  дейін  жеткізу,  сонымен  қатар  
бұл  негізде  тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз ету болып табылады.  

Қазіргі  таңда  шағын  бизнес  мемлекеттік  бюджеттің  20%-н  қалыптастырады,  ал  
шағын  және  орта  кәсіпкерлік  кәсіпорындарының  саны  112,2  мыңды  құрайды.  
Мұндай  өсімге  жағымды  әсер  ететін  келесі  факторларды  атауға  болады:   

- кәсіпкерлік  тұрғысында  нормативті-құқықтық  базаның  қалыптасуы,  мемлекеттік  
органдар  мен  кәсіпкерлердің  бірігіп  жұмыс  істеуі  негізінде  әлі  де  жетілу  үстінде;   

- кәсіпкерлікті  қолдайтын  200-ден  астам   қоғамдық   кәсіпорындар   жұмыс   
істеуде;    

- кеңесші-жиын   органдар   -   Президент  жанында жұмыс істейтін Кәсіпкерлер 
кеңесі құрылды, ҚР Үкіметі жанында кәсіпкерлікті  қолдау  комиссиясы  құрылды;  

-  сонымен  қатар  біршама  қорлар  қызмет  жасайды,  соның  ішінде шағын 
кәсіпкерлікті қолдау қоры, "Евразия" қоры және т.б. жұмыс жасайды;  

- жеке  және  заңды  тұлғаларға  тегін  есеп  ашатын  екінші  деңгейдегі  банктер  
түрлі  операциялар  жүргізеді.   

Сонымен     қатар  шағын    кәсіпкерлік    субъектілеріне   несие   беру   бір   топ  
банктермен:    Еуропалық     даму   және    қайта   құру   банкінің   бағдарламасы     
бойынша,  Кәсіпкерлікті  қолдаудың  Орталық  Азиялық  американдық  қоры,  Инвестиция  
және  даму  бойынша   Неміс   компаниясы   қолдау   жасайды;   Халықаралық   даму   
және   қайта   құру  банкімен, Исламдық даму банктерімен бірігіп несиелік қызметтер 
атқаратын БТА  банкі,  Нұрбанк,  Темірбанк,  Қазкоммерцбанк  сияқты  біршама  банктер  
қызмет  атқарады.  Несиелік  кезең  мұнда  1  ай  мен  7  жылға  дейінгі  аралықты  
қамтыса,  жылдық  пайыздық  салым  16-дан  27%  құрайды.  Демек,  кәсіпкерлік  
саласындағы  координат  жүйесі  жақсы  деңгейді  көрсетеді.  

Қазақстандағы  шағын  кәсіпкерліктің  моделі  әлі  де  болса даму үстінде. Мұндай  
санақ  еліміздегі  экономикалық  өсімді  қамтамасыз  ету  үшін  кәсіпкерліктің  дамуын 
интенсивті, яғни қарқынды қалыптастыру керектігін көрсетеді [1].   

Кәсіпкерлік тұрғысындағы түрлі нормативті-құқықтық базаның, соның ішінде кейбір 
заңдардың кәсіпкерлердің мүдделеріне қолайсыздығы қиындық туғызады.  

Соның ішінде, мемлекеттік тіркелу үшін кететін шығынның көптігі, оның бюджеттік  
кәсіпорындар  үшін,  қазыналық  және  кооперативтік  меншікті  кәсіпорындар  үшін    
айлық  есептік көрсеткішті құраса, ал шағын кәсіпорындардың субъектілері үшін ол 5 есе  
жоғары және басқа заңды тұлғалар үшін 20 айлық есептік көрсеткішті құрайды .  

Қазақстандағы  заңнамалық  базаның  дамуы  тек    кәсіпкерліктің  шағын  түрлерінің  
басымдығын  ғана  көрсетпейді,  сондай-ақ  оның  басқа  да  түрлеріне  өзгерістер  әкелді.  
Соның ішінде, Қазақстан Республикасының      2014 ж. 13 мамырдағы № 415-II 
"Акционерлік  қоғамдар туралы" Заңы  акционерлік компанияларды барынша ірілендіруді 
көздейді, яғни  түрлі акционерлік қоғамдардың қалыптасуы мен қозғалмалығын 
қиындатады. Өзгертулер,  сонымен қатар, халықтық акционерлік қоғамдарды да  
қамтыды. Оның жеке капитал мөлшері сақталған жұмыскерлердің сандық құрамының 500  
адамына 1 000 000 айлық көрсеткішін құрауы керек. Мұндай құрылым қалыптастырушы  
патернализм,   өз   уақытында   бірнеше   қаржы   институттарының   (зейнеткерлік   
қорлар,  банктер) бірігуі мен іріленуіне, негізінен капитал мөлшерінің жинақталуымен 
бірге жүріп,  түрлі  жағымсыз  құбылыстарға,  соның  ішінде  капиталдың  айналыста  
болмауына,  көп  мөлшердегі  кәсіпорындардың  ірі  капиталдық  қуатқа  ие  болмауына  
байланысты  қайта  құрылуына әкеп соқтырады.  

Қазіргі  таңда  кәсіпкерлікті  қолдау  жөніндегі  инфрақұрылым  әлі  де  болса  толық  
дамымаған, соған байланысты тұрғындар арасында шағын және орта кәсіпкерлік туралы  
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және  түрлі  заңдарға  өзгерістер  енгізілуі  туралы  ақпаратпен  аз  қамтылған.  2014  
жылы  Экономикалық   зерттеу   Институты   жүргізген   әлеуметтік   зерттеу  деректері   
бойынша,  кәсіпкерлердің     1/3-і   оларды  қолдау  жөніндегі  мекемелермен       қарым-
қатынас  жасамайтындығын көрсетті.  

Назар  аударатын  мәселелердің  бірі  болып  кәсіпорындардың  жұмысын  уақытша  
тоқтататын   түрлі   тексерулер   жатады.   Бұл   мәселені   бірнеше   рет   Президенттің өзі 
талқылауға салды. Мұндай тексерулер қатарына: әкімшілік, салықтық, қаржылық, валюта-
экспорттық  және  т.б.  жатады.  Бұл  жөнінде  үкімет  тарапынан  бірнеше  қаулылар  мен  
бұйрықтар   қабылданды.   Олар   негізінен   бірыңғай   статистикалық   есеп   пен   
тіркеуді   Орталық құқықтық статистика арқылы жүргізеді.  

Біршама кемшіліктерге қарамастан бұл жүйенің тиімді жағы деп, шағын кәсіпкерлік  
субъектілерін  тексеретін,   2015  жылдың  27  желтоқсанында  қабылданған  мораторийді  
есептеуге болады.   

Оның негізгі міндеті  заңсыз тексерулерді жою және шағын кәсіпкерліктің дамуына  
қолдау көрсету болып табылады.  

Жеке  кәсіп  ұйымдастырудағы  маңызды  мәселе  болып  несиемен  қамту  
есептеледі.  Мұндағы  негізгі  кедергіге  жататыны  несие  үшін  жоғары  пайыз  бен  
қысқа  уақыттың  берілуі.  

Бұл сұрақты шешу барысында қазіргі таңда мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп,  
екінші деңгейдегі банктер жүйесінің түрлі жеңілдіктері қарастырылған.   

Жоғарыда  аталған  мәселелердің  тиімді  шешімін  табу  үшін  кешенді  құрылымдар  
арқылы  қазіргі  уақытта  қалыптасқан  мониторинг  жүйесін  дамытуды  алға  қойған  
жөн.  Соның ішінде нарық конъюнктурасын, талқыланған заңдарды пайдалану және т.б.  

Қазіргі    Қазақстан  Республикасы  жағдайындағы  мемлекет  тарапынан  
жүргізілетін  қолдау негізінен  кәсіпкерліктің дамуына қолайлы жағдай жасауға 
бағытталуы қажет. Ол  үшін   несиелік    жеңілдіктер,   экспортты    сақтандыру,    
коммерциялық      ақпараттардың  экспортты  сақтандыру  Корпорациясы,  Қазақстандық  
инвестициялық  қор,  Инновациялық  қор,  несиелік  бюро  және  т.б  арқылы  жүргізіледі.  
Кәсіпкерліктің  дамуы  тек  мемлекет  тарапынан  индустриалдық және  агроөнеркәсіптік  
саясат түрлерімен  қолдау арқылы  ғана  емес, сонымен қатар бірінші орында 
кәсіпкерлердің өздерінің тиімді шешімдері арқылы ,  соның  ішінде  өндірісті  жаңарту  
мен  мамандандыру,кадр  біліктілігін  квалификациялау  және т.б. қолдану болып 
табылады.  

Кәсіпкерліктің   алдағы  дамуы  мемлекеттер  мен  кәсіпкерліктердің  тығыз  қарым- 
қатынас жасауына бағытталуы тиіс. 

Жалпы алғанда кәсіпкерлік мәселесін шешу мен оны алдағы уақытта дамыту негізгі  
үш бағытта жүргізілуі қажет (Сурет).  

Ұлттық    өнімдердің    нарықта    өткізуді   кеңейтуде,    ортақ   сауда   ережелерінің  
қолданылуына,     ҒТП    жетістіктерінің    жедел   өзара   пайдаланылуы      мен   әрі   
қарай  мамандандырылуына  ЕвраЗЭС  сияқты  халықаралық  ұйымдардың  дамуы  және  
Ресей,  Украина, Беларусия және Қазақстан елдерінің біртұтас экономикалық кеңістігінің 
құрылуы елеулі әсер етті.  

Жоғарыда аталған елдер арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың барысы үш  
қадамда  өткізілуде.  Алғашқыда  мүше  елдердің  арасында  тауар  импортының  емін-
еркін  саудасына    ешбір   кедергісіз  орындалуы   қойылады.     Екінші    қадамында   
ортақ   кеден  тарифтері   мен  түрлі  тауарларға,  соның  ішінде  ауылшаруашылық  
өнімдеріне  қызмет  көрсету,   капитал   және   жұмысшы   күшіне,   яғни   ортақ   кеден   
кодексінің   қабылдануы  көрсетілген. Ал үшінші қадамында кедендік бақылауды алып 
тастап, тауарлар мен қызмет  көрсетулердің еркін қозғалуына мүмкіндік беру көзделген. 

Сонымен, қорытындылай келе, жоғарыда баяндалғандай экономиканың жаңа  
жағдайындағы нарыққа өтуінде шағын кәсіпорындар "жанама" өнім ретінде болмайды.  
Олар еліміздің ажырамайтын саяси-экономикалық жүйенің бөлігі болып табылады.   
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Кәсіпкерлік мәселесін шешу мен оны алдағы уақытта дамыту 

негізгі  үш бағыты 
 

 
 

 
Сурет. ҚР-дағы кәсіпкерлік мәселесін шешу мен дамытудың негізгі бағыттары 

 
Біріншіден, нарықтық қатынастардың тұрақтылығы, солай болғандықтан, халықтың  

көптеген бөлігі осы қатынастар жүйесінде тартылады; екіншіден, нарықтық жағдайда олар  
қажетті икемділікті қамтамасыз етеді, терең мамандандыруда іске асыруды және өндірісті  
тармақтанған кооперацияға айналдырады. Онсыз оның экономикалық тиімділігінің болуы  
мүмкін емес. Нәтижесінде, бұл шаруашылық дамудың және ұлттық экономиканың  
серпінді өсуіне үлкен ықпал етеді; үшіншіден, шағын кәсіпорындар рөлінің өзгеруі орта  
және ірі кәсіпорындардың қызмет етуіне тиек болады [2]. 
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1-ші бағыты 
 

 
2-ші бағыты 

 
3-ші бағыты 

 Ғылыми-техникалық        
мүмкіншілікті   пайдалану     
мен    дамыту     арқылы 
инновациялық     
жаңартуды,негізінен     
меншіктегі   кәсіпорынды     
модернизациялау,     адам  
капиталын  қолдану және  
өнімнің  сапасын көтеру 
болып  табылады.  

 Ғылыми-техникалық  
және экономикалық 
серіктестік тұрғысында 
көңіл бөлетіні-бұл 
экологиялық фактор, яғни  
табиғи материалды 
экономикалық ресурс 
ретінде тану, бүгінгі таңда 
материал үнемдейтін  
түрінен  ресурс  сақтаушы  
технология  түріне  көшу  
қажеттігін  тудырады.  
Міне,  осының  негізінде  
постиндустриалды  
қарқындату  арқылы  сапа  
жағынан  жаңаша  
кәсіпкерлікке  көшуге 
мүмкіндік береді. 

 

         Кәсіпкерліктің 
қоғам және мемлекет 
тарапынан қолдау табуы 
негізінен қоғамдық  
келісімдер мен президент 
қолдауына байланысты 
жүзеге асады. Соңғы кездері 
кәсіпкерлік  іс-қызметтің 
престижін қолдауда 
қоғамдық пікір маңызды рөл 
атқарады.  

        Соның  ішінде  
елімізде  жүргізілетін  
конкурстар,  атап  айтсақ  
"Жыл  кәсіпкері",  
"Онжылдықтағы ең үздік 
кәсіпкер" секілді түрлі 
қызмет салаларында 
жүргізіліп келеді.  

 

        Кәсіпкерліктің 
қоғам және мемлекет 
тарапынан қолдау табуы 
негізінен қоғамдық  
келісімдер мен президент 
қолдауына байланысты 
жүзеге асады. Соңғы кездері 
кәсіпкерлік  іс-қызметтің 
престижін қолдауда 
қоғамдық пікір маңызды рөл 
атқарады.  

        Соның  ішінде  
елімізде  жүргізілетін  
конкурстар,  атап  айтсақ  
"Жыл  кәсіпкері",  
"Онжылдықтағы ең үздік 
кәсіпкер" секілді түрлі 
қызмет салаларында 
жүргізіліп келеді.  
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2. Елшібаев /Кәсіпкерлікті қызметті ұйымдастыру негіздері/: Оқу құралы.                   
- Алматы: 2009. 

 
Резюме 

 В статье рассматриваются основные  проблемы малого бизнеса  и его решения. 
 

 Summary 
The article discusses the main problems of small business and its solutions. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ 

 
Жингильдин М.М.,   

магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматриваются теоретические основы сущности управления 

банковских услуг. 
Ключевые слова: банк, финансы, ууслуги, управление, система, совершенствование. 

 
Одной из основных целей развития банковского сектора экономики Республики 

Казахстан является все более полное удовлетворение потребностей клиентов в 
качественных банковских услугах. Это должно обеспечить повышение устойчивости и 
прибыльности банков, укрепление доверия к ним клиентов, усиление 
конкурентоспособности банковской системы. Качество банковских услуг во многом 
зависит от уровня организации деятельности банка в целом. Особую значимость проблема 
качества банковских услуг приобретает в условиях либерализации рынка банковских 
услуг. И возрастает с приходом крупных иностранных банков и перспективой вступления 
Казахстана в ВТО. 

Как известно, формирование конкурентной среды является одним из главных итогов 
перехода Казахстана к рыночной экономике. Сегодня отечественные банки предлагают 
достаточно широкий спектр услуг своим клиентам, и, как показывает практика, именно 
качество обслуживания становится одним из ключевых факторов успеха конкурентной 
борьбы на достаточно насыщенном рынке банковских услуг. 

Необходимость и важность качества банковского обслуживания не ставятся под 
сомнение, и, как следствие, проблемы повышения качества банковских услуг являются 
наиболее актуальными для развития отрасли в современных условиях. Внедрение системы 
менеджмента качества рассматривается сегодня как стратегический коммерческий 
императив, важный элемент развития банка и реализации его стратегии, основная цель 
которой - предоставлять клиентам банка услуги самого высокого качества. Однако прежде 
чем перейти непосредственно к рассмотрению качественных характеристик банковских 
услуг, представляется необходимым очертить их смысловое поле, раскрыв их понятие и 
особенности. 

В рыночных условиях банки, как финансовые институты, являются ключевым 
звеном, питающим национальную экономику дополнительными денежными ресурсами. 
Современные банки не только торгуют деньгами, они одновременно являются 
аналитиками рынка. По своему местоположению в экономической системе государства 
банки находятся ближе всего к бизнесу, его прямым потребностям и меняющейся 
конъюнктуре. В целом, рынок неизбежно выдвигает банк в число первостепенных, 
ключевых элементов экономического регулирования.  

В то же время приходится констатировать, что в современной научной литературе 
нет единого мнения относительно понятия и сущности банка. Слово «банк» происходит от 

 60 



Вестник университета Кайнар, №4/2016 

старо французского «banquet» и означает «стол». Конкретной исторической даты 
возникновения банков нет. Элементы развития банковского дела можно найти в истории 
древних государств - Вавилона, Египта, Греции, Рима. В те времена банковские операции 
сводились к покупке, продаже, размену монет, учету обязательств до наступления сроков, 
приему вкладов, выдаче ссуд, ипотечным и ломбардным операциям. Но постепенное 
изменение социально-экономических условий (установление раннефеодальных порядков, 
преобладание натурального хозяйства, осуждение ранним христианством посреднических 
денежных отношений) привело к затиханию товарно-денежных операций и вместе с ними 
операций, которые сегодня трактуются как банковские. 

Российские теоретики Э.М. Агабабьян и С.Г. Струмилин предлагают разделить 
услуги на два вида. Так, первый вид услуг составляют выражающие особую 
потребительную стоимость труда, то есть услуги, удовлетворяющие человеческие 
потребности, минуя процесс овеществления в отдельно существующей вещи. Данный вид 
услуг характеризуется как полезное действие труда. В качестве главной особенности этих 
услуг называется их невещественный характер, а под главным свойством подразумевается 
неразрывность процесса производства и потребления. Из этих особенностей вытекает, что 
в каждый отдельный момент объем произведенных услуг равен объему потребленных [1-
3]. 

Услуги же второго вида связаны с ранее уже созданными материальными благами и 
направлены на восстановление потребительных свойств последних. Как следствие, в этом 
случае услуга как потребительная стоимость непосредственного проявления не имеет, а 
главным качеством этой категории является то, что производительным трудом работников 
этого вида услуг создается стоимость, субстанцией которой является овеществленный 
труд  

Как известно, существуют и альтернативные теории классификации услуг. Согласно 
одной из них, услуги можно классифицировать по ряду следующих характеристик 
указанных в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 - Классификация банковских услуг 

Тип услуги Характеристика услуги 

По видам труда 
осуществляемые на основе частной или 
государственной собственности на средства 
производства; 

По характеру оплаты услуг 
платные (оплачиваемые населением; 
предприятиями, учреждениями и организациями 
по безналичному расчету) и бесплатные; 

По видам потребления индивидуальные и массовые услуги; 
По формам обслуживания абонементные, срочные и по месту работы и др.  

Источник: Хамитов Н.Н. Банковское дело: Курс лекций. - Алматы: Экономика, 2005. 
 
Как представляется, подобная классификация является одним из способов 

выявления определенных тенденций в развитии нематериальной сферы на основе 
различных форм собственности, позволяет определить пропорции платных и бесплатных 
услуг, иметь четкое представление о размерах личного и коллективного потребления 
услуг. 

Изучив имеющие место в современной экономической теории подходы к 
исследованию понятия «банк» и «услуга», мы можем логически перейти к рассмотрению 
теоретической природы понятия «банковская услуга». В трудах современных экономистов 
встречаются разнообразные взгляды на определение понятия «банковская услуга». 
Анализируя различные источники, можно отметить, что не существует конкретного и 
однозначного определения термина «банковская услуга».  
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В казахстанском банковском законодательстве отсутствует понятие «банковская 
услуга», его заменителем является термин – «банковская операция». 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О 
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к банковским операциям 
относятся: 

прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций; 
открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на 

которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и 
монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу; 

кассовые операции: прием и выдача наличных денег при осуществлении одной из 
банковских операций, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6, 9, 12 и 13 настоящего 
пункта, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение; 

переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по 
платежам и переводам денег; 

учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств 
физических и юридических лиц; 

банковские заемные операции: предоставление банком, ипотечной организацией, 
брокером и (или) дилером с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя и юридическим лицом, единственным акционером (участником) которого 
является государство, кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и 
возвратности; 

организация обменных операций с иностранной валютой; 
межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а 

также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга - 
банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; 

выпуск платежных карточек; 
инкассация банкнот, монет и ценностей; 
прием на инкассо платежных документов; 
открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по 

нему; 
выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной 

форме; 
выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной форме [2]. 
Как видно в законодательстве не существует разграничения в отношении понятий 

банковская операция и банковская услуга. 
Таким образом, банковская услуга может включать в себя банковскую операцию, а 

может выступать отдельно (например, консультационные и информационные услуги).  
Исследуя различные подходы, уточним понятие банковской услуги. 
Банковская услуга – процесс, представляющий собой действие банка по 

удовлетворению потребностей и ожиданий клиента, способствующий получению 
прибыли. 

Цена банковского продукта – краеугольный камень, определяющий  отчасти выбор 
того или иного банковского продукта, идентичного по содержанию, однако 
отличающегося по качеству предоставления.  

В современных условиях рыночной экономики спрос и предложение играют 
ключевую роль в формировании цены продукта, а затратный подход не отвечает 
рыночным условиям – условиям конкуренции, поэтому постепенно отходит на второй 
план.      
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Если конкурент установит цену ниже, то потребитель предпочтёт купить большее 
количество по меньшей цене. Цены конкурентов – это верхняя граница цены продукта, но 
при условии равной ценности для потребителя. Таким образом, существует не только 
ценовая конкуренция, но и неценовая. Потребитель ориентируется на максимальную 
полезность.  

Потребитель, приобретая тот или иной товар, услугу, приобретает инструмент 
удовлетворения своих потребностей. Чтобы оценить степень своей удовлетворенности, 
необходимо сформировать набор характеристик, определяющие степень полезности 
данного товара. Значения характеристик – это и есть стандарты соответствия продукта 
требованиям клиентов, а сами характеристики – требования качества продукта.  

В отношении систематизации банковских услуг необходимо отметить, что 
существуют различные попытки их классификации.  

В своей монографии Н.И.Парусимова очень четко группирует существующие 
трактовки «банковская операция», «банковский продукт» и «банковская услуга» разделяя 
данные понятия с точки зрения: 

1. Производственного подхода. 
2. Маркетингового подхода. 
3. Правового подхода. 
4. Потребительского подхода. 
5. Институционального подхода. 
Рассмотрение автором концептуальных основ осуществляется с позиции 

соответствующей экономической парадигмы и ее принципами. Разные методологические 
подходы обогащают теорию банковского дела. Однако недостатком, как отмечает автор, 
большинства исследований является: увеличение перечислением совершаемых действий 
банка и  игнорирование родовых свойств банка, отсутствие выявления причин их 
трансформации в условиях перехода от депозитно-обменной модели банковского дела и 
кредитно-инвестиционной, а затем  инвестиционно-спекулятивной (финансовой) модели  
[4].  

Далее она предлагает классифицировать банковские услуги, разделяющие функции 
Национального и коммерческих банков (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Основные типы банковских услуг и банки, и предоставляющие  

Тип банковской 
услуги 

Предоставляется 
Национальным  

банком 

Предоставляется 
коммерческим  

банком 

Стратегические:  
позволяют клиенту банка 
разработать и достичь 
существенных 
стратегических 
преобразований в 
характере, направлениях и 
масштабах деятельности, 
либо образе жизни 

денежная политика и 
эмиссия; обеспечение ресурсов 
для финансирования научных 
исследований и развития 
стратегически важных отраслей; 
поддержание покупательной 
способности и валютного курса 
национальной денежной 
единицы, выдача и 
аннулирование банковских 
лицензий;  
объявление банкротства 

инвестиционные 
кредиты, размещение 
займов, пластиковые 
карточки, 
синдицированные займы,  
закладные операции, 
сберегательные счета;  
учреждение финансово-
промышленных групп 

текущие:  
позволяют клиенту банка 
оптимальным образом 
добиться целей, 
поставленных в годовом 

банковский надзор; 
контроль за соблюдением 
нормативов; учет векселей; 
информирование правительства; 
денежное обращение; валютные 

потребительский 
кредит; необеспеченный 
кредит; операции на 
денежном рынке; 
депозитные счета; 
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плане резервы бюджетные счета; 
чековый клиринг 

оперативные:  
позволяют клиенту банка 
подготовиться и быстро 
решить не 
запланированные 
проблемы 

предоставление кредитов 
банковским учреждениям; 
поддержание валюты; действия 
по обеспечению надзора; 
переговоры с МВФ о 
предоставлении кредитов 

депонирование, 
залог ценностей; 
обеспеченный кредит; 
страхование жизни; 
страхование кредитов; 
факторинг; лизинг 

специальные:  
позволяют клиенту 
получить 
профессиональную 
помощь в 
непредвиденных 
кризисных ситуациях 

гарантии сбережений 
горожан; гарантии по 
банкнотам; поддержка банка; 
подбор руководящих кадров 

рефинансирование; 
вторичные закладные; 
объем страховой 
ответственности; продажа 
услуг 

Источник: Хамитов Н.Н. Банковское дело: Курс лекций. - Алматы: Экономика, 2005. 
 

Критериями данной классификации служат решения клиентов банка относительно 
стратегических, текущих, оперативных или специальных задач.  

Однако отнесение видов услуг к какой-либо конкретной категории представляется 
весьма спорным. Так, например, в таблице 2 указано, что среди стратегических услуг 
банка значиться «учреждение финансово-промышленных групп», по сути, данные услуги 
не являются клиентскими, а относятся к стратегии развития банка, продуманной ее 
собственниками и учредителями. Банки могут оказывать услуги по осуществлению 
слияний различных компаний, и в этом случае их деятельность может быть рассмотрена 
как услуга.  

Весьма спорным является отнесение такой услуги как бланковый или без залоговый 
кредит, являющийся, как правило, краткосрочным к категории текущих услуг, которые, 
согласно определению, «позволяют клиенту оптимальным образом добиться целей, 
поставленных в годовом плане». 

Использование такой услуги, как например лизинг, требует тщательного изучения 
всех деталей операции, анализа ее преимуществ перед инвестиционным кредитованием, 
планируется заранее, поэтому не совсем корректно классифицировать эту услугу к типу 
оперативных, позволяющих клиенту банка подготовиться и быстро решить 
незапланированные проблемы. 

Таким образом, банки являются поставщиками трех основных видов услуг 
указанных в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Общая классификация банковских услуг 

Вид услуги Характеристика 
Портфельны

е 
К данному виду услуг относятся кредиты и депозиты. Банки 

аккумулируют временно свободные  денежные средства в виде 
депозитов и распределяют их в форме займов клиентам. Таким 
образом, банки перераспределяют ресурсы клиентов, совершающих 
сбережения, к нуждающимся в кредите и тем самым обеспечивают 
предприятия дополнительными финансовыми ресурсами. 

Транзакцион
ные 

Это услуги банка по обслуживанию двух типов сделок: 
ведение системы расчетов, фиксирующей перемещение ценностей с 
соответствующим отражением в бухгалтерском учете, и проведение 
конверсионных операций. К транзакционному виду услуг относятся 
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операции, связанные с обслуживанием платежного и налично-
денежного оборота 

Операционн
ые 

К операционным услугам следует относить трастовые услуги, 
инвестиционные, услуги по страхованию, привлечению капитала, 
обслуживание слияний и поглощений, брокерские услуги. 

Источник: Лисак Б.И. Банковский бенчмаркетинг как метод внедрения эффективных 
моделей бизнес-процессов// Банки Казахстана. 2007. -№3. -С.12.  

 
Количество и качество предоставления банковских услуг настолько разнородно, а их 

классификация разнообразна, что представляется проблематичным и даже вряд ли 
возможным предложение и создание определенной всеобъемлющей классификации, 
учитывающей все особенности банковских услуг.  

Как известно, существенной особенностью банковских услуг является их 
неосязаемость, абстрактный характер: о них невозможно сложить определенное мнение до 
момента приобретения, но в то же время невозможно ощутить материально, увидеть и 
оценить до получения клиентом.  

Следующей отличительной чертой банковских услуг является непостоянство 
качества услуг. Непостоянство качества и неотделимость услуг от квалификации людей 
предъявляют особые требования к обучению персонала банка. Причиной этого является 
то, что работники банка, должны знать не только технику банковского дела, но и 
психологию общения с клиентами. В свою очередь, принято считать, что дополнительное 
качество оказываемых банком услуг создает окружающая обстановка, включающая в себя 
интерьер банка, офисную мебель и прочие внешние элементы. 

Также банковские услуги характеризуются несохраняемостью услуг, которые 
невозможно хранить как товары, поэтому в периоды пикового спроса важно заранее 
планировать, что будет предпринимать банк для того, чтобы предотвратить появление 
очередей. К примеру, одними из мер могут быть привлечение дополнительных 
работников из других отделов, стимулирование обращения в банк в другое время и т.д. 

Вместе с тем банковский продукт имеет свои отличительные, от присущих всем 
видам услуг особенности. Среди подобных можно выделить следующие: 

- оказание банковских услуг связано с использованием денег в 
различных формах (наличной, безналичной); 

- нематериальные банковские услуги приобретают зримые черты посредством 
имущественных договорных отношений; 

- большинство банковских услуг имеет протяженность во времени, 
устанавливаются более или менее продолжительные связи клиента 
с банком. 

Основные выводы, которые можно сделать – это то, что, количество и качество 
предоставления банковских услуг, их классификация настолько разнообразна, что 
представляется проблематичным и даже вряд ли возможным предложение и создание 
определенной всеобъемлющей классификации, учитывающей все особенности банковских 
услуг. 

Действия, которые направлены на клиентов банка, имеют различную целевую 
аудиторию, чувствительность к продвижению, эластичность спроса по цене продукта. 
Исполнение одних банковских услуг в определенной степени зависит от использования 
современных технологий, с другой стороны от таланта и мастерства сотрудника банка.  

В результате изучения научных источников отечественных и зарубежных ученых 
можно сделать вывод, что не существует конкретного и однозначного определения 
термина «банковская услуга». Многие авторы смешивают понятия «банковская услуга» и 
«банковская операция». В связи с этим уточнено понятие банковской услуги 
представляющей собой процесс, действие банка по удовлетворению потребностей и 
ожиданий клиента, способствующий получению прибыли [5-6].  
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Необходимость исследования качества банковских услуг как объекта управления 
продиктовано необходимостью формирования системы управления качеством банковских 
услуг, стремлением повысить качества банковских услуг и сохранить свою долю на 
рынке, обеспечить расширение клиентской базы, выйти на международный рынок, 
увеличить финансовые результаты. Следовательно, в современных условиях исследование 
и разработка системы управления качеством банковских услуг  является одним из 
первостепенных направлений в развитии национальной экономики. 
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Түйін 
Мақалада банктік қызметті басқарудың  мәнінің теориялық негіздері 

қарастырылады. 
Summary 

The article discusses the theoretical basis of the essence of banking services management. 
 
 
ВASIC DIRECTION OF PERFECTION OF CURRENCY REGULATION IN THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Dabyltaeva N.E., 
      Dabyltaeva А.E. 

 
The exchange rate is an important indicator of macroeconomic change and it has 

significant impact on the economy. It shows a direct impact on the competitiveness of national 
products on the world market, the investment climate in the country, the circulation of money 
and inflation. Exchange rate and currency convertibility regime significantly affects the 
migration of capital. For investors is very important dynamics of the national currency for the 
analysis of the profitability of investments and the stability of its receipt. Currency convertibility 
regime determines the possibility of repatriation of income investors. Thus, the dynamics of the 
exchange rate is a reflection of the entire reproduction process in the national economy. In view 
of the above, it is especially important to study the mechanism of formation of the exchange rate 
and its impact on the pace and structure of economic development of the country. 

Keywords:  exchange rate, international competitiveness, monetary policy, exchange rate 
regime, repatriation. 

 
Era of globalization is characterized by ever-increasing mutual influence of different 

countries against each other. Growing and acquires new features not only the competition 
between sectors and individual countries, but also between intercountry associations. In 
connection with this increased attention to the role of key macroeconomic parameters, the 
change of which can stimulate the growth of international competitiveness of the national 
economy. One of the most important of these parameters is the exchange rate. Therefore 
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particularly important research activities of the state to influence the exchange rate in order to 
increase the competitiveness of the economy. Currently, the exchange rate began to actively 
influence the profitability of exports and imports, the domestic price level, the financial 
condition of individual companies and the country as a whole, the standard of living of the 
population. In this regard, a significant relevance is the study of issues of the ruble exchange rate 
policy and its impact on the national economy. 

Exchange rate - the "price" of the currency of one country, expressed in monetary units of 
foreign or international currency units. Externally, the exchange rate seems to participants as the 
exchange rate conversion of one currency to another, determined by supply and demand in the 
currency market. However, the cost basis of supply and demand is the purchasing power of the 
currency, which expresses the average national price levels for goods, services and investments. 
Factors affecting the exchange rate, are: the state of the economy, macroeconomic indicators, 
inflation rate, interest rates, the activities of the foreign exchange markets, currency speculation, 
monetary policy, balance of payments, international migration of capital, the degree of use of the 
national currency in international payments, acceleration or delay of international settlements, 
the political situation in the country, the degree of confidence in the currency at the national and 
international markets. 

The devaluation of the currency. 
Kazakhstan - a country with a very vulnerable situation in the world. Not developing 

innovative technologies, the country runs the risk of permanently maintain a strong gap between 
developed and developing countries, while maintaining the appearance of moving forward and 
developing. The state does not seek to create their own database, would enable him to be 
independent (or dependent to a lesser degree) on the conditions of a changing world. In the 
context of the daily worsening of the interdependence of countries in the world (due to 
globalization), each country is increasingly in need of conditions of stability and reliability of the 
world system. 

After the financial crisis in 2008, most Western economies began to show a slight increase 
in the economyonly in 2012-13. The developing countriesbegan to show slowing productionin 
2014-15. Nearest neighbors of Kazakhstan - China and Russia - are also experiencing difficult 
times: anti-Russian sanctions have been imposed, the ruble collapsed, were destabilized relations 
with Western countries; China started the recession, manufacturing has reduced turnover and 
GDP began to fall. 
 Since 2014 began to take shape and the unstable situation in the energy market: the 
oversupply of "black gold" has led to a drop in oil prices: January 20, 2016 it reached $ 28 per 
barrel. Kazakhstan, as a country exporting oil resources (60% of revenue from exports accounted 
for the sale of oil), was in a quandary. Since 2014 Kazakhstan's macroeconomic indicators 
showed a clear trend towards recession: GDP growth in 2014 fell by 1.7% compared to 2013 and 
amounted to 4.3%, in 2015 GDP growth in Kazakhstan has been forecasted at the level of 1- 2%. 
Other macroeconomic indicators, such as retail trade turnover, exports, imports, industrial output 
has also been reduced. In view of reduction in demand for oil in Kazakhstan the share of exports 
(the main item of government revenue) was reduced by 25-30%. Worsening macroeconomic 
indicators has led to a deterioration in the micro-economic indicators: slowed revenue growth in 
the population, the National Bank has limited consumer credit, demand shrank, the liquidity 
conditions in the second-tier banks violated because due to external factors in the weakening of 
the national currency, which has provoked the country's leadership to devalue the currency 
several times, and then let it float freely. The growth of the mass of money, and, as a 
consequence, the growth of goods and services prices in the country has allowed the government 
to keep the relative economic growth at the same level, thereby creating the illusion of 
maintaining control over the situation. 

Devaluation or a currency crisis in the country, caused by the inability of the state to 
suppress a strong impact shatters from the changing world. Weak tenge became a good example 
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of the weakness and backwardness of the national economy in need of reform and innovation, 
which depends on costly oil and dollar receipts. 

Devaluation in Kazakhstan - a reaction and effect. This tool is absolutely necessary for the 
application, which allows the state to delay the onset of the worst scenarios for the country: the 
devaluation creates the appearance of increased trade balance, however, causes a loss of 
confidence in the national monetary policy. Monetary policy becomes even more tightly tied to 
the exchange rate. Devaluation fears cause inflation, reflecting weak domestic demand and the 
administrative control of prices. 

The subsequent chain of problems once again indicates that the state - the entire organism, 
in which the deterioration of some indicators gives rise to other problem areas. One vector 
development of foreign economic relations (focus on Russia and Central Asia), the dollarization 
of the economy, dependent on oil prices in aggregate and individually affect the figures in the 
country: the underdevelopment of the socio-economic sphere, distrust of the authorities, rising 
unemployment and crime and corruption system, the currency crisis, etc. In the case of 
Kazakhstan as the output should not be considered solely the Reformation and focus on 
diversification of the economy - it is necessary to change the vision and approach to the 
situation. 

Import substitution. 
There are a number of industries that are in need of import substitution. According to the 

analysis conducted by the PNP in 2015 exclusively for the procurement of public and quasi-
public sector and subsoil, in 10 industries identified 147 headings. The priority products, based 
on such factors as the largest volume of imported goods, the presence of domestic producers of 
these goods and the economic feasibility of production in Kazakhstan. In terms of money, out of 
more than 150 billion tenge. 

For these positions median import exceeds 90%, and in some areas it reaches 95%. That is, 
for a variety of headings, our economy is import-dependent. Import substitution we have, so to 
speak, is unpopular. It is not always perceived correctly. Many people believe that when comes 
to talking about import substitution, it automatically comes to violations of competition 
restricting access of foreign suppliers and manufacturers in the market of Kazakhstan. In fact it is 
not. We are proceeding from the fact that, obviously, there are large reserves in the domestic 
market, and not all companies are oriented to export. And our state support measures are aimed 
primarily at supporting competitive companies that are export-oriented. And often we hear the 
argument that if you are competitive on the international market, then you will automatically 
substitute imports domestically. Unfortunately, we see in reality, these two processes are often 
intertwined. There is a clear exit strategy for the company to export that does not involve 
actively in the domestic market. And, on the other hand, there are those who work in the 
domestic market, there is a problem with access to the procurement and so on, but they do not 
consider the current phase of the export term. Therefore, we say that the need to maintain 
competitive production, which are focused both on the export and the domestic market. We 
believe that those who work for the most part, or only in the domestic market, it is necessary to 
support all those measures of state support, which receive export-oriented production. That is, 
we offer all major government program to focus, inter alia, on import substitution to export 
orientation on a par with the criterion would be the base for support measures in import 
substitution. 

Regarding funds for import substitution, they do not stand out. The problem is - increasing 
productivity, an increase in the share of exports, but specifically any funds for import 
substitution are not laid. It is a process that develops due to manual mode, we offer a platform 
for meeting GMP manufacturers and buyers. I was recently on a business trip to Tatarstan, where 
the practice of holding a large forum in which suppliers are the days. The emphasis is on local 
producers. This format is required, it just allows you to identify opportunities of Kazakhstani 
producers and give them a chance to show the face of goods, or to meet with those who take 
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decisions on future work. This is especially true in terms of reduced demand. Therefore, we are 
confident that stimulate import substitution due to government support measures still needed. 

Floating exchange rate of tenge. 
The decline of the national currency, as mentioned, can be caused by inflation. But it is 

itself an important factor in rising prices and falling purchasing power of money in relation to 
goods and services. The fact that the national importers compensate for losses from the 
devaluation of the national currency, raising prices of imported goods in the domestic market. 
The rise in prices for imported goods leads to a general increase in prices in the country. 
Reduced rate stimulates exports and consequently activates the balance of payments. National 
exporter benefits from the depreciation of the national currency, getting more of the national 
currency in the sale of export proceeds in foreign currency on the domestic currency market. 
National importer, on the other hand, loses by buying foreign currency at a higher price. With 
regard to exchange rate appreciation, the real appreciation of tenge leads to a reduction in the 
release of sectors a significant portion of the product which is exported (fuel, forestry, chemicals 
and petrochemicals, non-ferrous metals). At the same industries, mainly oriented to the domestic 
market, the impact of strengthening of tenge is either positive or insignificant. First of all, the 
strengthening of the ruble increased competition between domestic and foreign goods, which (if 
it does not exceed the adaptation capacity of enterprises) is the main driving force of innovation 
development and modernization of production. Strengthening tenge leads to lower real interest 
rates, stimulating investment demand. Improving access to high - productive foreign equipment 
can seriously speed up the modernization of the economy. 

The real exchange rate is one of the most important macroeconomic indicators, which 
determines the competitiveness of domestic producers relative to foreign ones. Therefore, 
changes in the real exchange rate may have an impact on economic growth. The greatest 
importance of this figure acquires in those countries where a large part of export-oriented 
production. Kazakhstan refers specifically to this group of countries. The gradual strengthening 
of tenge allows you to more efficiently bathe the modern imported equipment, much needed 
industry of Kazakhstan. However, it is hardly advisable to artificially accelerate the process of 
strengthening of tenge, for it may lead to the fact that some insufficiently modernized industry 
simply lose their competitiveness. The result will be a further shift towards a raw material 
orientation of the Kazakh economy and the loss of potential GDP growth in a certain part of the 
manufacturing industry. In other words, we need optimum, and it is likely to "moderately weak" 
zone, not "strong" tenge. But the situation will be different depending on the use of domestic or 
imported raw materials. 
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Түйін  

Валюталық курс маңызды макроэкономикалық көрсеткіш болып табылады және 
оның өзгерісі экономикаға айтарлықтай әсер етеді. Ол әлемдік нарықтағы ұлттық өнімнің 
бәсекеге қабілеттілігіне әсер етуін, елдегі инвестициялық ахуалды, ақша айналымы мен 
инфляцияға тікелей әсер ететінін көрсетеді.Валюталық курс пен валюталардың 
айырбасталымдық режимі капиталдардың миграциясына елеулі әсер етеді. Инвесторлар 
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үшін ең маңызды - салымдардың табыстылығы мен табыс алудың тұрақтылығын саралау 
үшін ұлттық валюта курсының динамикасы. Валютаның айырбастылық режимі 
инвесторлардың табысын репатриация мүмкіндігін айқындайды. Осылайша, валюта 
курсының динамикасы ұлттық экономикадағы ұдайы өндірістік үдерістің көрінісі болып 
табылады. Жоғарыда айтылғанға байланысты, валюталық курсты қалыптастыру 
механизмі мен оның ел экономикасының даму қарқыны мен құрылымына әсерін зерттеу 
айтарлықтай маңызды болып табылады.  

 
Резюме  

Проблемы регулирования валютных отношений и степени вмешательства 
государства занисают важное место в денежно-кредитной политики  РК.       Это проблема 
проявляется когда нарушается адеватность валютного режима состоянию мировой и 
национальной экономик. Валютный курс является основным макроэкономическим 
показателем и его изменение значительно воздействует на экономику страны и в том 
числе на денежно-кредитную политику страны. Валютный курс показывает 
непосредственное воздействие на конкурентоспособность производства  на мировом 
рынке , инвестицонный климат в стране в целом и на инфляцию.   Валютный курс и 
режим конвертируемости валют воздействует на миграцию капиталов. Таким образом, 
динамика валютного курса отражением всего воспроизводственного процеса 
внациональной экономике. В связи с этим актуальным является изучение механизма 
формирование валютного курса и его влияние на темпы и структуру экономического 
развития страны. 

 
 

САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ МӘНІ ЖӘНЕ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Қожамқұл А.Қ., 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада әлеуметтік–экономикалық процестердегі салықтық реттеу 

құралдарының мәні қарастырылады. 
Түйін сөздер: салық, жүйе, басқару, салықтық реттеу, бақылау.   

 
Бүгінгі таңда салық жүйесі шарушылықтағы нарықтық бастауларын күшейтуге және 

кәсіпкерліктің дамуына алып келеді. Барлық мемлекеттердің коғамдық формациялардың 
жанында салықтар ең алдымен тергеуші функциясын орындайды, яғни қоғамдық 
шығындардың қаржыландыруын қамсыздандырды, ең алдымен мемлекет шығындарын. 
Мемлекет керек бағытта экономиканың дамуға ықпал ету мүмкiндiгiн оған берген өндiрiс 
процессiнiң қатысушыларымен тұрақты жақын болуға ұлттық табыстың бөлiгi 
пайдаланады. Салықтық реттеу макроэкономикалық деңгейде қаржы бюджет саясатының 
құралы болып, сұранысты басқара отырып, өнеркәсіп өндірісінің бағасы мен көлемін 
тұрақтандырады. 

Салық саясаты микроэкономикалық деңгейде және қаржы бюджетінің құралдары 
қазіргі даму сатысындағы экономиканың басым салаларына ынталандырады. Бұдан басқа, 
салықтық реттеу тағы басқа мақсаттарды көздейді – экономикалық, коньюктурлық, 
құрамдық, әлеуметтік, экологиялық және тағы басқа. 

Біздің көз қарасымыз бойынша осы санаттағы салық мазмұнын ашылу қызыметі 
қарастырылған және салықтық реттеуде теориялық және тәжірбилік мәні жағынан 
зерттеуге мүмкіндік береді және оның мемілекеттік қаржы саясатын іске асырудағы 
орнын көрсетуі де қажет. 

Мемлекеттік қаржы саясатын жетілдіруде салық функциялары салықтық реттеуді 
теориялақ және тәжірибелік жағынан зерттейді. Салықтық реттеу функциясы өсім 
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процесстерінің масштабы мен динамикасы әсерінде айқындалады. 
Нарықтық экономика дамыған елдерде – бұл реттелетін экономика. Қазіргі әлемде 

мемлекетпен реттелмейтін тиімді жұмыс істейтін экономиканы елестетуге мүмкін емес [1, 
2]. 

Салық арқылы салық төлеушілердің жеке категорияларына немесе олардың жүргізіп 
отырған іс әрекетіне салық ауыртпалығын жоғарлату немесе төмендету жолымен 
мемлекеттің экономиканы реттеу құралы ретінде қолданылады. Салық жеңілдіктерін 
анықтауы, салық меңшіктерін төмендетуі және салықтың тағы басқа элементтерін 
қозғалысқа келтіруі жолдарымен жеткізіледі. Бұл шаралар өңдірістің құрылымын 
өзгертуге және қарқын дамытуға ықпал етеді. 

Салықтық реттеу салық функциялары арқылы жүргізіледі. Салықтың қызметі – оның 
жүргізілуі. Экономика ғалымдарының ғылыми еңбектерінде саны мен сапасы бойнша әр 
түрлі қызметтерін қарастырады (сурет 1). 

Салық қоғамдық өңдірістің құрылымы мен динамикасына өңдірістік күштерді 
орналастырады, ғылыми процесстерін жетілдіруінде қозғаушы механизм болып табылады. 
Салық, іскерлік белсенділікті шектейді немесе итермелейді, сонымен бірге кәсіпкерлік 
өңдірістің әр түрінің ұлғайыуына қоғаушы күші ретінде жүреді. Салықтардың өсуі 
тұрғындардың сатып алушылық қабілеттілігін төмендетеді және оның өмір деңгейіне 
ықпал етеді. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сурет 1. Салықтардың қызметі 
 
Тарифті реттеу, экспорт, импорт операцияларына тиесілі салық еңгізу әлемдік 

тәжірибедегі сыртқы саудаға әсер ететін көптеген салық әдістерінің біреуі болып 
табылады. 

Салықтық реттеудің негізгі объектілері: 
- өңдірістік процесс; 
- жеке салалар; 
- экономиканың секторлары; 
- шаруашылықтың аймақтық құрылымы; 
- капитал салымдары; 
- сыртқы экономикалық байланыстар және тағы басқа. 
Сонымен, мемлекет салық арқылы экономика процесстерінің реттеуін жүзеге 

асырады. 
Реттеу мәні экономика жүйесіндегі бюджет алдында салық міндеттерін 

орындалуына жедел араласуын қамтамасыз етеді. Бұл заң негізінде  қабылданған ғылыми 
салық тұжырымдамасындағы құрама элементі. 

Мельников 
В.Д. 

Зейнельгабдин      
А.Б. 

   Нұрымов  

       А.А. 

Ынтыкбаева 
С.Ж. 

Фискалды; 

 

қайта  

 

 

 

 

Тарату; 

фискалды; 

реттеуші; 

бақылаушы 

Фискалды 
(бюджеттік); 

 

Бақылаушы; 

 

 

Фискалды; 

реттеуші; 

ынталанды
рушы 
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Салықтық реттеу – салықтық құқық қатынастарының күрделі конструкциясы, 
экономикалық категория ретінде оның мәні мен қызметі айқындалады. 

Салық реттеуінің тәжірибе мазмұны салық функциясымен алдын ала анықталған. 
Салықтық реттеудің үлкен қиындықтары қоғамдағы кризисті құбылыстармен 

шартталған. 
Салықтық реттеу - салық механизмінің өте мобильді элементтерінің бірі (сурет 2). 
Салықтық реттеу әдістерінің қарама қайшылығы салық салу негіздерімен 

анықталған. Мемлекеттік қаржы реттеуінің бөлігі ретінде салықтық реттеуі ең алдымен 
мемлекеттің салық саласындағы мүдделерін қудалау тиісті. Бұл мүдделер бюджеттің 
табыстық көздерінде қажеттігін қамтамасыз етуге апарады. Салықтар мемлекеттік 
бюджеттің кірістерін қалыптастыра отырып, қоғамдағы экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз етеді. Салық салуының мақсаты мемлекеттің қорғану қабілеттілігің 
қамтмасыз ету және мемлекеттің сақтандыру қорларын толықтыру. Ұтымды беру 
жүйелері фирмалар мен жеке меншік иелерінің капиталын өсіуіне алып келеді. Мұндай 
жағдайларда қоғамдық байлықтарының өсуі қамтамасыз етіледі. Мұндай есептің шешімі 
салықтық реттеудің кешенді әдістері арқылы қамтамасыз етіледі. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 2. салық механизмінің элементтері 
 
Салық реттеудің негізгі мақсаты – қоғамдық, корпоративтік, жеке бастың мүдделерін 

теңестіруін қамтамасыз етеді. Салықтық реттеу өндіріс саласындағы инвестициялық 
процесстерге, құрылымдық жаңалықтарын ынталандыруына және жаңа технологиялармен 
жұмыс орындарын жасауына бағытталуы тиіс. 

Экономикалық процесстерге әсер ету потенциалы бар салықтық реттеу элементтерін 
іске асыру керек. Салықтық реттеудің әдістері арасында өнеркәсіптік дамыған және 
экономикалық тұрақты елдерде  кең көпшілігінде қолданылатын әдістерінің барлығын 
атап өту керек. Оларға жатады: инвестициялық салық қарызы, салық рақымшылығы, 
салық демалыстары және басқалар. 

Салық механизмінің элементтері 

Салықтық жоспарлау 
және болжамдау 

 

- Алдыңғы кезендігі ; 
- шаруашылықтың болашақ 

дамуының құны; 
- салық салымының 

тұжырымдамаларын 
өңдіру; 

- салық өңдірісінің 
нормативті хаттауы; 

- бюджетті салық бойынша 
бекітуі 

Салықтық реттеу 

 

- Инвестициялық 
процесстерге 
экономикалық әсері; 

- Салаларда 
технологиялардыі 
жаңартуы; 

- Бюджетті 
тұрақтандыру; 

- салықаралық 
қатынастардың өзін өзі 
реттеуі 

 

 

Салықтық бақылау 

 

    Есептеу дұрыстығы, 
бюджетке заңды және 
жеке тұлғалардан келип 
түсетін салық және 
басқа да мәндетті 
төлемдердің толық 
орындалуын және 
уақытылы түсуін 
қадағалау 
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Салықтық реттеудің әдістері арасында корпорациялардың табыстарының салық салу 
жүйесі ең маңызды орын алады. Жеке тұлғалардың озық салымды табыстарына қарағанда 
корпорацияларға салық салу пропорцианалды ставка бойынша жүзеге асырылады. 
Мемлекеттік ресми салық жеңілдіктер арқылы нақты бағыттағы инвестициялық процесске 
жалпы экономикалық мақсаттарын жүзеге асыра отырып әсер етеді. Салықтық реттеу әр 
қилы. Бұл өзіне ұқсас салық түсімдерінің ылғайуы немесе төмендеуі, салық 
құрылымының өзгеруі, ставка дифференциалы, салық жеңілдіктерін еңгізу немесе жою 
салық төлемін кейінеге қалдыру, салықтық преференциялар, салық ставкасын таңдау және 
орнату, халықаралық келесім-шарт және тағы басқалар. Кәсіп орынға салынатын салық 
салу жүйесі мемлекет тарабынан жеке капиталды шығару процессінде реттейтін икемді 
тетік [3, 4]. 

Салық реттеу ұғымы бойынша отандық және шетел ғалымдар арасында біртұтас 
позиция жоқ. 

Өмірбаев С.М. айтуы бойынша, экономикадағы жеңілдетілген салық жүйесі арқылы 
стратегиялық әсері бар өзара келісілген кешенді салықтық преференциялар, бәсекеге 
лайық жаңа өңімді шығаруға кеткен қаражатты қайтару, технологиялық үдістерді 
жаңғырту салықтық реттеу арқылы жүргізіледі. 

Мельников В.Д. салық реттеуін мемлекеттік қаржы реттеуінің бөлігі ретінде 
қарайды. Ол салықтық реттеудің ерекшілігі мен мүмкіндіктерін экономикалық 
агенттердің мүдделерімен мінез - құлықтарына  дифференциалды әсер ететін салық 
механизмі деп ойлайды. 

Нұрымов А.А. айтуы бойынша салықтық реттеу инвестициялық процесстерде, жаңа 
технология саласындағы және салық ішіндегі қарым қатынастардың өзін өзі реттеуге әсер 
ететін салық механизмінің элементі деп есептейді. 

«Реттеу» сөзінің этимологиялық мағынасы тәртіпке келтіруден тұрады; бір нәрсені 
дамыту мақсатында, оны тәртіпке келтіру және жүйелеу. Үлкен экономикалық сөздікте 
салықтық реттеудің мағынасы «өндіріс дамуына мемлекеттің жанама әсерлерінің 
жиынтығы, салық салу және жеке салалар мен өңірлердегі іскерлік белсенділікті қолдауға 
арналған алуан түрлі жеңілдіктердің жалпы деңгейін жоғарылату немесе төмендету 
есебінен бюджетке алу нормаларының өзгеруі». 

Басқа ғалымдардың айтуы бойынша салықтардың өңдіріс процессіне әсері салықтық 
реттеу кезінде салық салумен байланысты іс шаралар жүйесімен сипатталады.  

Сердюков А.Э. өзінің жұмыс барысында салықтық реттеу туралы былай деді «салық 
заңнамасының жұмыс жасау процессін өңдеумен қамтамасыз ететін салық салу 
функциясын басқару; салық элементтерін және жиындарын; салық қатынасушыларының 
құқықтарымен міндеттерін анықтау; салықтық әкімшілендіру және салықтарды жинау ». 

Дүниелік тәжірибе салықтық реттеу жүйесін ұйымдастыруының ұтымды 
қағидаларын шығарды. Оларға жатады: 

- салықтық жеңілдіктерді қолдану таңдамалы және экономикалық емес, мәжбүрлеу 
сипатында болмауы керек, оларға өз табиғатында таза әкімшілік сипатта әсер ету жат 
болып табылады; 

- инвестициялық жеңілдіктер мемлекеттің инвестициялық бағдарламаларын және 
жүктелген өндіріс көлемін орындауымен қамтамасыз ететін салық төлеушілердің жеке 
таптары мен жүзеге асырылуы тиіс; 

- жеңiлдiктердiң қолдануы мемлекеттiк табыстарға және экономикалық мүдделерге 
залал әкелмеуi керек 

- салық жеңiлдiктерiнiң әсерiнiң ретi заңмен анықталуы керек және жергiлiктi 
деңгейде маңызды түзетулерге душар болуы керек [5, 6, 7]. 

Экономикалық ойлау жүйесі классиктер ретінде тарихқа енген ХІХ ғасырдың және 
ХХ ғасырдың басындағы көптеген көрнекті экономистер (Давид Рикардо, Джон Стюарт 
Милль, Альфред Маршалл және басқалар) нарықтық жүйе экономикада ресурстарды 
толық пайдалануды қамтамасыз етуі мүмкін деп санады. Классиктердің көзқарасы 
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тұрғысынан, пайыз ставкасының ауытқуы сияқты нарықтық реттеу тұтқышы, бір 
жағынан, баға мен еңбек жалақысының қатынасы, екінші жағынан – толық қамтуды 
қолдауға қабілетті, бұл екі реттеу тетігі қолда бар ресурстардың толық қамтуын 
шарасыздыққа айналдырды. Мемлекеттің қандай да бір араласуынан еркін нарық тек 
теориялық абстракция болуы мүмкін. Экономикалық нақтылық мемлекет нарықтық 
қатынастарда белсенді қатысушы ретіндегі үлесі болып табылады. Экономиканың 
дамуында мемлекет нарықтық қатынастарға тиесілі кемшіліктерді түзетуге міндетті. 

Мемлекеттік реттеудің әкімшілік әдістері 5 негізгі бағыттарда тиімді қолдануды 
тауып отыр: 

1. Мемлекеттің баға жоспарлауды қолдану, акцизді салықтардың қатаң ставкаларын 
енгізу арқылы мемлекеттің монополиясына жатқызылған сұраныстың икемдіктегі 
тауарлардың нарығын әкімшілік реттеуге, монополиялық нарыққа тікелей басшылық 
жасау; 

2. Өндірістің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
3. Өндірістік және экономикалық қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыруға қажетті 

стандарттарды әзірлеу және олардың орындалуын бақылау;  
4. Ел өміріне қажетті ең төменгі параметрлерді анықтау және қолдау; 
5. Ұлттық қызығушылықтарды халықаралық экономикалық қатынастар саласында 

қорғау. 
Нарықтық қатынастардың әкімшілік реттегіштерін қолдану саласы кең ауқымды. 

Экономикасы дамыған елдерде олар экономикалық қатынастардың тиімділігін арттыруға 
«жұмыс істейді». 

Үкіметтің экономикалық міндеттерінің бірі кірістер мен ресурстарды қайта бөлумен 
байланысты. Үкіметтің ресурстарды тиімді бөлу мен пайдалануды қамтамасыз ету 
жөніндегі әрекеті салық саясаты арқылы іске асады. Кәсіпорынға және елге салық салу 
салық ставкаларына байланысты бір жағдайларда олардың кіріс бөлігін қосуды және 
өзінің инвестициялық және тұтынушылық шығыстарын қысқартуды, ал басқа 
жағдайларда – оларды көбейтуді қамтуы мүмкін. Осылайша салықтар ресурстарды жеке 
сектордан шығарады немесе олардың ағыны үшін жағдай жасайды. Үкімет елдің ұлттық 
өнімінің құрылымын өзгертуді жүзеге асыру үшін ресурстарды қайта бөледі. 

Үкіметтің экономиканың тұрақтылығы жөніндегі міндеті жеке сектор арқылы 
ресурстарды және бағаның тұрақты деңгейін толық қамтамасыз етуде. Өндірістің деңгейі 
тікелей шығыстардың жиынтық көлеміне байланысты. Жалпы шығыстардың жоғары 
деңгейі көптеген салалар үшін өнімді шығаруды көбейтуді білдіреді, төменгі деңгей 
ресурстар мен елді толық қамтуды қамтамасыз етпейді. Кез-келген үкімет бір жағынан, 
қоғамдық игілік пен қызметке арналған жеке шығыстарды көбейтуі, екінші жағынан, жеке 
сектордың шығыстарын ынталандыру мақсатында салықтарды қысқартуы тиіс. Егер 
қоғам экономикалық өндіріс қуаттылығы мүмкіндігінен артық қаражат жұмсауға әрекет 
жасаса, екінші жағдай туындауы мүмкін. Егер жиынтық шығыстар толық қамтудағы 
өнімнің көлемінен артып кетсе, артық шығыстар баға деңгейінің артуына алып келеді. 

Фирмалар тапсырыс берген өнімдерді төлеу үшін және елдің басқа да төлемдерін 
жүзеге асыру үшін мемлекеттің ақшасы болуы керек.  Шығыстарды жабу үшін қажетті 
соманы негізінен салықты жинау арқылы алынады. Бірақ жерасты кемесін немесе 
автомагистраль салу үшін, мемлекет ақшаға қажетті экономикалық ресурстарды: 
өндірістің белгіленімдегі тауарларды, жерді, еңбекті сатып алуы керек. Сондықтан, салық 
салу мәселесін шешуде қоғам қажеттіліктеріне қажетті ресурстар әр отбасының, 
кәсіпорынның қарамағынан қалайша және қандай көлемде алынатындығы анықталады 
және мемлекеттік тауарлар мен қызметтердің өндірісіне бағытталады. Мемлекет барлық 
уақытта біреулерге салық салса, екіншісіне ақша төлейді. Бұрынғы уақытта салық үкімет 
үшін тек өздерінің жеке пайдасына ғана салынатын болған. 

Осылайша, салықты реттеу – бұл экономикаға, экономикалық  және әлеуметтік 
үдерістерге салықтардың, салық ставкаларының түрлерін өзгерту, салық жеңілдіктерін 
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белгілеу, салық салудың жалпы деңгейін арттыру немесе азайту, бюджетке аударымдар 
жасау арқылы жанама әрекет ететін шаралар. Осылайша, салықты төмендету өндірісті 
ынталандыруға, ал салықты арттыру – қызметтің бірнеше түрлерін тоқтатуға немесе тіпті 
басып тастауға ынталы. 

Салықтардың шаруашылық өмірді реттеу әрекетінің көп сипаты бар. Салықтық 
реттеу - өндірістік үдерістің кез-келген сатысына араласу экономикалық тиімді және 
негізді болуы тиіс салық тетіктерінің бір көрінісі. 

Қазақстан Республикасында салықтық құқық қатынастарын реттеудің негізгі тәсілі 
Салық кодексінде бекітілген. Салықтық реттеу жүйесінің негізіне салықтық реттеудің 
әдістері мен тәсілдері енді. Барлық елдерде сәтті пайдаланылатын салықтық реттеудің 
әдістеріне: салық төлемін кейінге қалдыруды, инвестициялық салық кредиті, салық 
демалысын, салық преференцияларын, салық шегерімдерді, салық ставкаларын таңдауды 
және белгілеуді, қосарлы салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарды 
жатқызуға болады. 

Салықтық реттеудің аса перспективалық әдістері тиісті негіздер бар кезде 
ұсынылатын жеңілдік ставкаларын қолдану болып табылады. Оларға ұйымның ғылыми - 
зерттеу және тәжірибелік - құрастыру жұмыстарын жүргізу, инновациялық қызметі, оқыту 
қызметін, медициналық саласы қызметтерін жүзеге асыру, арнайы экономикалық 
аймақтардағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру жатады.   

Осылайша, салықтық реттеу мемлекеттік салық саясатының күрделі әрекеті болып 
табылады, себебі оның мақсаты – мемлекет қызметінің бюджеттік-салық саласында 
қызығушылықтарын сақтау ғана емес, сондай-ақ салық төлеушінің мүддесін, сондай-ақ ел 
ішінде әл-ауқаттың артуына қажетті жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 
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Резюме 
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Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло 
параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, 
кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, 
существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту 
производительности общественного труда. 

В условиях развитых товарных и финансовых рынков структура банковской системы 
резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные 
инструменты и методы обслуживания клиентуры. 

Банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона или  одной страны, 
сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ.  Это 
планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным 
денежным капиталом. 

Банки прочно вошли в нашу жизнь. Они обеспечивают жизнедеятельность 
экономики, оставаясь при этом не на виду у широких масс. Однако это не повод забывать 
об их проблемах и потребностях, которые нужно решать и обеспечивать. Только таким 
путем можно создать благоприятные условия для развития и деятельности банковской 
системы – необходимого компонента для эффективной деятельности рыночных 
механизмов[1].  

Рассмотрим основные классификации услуг банка. 
1. Кредитные услуги – это отношение между банком и клиентом (заемщиком или 

дебитором) по предоставлению определенных денежных сумм на основании принципов 
срочности, платности и возвратности. Существуют две основные группы кредитных 
операций: первые – когда банк выступает как кредитор (активные); 
вторые – банк выступает как дебитор или заемщик (пассивные). Клиентами банка могут 
быть физические или юридические лица, другие банки, либо финансовые учреждения. В 
качестве активных кредитных операций выступают ссудные операции, проводимые с 
клиентами и другими банками. 

Пассивные     кредитные     операции     представляют     собой получения 
межбанковского кредита. 

2. Депозиты – услуги, которые дают возможность банкам аккумулировать временно 
свободные денежные средства клиентов и рыночных экономических контрагентов. 

3. Расчетно-кассовые услуги – расчеты и платежи с клиентами и банковскими 
учреждениями. 

4. Инвестиционные операции и ценные бумаги, банковские инвестиции – это 
вложение денежных средств в различные отрасли народного хозяйства. Прямые 
инвестиции осуществляются посредством реальных активов и вложения средств банка в 
конкретное производство. Портфельные инвестиции осуществляются за счет 
долгосрочных денежных ссуд в национальной или иностранной валюте. 

5. Трансформация ссудных капиталов — производство банковских операций, таких 
как: форфетирование, факторинг, лизинг, траст и других. Консультационные и многие 
другие услуги своим клиентам, контрагентам, акционерам и прочие. Предоставляемые 
банком услуги можно условно разделить также на четыре типа: стратегические; текущие; 
оперативные;  специальные. Основные типы банковских услуг и банки их 
предоставляющие [2].  

 
Таблица  - Классификация услуг банка 
 

Тип банковской услуги Предоставляется НБРК Предоставляются 
коммерческими банками 
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1.стратегические: 
позволяют клиенту банка 
разработать      и      достичь 
существенных 
стратегических 
преобразований   в 
характере, направлениях   и 
масштабах    деятельности, 
либо   образе   жизни. 

Денежная      политика      и 
эмиссия; обеспечение     
ресурсов для 
финансирования 
научных   исследований    и 
развития     стратегически 
важных  отраслей;   поддер-
жание           покупательной 
способности и    валютного 
курса     национальной   де-
нежной   еденицы,   выдача, 
аннулирование банковских 
лицензий;           объявление 
банкротства. 

Инвестиционные   кредиты, 
Размещение займов,   плас- 
тиковые карточки,    синди- 
цированные               займы. 
слияние     и     поглощение 
банков, закладные    опера-
ции, сберегательные   счета 
учреждений финансово- 
промышленных групп. 

2. текущие:  позволяют 
клиенту  банка оптимальным 
образом добиться целей,     
поставленных в годовом 
плане. 

Информирование      прави-
тельства, денежное 
обращение, валютные 
резервы. 

Потребительский кредит, 
необеспеченный кредит, 
операции на денежном 
рынке, депозитные счета, 
бюджетные счета, чековый 
клиринг. 

3.   оперативные:   позволя-
ют клиенту банка 
подготовиться и быстро 
решить не запланированные 
проблемы 

Предоставление кредитов 
банковским учреждениям, 
поддержание валюты, 
действия     по     
обеспечению надзора,      
переговоры      с МВФ    о    
предоставлении кредитов 

Депонирование, залог цен-
ностей,          обеспеченный 
кредит, страхование жизни, 
страхование кредитов, 
факторинг, лизинг. 

4. специальные: позволяют 
клиенту получить 
профессиональную  помощь   
в 
непредвиденных кризисных 
ситуациях. 

Гарантии            сбережений 
горожан,      гарантии       по 
банкнотам,          поддержка 
банка, подбор руководящих 
кадров. 

Рефинансирование, 
вторичные закладные. 
объем страховой 
ответственности, продажа 
услуг. 

Источник – Жамаубаев Е.К. Развитие банковский системы Казахстана // 
Экономическое обозрение. –2004. –№6. –С.11 

 
Банковские   услуги    можно   также    классифицировать исходя из критерий 

классификации и типов предоставляемых услуг: 
Критерий 1: в зависимости от соответствия специфике     банковской    деятельности, 

к которому располагаются а) специфические банковские услуги и б) неспецифические 
банковские услуги. 

Критерий 2: в зависимости от субъектов получения услуг: а) юридические лица и б) 
физические лица. 

Критерий 3: в зависимости от способа формирования и размещения ресурсов банка 
формирует следующие типы предоставляемых услуг: а) активные операции и б) 
пассивные операции. 

Критерий 4: в зависимости от оплаты за предоставление услуг, в котором типами 
услуг являются: а) платные услуги и б) бесплатные услуги. 

Критерий 5: в зависимости от связи с движением материального продукта, для 
которого типы услуг следующие: а) услуги связанные с движением материального 
продукта и б) чистые услуги. 

1. Банковские услуги прежде всего можно подразделить на специфические и 
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неспецифические услуги. Специфическими услугами являются все те услуги, которые 
вытекают из специфики деятельности банка как особого предприятия. К специфическим 
банковским услугам относятся три вида выполняемых ими операций: 1) депозитные 
операции; 2) кредитные операции; 3) расчетно-кассовые операции. К не специфическим 
услугам относятся все остальные услуги которые банк может оказывать клиентам 
(валютные операции, операции с ценными бумагами, консультационные услуги и многие 
другие). 

2. В соответствии с рассмотренной классификацией и в зависимости от субъектов 
получения, услуги предоставляются как юридическим так и физическим лицам. 
Практически набор услуг тем и другим лицам может быть в тех или иных банках 
одинаков, неодинаковым может оказаться их объем. В настоящее время в РК объем 
банковских услуг предоставляемый населению, занимает пока незначительный удельный 
вес, по сравнению с услугами юридическим лицам. Коммерческим банкам еще предстоит 
увеличить количество видов операций для физических лиц. 

3. Поскольку банки аккумулируют (собирают) свободные денежные средства и их 
перераспределяют, направляют на возвратной основе нуждающимся хозяйственным 
организациям, банковские услуги могут осуществляться в форме как пассивных, так и 
активных операций, банки формируют свои ресурсы (например, за счет депозитов, 
продажи сертификатов, кредитов, полученных у других банков и т.п.), осуществляя   
активные   операции,   банки   размещают   привлеченные   и собственные ресурсы на 
нужды различных хозяйственных организаций и населения с целью получения прибыли. 

4. В зависимости от платы за предоставление банковских услуг, они 
подразделяются на платные и бесплатные услуги. Это однако не означает, 
что какой-то определенный тип услуг полностью является платными либо 
бесплатными. Дело банка определить, за какую разновидность, 
например, расчетных операций необходимо взыскивать плату с клиентов, а за какую - 
плату не устанавливать. По ряду соображений отдельные операции в составе расчетных, 
кредитных и депозитных могут осуществляться бесплатно. 

По отношению к оплате за услуги и следовательно, к доходам банка могут быть 
применены и другие, приносящие и не приносящие банковский доход, дорогостоящие и 
дешевые услуги. Так, большинство активных операций позволяет банку получить доход, в 
то время, как его пассивные операции предполагают выплату процентов по определенным 
видам вкладов. Некоторые банковские услуги требуют больших затрат труда, поэтому их 
цена дороже. Например, обработка и открытие аккредитива стоит в банке дороже, чем 
обычный перевод денег по платежному поручению клиента. 

5. В зависимости от связи с движением материального продукта, банковские услуги 
подразделяются на два вида: 1) услуги связанные с его движением и 2) чистые услуги. 
Поскольку банки своими денежными операциями обслуживают главным образом 
движение материального продукта, их основная часть бесспорно относится к первому 
виду услуг. Способствуя продвижению товаров, данные услуги банка (такие как, 
например, услуги предприятиям транспорта, связи, торговли) создают новую 
дополнительную стоимость. Чистые услуги предоставляются организациям, занятым 
непосредственно материальным производством, а также отдельным гражданам для 
удовлетворения их личных потребностей. 

Как отмечалось, продукцией банка являются различного рода услуги. В отличии, к 
примеру, от продукта промышленного предприятия банковский продукт не выглядит 
зачастую как нечто материальное, вещественное. Кредиты и расчеты совершаются в 
порядке записей по счетам, в безналичной денежной форме. Поэтому в отличие от 
отраслей материального производства, где продукт приобретает конкретную товарную 
форму, банковский продукт нельзя складировать, производить про запас. 

Важнейшим свойством банковских услуг является их производительный характер. 
Уже в такой простейшей форме, как прием от населения и предприятий во вклады, 
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заключен огромный производственный смысл. Банк просто собирает деньги - он 
превращает «неработающие», не используемые денежные ресурсы в работающие активы. 
В равной степени это относится к кредитам, предоставленным предприятиям и 
организациям на развитие своей производственной и финансовой деятельности. Так или 
иначе банковские операции, обслуживая хозяйственную деятельность своих клиентов, 
способствуют развитию и ускорению производства. 

Характерным свойством банковских услуг является и то, что их объектом выступают 
не просто деньги, перемещаемые в огромных суммах с помощью каналов банковской 
связи с одного счета на другой, из одного региона (предприятия, сектора экономики) в 
другой. Движение по счетам предприятий - это преимущественно движение капиталов в 
денежной форме. 

Возьмем, к примеру, такую традиционную банковскую операцию, как кредитование. 
Известно, что кредит, предоставленный предприятию-заемщику, должен быть возвращен 
в банк в определенные сроки, и не просто возвращен, а возвращен вместе с уплатой 
процентов за его использование. Это означает, что получатель кредита должен его 
использовать так, чтобы вовремя возвратить его в полной сумме и получить при этом 
прибыль, которая как минимум была бы достаточна для уплаты ссудного процента. 
Заемщик в силу характера кредитной сделки обязан применить полученные в банке 
денежные средства не для «проедания» (на потребительские цели), так как капитал. Когда 
на базе кредита возникает ссудный процент, то это означает, что ссужаемые банком 
деньги должны использоваться как капитал заемщик обязан получить дополнительный 
доход. 

Свойство   банковских   услуг      также   состоит   и   в   том,   что   он охватывают 
как активные, так и пассивные операции.  Принимая вклады осуществляя тем  самым  
пассивные  операции,  банки  дают  возможное1 своим клиентам не только хранить 
денежные средства в безопасном мест но  и   получить   определенный   доход  в   виде   
процентов   по   депозита Размещая акции клиентов, предоставляя им ссуду,   выполняя 
валютные другие    активные    операции,    банки    оказывают    существенные    услуг 
хозяйствующим   субъектам,   способствуют   продвижения   товарных   материалов по 
купле-продаже товаров, экономии общественных затрат. 

Операции,   выполняемые   банками,   могут   осуществлять   и   другие предприятия 
и организации. Они не являются монополией только. Это относится не только к 
традиционным банковским услугам, но и особе: к  другим  услугам.     Известно,   например,   
что   выдача  кредитов, депозитов, платежи по поручению клиентов, аренду сейфов и 
многие другие  
услуги могут оказывать специальные предприятия и агентства. Можно поэтому   также   
заметить,   что   банки,   будучи   крупными   кредитными институтами, могут выполнять 
не банковские операции - операции, (т.е. традиционные)  которые традиционно 
выполняют  другие  хозяйствующие субъекты, например: трастовые, лизинговые, 
факторинговые, форфейтинговые операции, предоставление бухгалтерской помощи, 
консультационные услуги и многие другие. 

Депозитные операции связаны с помещением денежных средств клиентов в банк во 
вклады (депозиты) не только как в наиболее удобное безопасное место, но и в целях 
получения дохода, их сохранения от обесценения, инфляции. За помещение денег на 
депозит клиенты банка получают ссудный процент. 

Кредитная операция является основной операцией банка. Не случайно банк иногда 
называют крупным кредитным учреждением. За счет кредитования клиентов банк 
получает и наибольшую часть дохода. 

Расчетные операции могут осуществляться как в безналичной, так и в наличной 
форме. Для их совершения банки открывают расчетные, текущие и другие счета, с 
которых и производятся платежи. Здесь банк выступает посредником между по-
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ставщиками и покупателями, между предприятиями, налоговыми органами, населением, 
бюджетом. 

Специфические банковские услуги входят в состав традиционных. Они на 
протяжении длительного времени переходят как наследие от одного поколения банков к 
другому и являются самыми древними. Специфические услуги (депозитные, кредитные и 
расчетные операции) в своей совокупности образуют то, что называется банком. Следует 
помнить: банк — это такое предприятие, которое осуществляет именно эти три операции 
одновременно. Если какую-либо из трех чисто банковских операций (специфические 
услуги) кредитная организация не выполняет, то она по закону не может считаться банком 
и переходит в разряд небанковских организаций. 

К традиционным банковским операциям обычно относят кассовые операции. Однако 
в современном законодательстве они не включены в состав основных операций. Но 
трудно себе представить банк, который не имеет касс для приема и выдачи наличных 
денег и при этом осуществляет свою основную банковскую деятельность. Это возможно 
лишь в том случае, когда все расчеты будут производиться только в безналичном порядке. 

Промежуточное положение между традиционными и нетрадиционными операциями 
занимают дополнительные операции, которые банк осуществляет на основании 
специальных лицензий, из чего следует, что банки могут эти операции не выполнять и при 
этом оставаться банками. К ним относятся валютные операции, операции с ценными 
бумагами, операции с золотом, драгоценными камнями и слитками и др. 

В состав нетрадиционных неспецифических банковских услуг входят все другие 
услуги. Их достаточно много, в том числе: 

посреднические; 
направленные на развитие предприятия (размещение акций, юридическая помощь, 

информационные услуги и т.п.); 
предоставление гарантий и поручительств; 
доверительные операции; 
бухгалтерская помощь предприятиям; 
предоставление клиентских интересов судебных органов; 
услуги по предоставлению сейфов и др. 
Операции и услуги банка носят коммерческий характер. Чаще всего за выполнение 

своей работы банк получает определенное вознаграждение в виде ссудного процента, 
комиссии, в иных (прямой и косвенной) формах. В зависимости от платы за предостав-
ленные услуги они делятся на платные и бесплатные. Сумма комиссионного 
вознаграждения зависит от трудоемкости операции и от других факторов (например, 
заинтересованности банка в данной операции). Комиссионное вознаграждение является 
одним из видов банковского дохода. В связи с этим выделяют банковские услуги, 
приносящие и не приносящие доход, дорогостоящие и дешевые услуги. Большинство 
пассивных операций не только не являются платными, но и сам банк выплачивает по ним 
доход клиентам. Например, пассивные операции сами по себе не приносят дохода и могут 
даже принести убытки, если собранные средства не будут эффективно использованы при 
совершении активных операций. Активные операции, наоборот, практически всегда 
являются платными. Именно они приносят банку основной доход. 

Кроме того, банк совершает так называемые комиссионные операции с целью 
получения комиссии (платы) за услуги. Банк свои услуги делит на дорогостоящие и 
дешевые: за одни услуги взимает очень высокую, за другие — низкую плату. Это связано 
с тем, что операции разнообразны по своей сложности и трудоемкости, 
заинтересованности банка. 

В зависимости от связи с движением материального продукта банковские услуги 
подразделяются на два вида: чистые услуги, услуги, связанные с его движением. Чистыми 
банковскими услугами называют услуги, которые предоставляются: а) организациям, 
занятым непосредственно материальным производством; б) гражданам для 
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удовлетворения их личных потребностей. К услугам, связанным с движением 
материального продукта, относят услуги, при помощи которых происходит обмен 
продуктами труда (купля-продажа). Банки призваны помогать в расчетах покупателей и 
продавцов. Без банка на современном этапе продвижение продукта невозможно, в связи с 
этим услуги банка создают дополнительную стоимость. 

Субъекты банковских услуг принято классифицировать как услуги, 
предоставляемые юридическим и физическим лицам. Если рассматривать просто набор 
услуг, он может быть одинаковым как для одних, так и для других. Однако при 
обслуживании различных субъектов существуют особенности в совершении этих 
операций. Работа по обслуживанию физических лиц является более трудоемкой. Обычно 
в объеме коммерческих банков услуги населению занимают небольшой удельный вес. Это 
связано с проблемами, которые возникают при работе с физическими лицами. Однако для 
сберегательного банка физические лица являются основными клиентами, и он имеет 
многолетний опыт по их обслуживанию. 
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Мақалада Қазақстан Республикасындағы банк қызметтерінің жіктелуі  
қарастырылады. 

Summary 
The article deals with the classification of banking services in the Republic of Kazakhstan. 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 
МЕХАНИЗМІ 

 
Қожамқұл А.Қ., 

Қайнар Академиясының магистранты 
 
Мақалада Қазақстан Республикасындағы салықтық реттеу механизмдері 

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

  
Салық механизмін қалыптастырудағы негізгі элемент салық салудың объектісі - бұл 

заңды және жеке тұлғалар болып табылады. Салық механизмін дұрыс пайдалануда салық 
төлеушіні маңызды түрде анықтап алудың маңызы өте зор. Салықтық бақылауда салық 
әкімшілігінің орны зор. Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының салық 
бақылауын жүзеге асыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын 
қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын 
қолдануы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық 
төлеушілерге және басқа да уәкілетті мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызмет көрсету 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі салықтардың, алымдардың және 
баждардың түрлерін, салықтық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды және 
салық службаларының органдарын (Қаржы министрлігінің Салық комитеті мен оның 
жергілікті органдарын) кіріктіреді. 

Мемлекет салық механизміне салық заңдылықтары арқылы заңдық форма береді 
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және сол арқылы оны реттеп отырады. 
Салық механизмінің әрбір элементі оның әрекет етуінде белгілі бір маңызды рөл 

ойнайды. Салық салудың әр түрлі шарттары қарастырылған қызмет түрлерін жүзеге 
асыратын салық төлеуші қызметтің мұндай түрлері бойынша салықтық міндеттемелерді 
есептеу мақсаттарында салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты 
объектілердің есебін бөлек-бөлек жүргізуі тиіс. Салықтық міндетемелердің уақытылы 
орындалуы салық механизмінің тиімді жұмыс атқаруымен байланысты. 

Қазақстан Республикасында салық салу практикасында әр түрлі салықтар, алымдар 
және салық сипатындағы төлемдер қолданылады, олардың тізбесі мыналарды кіріктіреді.  

Сөйтіп, Қазақстанның салық жүйесі салықтардың және басқа міндетті төлемдердің 
түрлері бойынша тым сараланған. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа міндетті 
төлемдердің сомасы Бюджеттік кодекс пен республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген тәртіппен тиісті бюджеттердің кірісіне түседі. Салықтық қатынастарды 
реттеуші құқықтық нормалар Салықтық кодексте сараланған және тиісті нұсқаулықтарда 
келтірілген (сурет 1). 

Қазіргі кезде салық әкімшілігіне көбінесе нарықтық қатынастар жағдайындағы 
салық қызметі органдарының қызметін үйлестіретін салықтық қатынастарды басқару 
жүйесі ретінде анықтама беріліп жүр. Мұндай көзқарас тұрғысынан салық әкімшілігінің 
пәні салықтық құқықтық қатынастар болып табылады, ал обьектісі салықтық 
қатынастарды басқару жүйесі.  

Салық әкімшілігіне төрт негізгі функция тән: жоспарлау, бақылау, реттеу және 
мәжбүрлеу. Әрбір функцияға өзіндік жүзеге асыру құралдары тән, яғни оларға қойылған 
мақсаттарға жету үшін әдістер мен тәсілдерді қолдану. Сонымен қатар әрбір функция осы 
құралдарды дайындайтын және жүзеге асыратын органдармен ерекшеленеді. 

 
 

 
 

Сурет 1. Қазақстан Республикасының салықтары және бюджетке төленетін міндетті 
төлемдері 

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

Салықтар 

Табысқа салынатын салықтар: 

- корпоративтік табыс салығы; 
- жеке табыс салығы; 
- әлеуметтік салық; 
- жер қойнауын 
пайдаланушылардың арнаулы 
төлемдері мен салықтары; 
- ойын бизнес салығы. 

Меншікке салынатын салықтар: 

- көлік құралдарына салынатын 
салықтар; 
- мүлік салығы; 
- жер салығы; 

Тұтынуға арналған салықтар: 

- қосылған құн салығы; 
- акциздер  

- мемлекеттік баж; 
- алымдар;  
- төлемақылар;  
- кедендік төлемдер. 

Бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер. 

Арнаулы салық режимдері 

экспортқа рента 
салығы 

тіркелген салық; 

бірыңғай жер салығы; 
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Салық әкімшілігінің орталығы болып, салық қызмет органдары болып саналады. 

Басқа әкімшіліктерінің өкілеттілік деңгейі салыстырмалы түрде төмен. Салық әкімшілік 
жүйесіндегі мұндай теңсіздік салық салу саласындағы қызметтер кешенін тек қана салық 
органдарының орындай алатындығымен байланысты обьективті себептердің болуынан.  

Яғни, салық әкімшілігі – бұл салықтар мен міндетті төлемдерді төлеушілерге 
қатысты белгілі бір өкілеттілікке ие болатын салық және басқа да органдармен жүзеге 
асырылатын салықтық өндірісті басқару процесі. 

Салық қызметі органдары уәкілетті орган мен салық органдарынан тұрады. Салық 
органдарына уәкілетті органның облыстар, Ақтау және Алматы қалалары бойынша, 
аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ 
уәкілетті органның ауданаралық аумақтық бөлімшелері жатады. Арнайы экономикалық 
аймақтар құрылған жағдайда осы аймақтардың аумағында салық органдары құрылуы 
мүмкін. 

Салық органдары тиісті жоғары тұрған салық қызметі органына сатылы тұрғыда 
тікелей бағынады және жергілікті атқарушы органдарға жатпайды. Уәкілетті орган салық 
органдарына басшылықты жүзеге асырады.  

Салықтық әкімшіліктің құрамына, сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар 
кіргізіледі, өйткені жергілікті атқарушы органдардың салық салуға қатысты өкілеттілігі 
кенттердің, аулдардың, аулдық (селолық), округтердің әкімдері (бұдан әрі әкімдер) салық 
төлеуші – жеке тұлға төлейтін мүлік, көлік құралдар салығы, жер салығын жинаумен 
ұйымдастырумен түсіндіріледі 

Салық қызметі органдарының міндеттеріне келесілер жатады, яғни:  
1) салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсу 

толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету; 
2) міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстаудың және жинақтаушы 

зейнетақы қорларына аударудың және әлеуметтік аударымдарды есептеудің және 
мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төлеудің толықтығы мен уақтылылығын 
қамтамасыз ету; 

3) Қазақстан Республикасының салық саясатын іске асыруға қатысу; 
4)  Қазақстан Республикасы салық заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету болып 

табылады.  
Қазақстан Республикасының салық әкімшілік құрамына салық қызмет органдары, 

қаржылық органдар, кедендік органдар, қаржы полициясы кіреді. 
Салық қызметі органдарының міндеттеріне келесілер жатады, яғни:  
1) салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсу 

толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету; 
2) міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстаудың және жинақтаушы 

зейнетақы қорларына аударудың және әлеуметтік аударымдарды есептеудің және 
мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төлеудің толықтығы мен уақтылылығын 
қамтамасыз ету; 

3) Қазақстан Республикасының салық саясатын іске асыруға қатысу; 
4) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; 
5) Қазақстан Республикасы салық заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету болып 

табылады.  
Салықтық түсімдерді қалыптастыруда салық төлеушілерге тікелей байланысты. 

Қазақстан Республикасының салық кодексінде Салық төлеушінің міндеттері келесідей 
анықталған, яғни: 

1.  салық міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындауға; 
2.  салық қызметі органдары лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының 

салық заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою туралы заңды талаптарын 
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орындауға, сондай-ақ олардың қызметтік міндеттерін атқаруы кезіндегі заңды қызметіне 
кедергі жасамауға; 

3.  нұсқама негізінде салық қызметі органдары лауазымды адамдарының салық салу 
объектісі және салық салуға байланысты объект болып табылатын мүлікті зерттеп-
тексеруіне жол беруге; 

4.  Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында 
көзделген ақпарат пен құжаттарды беруге; 

5.  бақылау – кассалық машиналарды қолдануға және оларды қолданудың осы 
Кодексте белгіленген тәртібін сақтауға; 

6.  дара кәсіпкердің кәсіпкерлік қызметті, жекеше нотариустың, жеке сот 
орындаушысының, адвокаттың, тұрақты мекеменің, резидент емес заңды тұлғаның 
қызметін тоқтатуына, заңды тұлғаның бөліну жолымен қайта ұйымдастырылуына және 
таратылуына байланысты құжаттық тексеруді жүргізу туралы салық органына салықтық 
өтініш беруге; 

7.  акцизделетін тауарларды (жеңіл автомобильдерді және магистральды 
құбырлармен өткізілетін акцизделетін тауарларды қоспағанда) кеден одағы шеңберінде 
Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы Қазақстан Республикасының Үкiметi 
айқындайтын өткізу пункттерінде ғана өткізуді қамтамасыз етуге және уәкілетті орган 
белгілеген тәртіппен осындай акцизделетін тауарларды алдағы уақытта алатыны туралы 
салық органдарына хабарлауға міндетті. 

Салық механизмінің тағы да маңызды элементтерінің бірі - салық мөлшерлемесі. 
Тиімді салық мөлшерлемесін белгілеу әдістемесі, оның негіздік шамасы – салық салу 
теориясы мен тәжірибесінің өзекті мәселесі. Салық мөлшерлемесінің көлемін белгілегенде 
- әртүрлі қызмет түріне түрлі әсер етуді қамтамасыз ету мақсатында нақты ескеру қажет, 
нарықтық процестердің еркін жүруін реттеу және өндірісті ынталандыру қажет [1]. 

Корпоративті табыс салығы (КТС) – салықтық түсімдерде және мемлекеттік бюджет 
кірістерінде едәуір орын алады. Бұл салықты мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары, сондай – ақ Қазақстан 
Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан 
Республикасындағы көздерден табыс алатын резидент емес заңды тұлғалар төлейді.  

Салық төлеушінің айналымы Салық кодексімен белгіленген салық салынбайтын 
айналымнан басқаны қамтиды: 

1) Қазақстан Республикасында тауарларды сату, жұмыс жасау, қызмет көрсету 
бойынша; 

2) Қазақстан Республикасында қосымша құнға салынатын салық төлеушісі болып 
табылмайтын және филиал, өкілдік арқылы қызметін жүзеге асырмайтын бейрезиденттен 
сатылу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын жұмыстарды, қызметтерді сатып 
алу бойынша.  

Қосымша құнға салынатын салық бойынша ерікті тіркеу есебіне жатпайтындар 
мыналар:  

- дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғалар; мемлекеттік мекемелер;  
- Қазақстан Республикасындағы филиал, өкілдік арқылы қызметін жүзеге 

асырмайтын бейрезиденттер; резидент-заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері;  
- ойын бизнесіне салық салу мен сәйкесінше тіркелген салық салынатын іс-әрекетке 

қатысты тұлғалар.  
Қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұру туралы салықтық 

өтінішпен бірге міндетті түрде салық төлеушінің тұрғылықты орнын растаушы (меншік 
құқығын немесе оны пайдалану құқығын растаушы құжаттың) құжаттың нотариуспен 
расталған көшірмесін тапсырады. Бұндағы салық төлеушінің тұрғылықты орнын 
растаушы құжаттың көшірмесін нотариалды куәлендіру мен оны салық органына тапсыру 
мерзімінің арасы он жұмыс күнінен аспау керек.  

Салық органы қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұру туралы 
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салықтық өтініш берілгеннен кейінгі он жұмыс күні ішінде қосымша құнға салынатын 
салық бойынша тіркеу есебіне тұру туралы куәліктің берілуімен бірге салық төлеушінің 
қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұрғызылуын жүзеге асырады 
немесе уәкілетті органмен бекітілген үлгіде қосымша құнға салынатын салық бойынша 
тіркеу есебіне тұрғызудан бас тарту туралы шешім шығарады.  

Қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұру туралы салықтық 
өтініш берген тұлға қосымша құнға салынатын салық бойынша тіркеу есебіне тұру туралы 
салықтық өтініш берілген айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап қосымша құнға 
салынатын салықтың төлеушісі болып табылады.  

ҚР салық жүйесі дамуының алғашқы кезеңінде шағын және орта бизнес 
субъектілерін қолдау үшін салықтық құралдар кеңінен қолданылған болатын. 1995 
жылдың желтоқсан айында қабылданған «ҚР Салық жүйесі туралы Заңы» шағын 
кәсіпорындар үшін жеңілдіктер қолдануды қарастырған болатын. Онда пайдаға 
салынатын салықтан уақытша босату, қайта құрылған кәсіпорындарда, кооперативтер, 
шаруа және фермерлік шаруашылықтарды салықтық мөлшерлемелерді төмендету туралы 
айтылған еді.  Бұл жылдары кооперативтер мен шағын кәсіпорындардың саны біршама 
өскені байқалады. Бірақ,  жеңілдіктер беру механизмі жеткілікті түрде өңделмеген яғни, 
бюджеттің мүддесін қорғау үшін нақты шаралар жазылмаған болатын. Осыған орай 
көптеген жеңілдіктер алынып тасталды.  

Сөйтіп, салық жүйесін экономиканың негізгі де қозғаушы элементі ретінде 
қарастыра отырып, шаруашылық жүргізудің рыноктық әдісі дамудың өзгермелілігімен 
және тұрақсыздығымен сипатталатындығын ескерген жөн. Қазақстанның әлеуметтік -
экономикалық дамуының макродеңгейдегі жағдайын қарастыратын болсақ, әуелі өндіріс 
пен ауыл шаруашылығының даму жағдайынан елдің жалпы экономикалық өсу деңгейін 
байқауымызға болады.  

Қазақстан Республикасының бюджеттің барлық кіріс бөлігінің 9-10% әлеуметтік 
салық құрайды. Бұл салық бюджеттің кіріс бөлігінде үлесі жоғары. 

Салық механизмінің құрамында жеңілдіктерге де маңызды орын беріледі, яғни 
салықты төмендету, оның мерзімін ұзарту және кейбір нақты субъектілер үшін төлеуден 
толығымен босату. Ол салық механизмінің басқа элементтеріне қосымша ретінде әрекет 
етеді. Ол әрбір жекелеген төлеушілерге икемді түрлі әрекет жасайды [2]. 

Салық жеңілдіктері ұдайы өндіріс процесінде басқаруды, инвестицияларды 
ынталандыруда, жаңа технологияны игеруде, қызмет аясын кеңейтуде кеңінен 
қолданылады. Қазақстан Республикасының салық саясатындағы негізгі назар – 
жалпылама қолдануға бөлініп отыр. Сонымен қатар салық механизмінің негізгі 
элементтерінің бірі салықты төлеу тәртібі мен мерзімдері болып табылады. 

Белгіленген салықтың бар болуы осы салықтың көмегімен жинақталған ақша 
сомасының болуы мәселесін шешпейді. Осы ақшаның болуы үшін салықты жинау керек, 
яғни не салық төлеушілердіңөздердінің дербес төлеуін немесе мәжбүрлі төленуін 
қамтамасыз  ету  керек.  

Салықтарды экономикалық тұрғыдан талдау мемлекеттің салық механизміндегі 
қаржылық-экономикалық зерттеудің негізгі элементі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі көптеген басқа да экономикалық 
факторлардың әсерінен түрлі кедергілерге ұшырады, соның салдарынан бюджет кірістері 
де азайып, ол  бюджет тапшылығының жоғарылауына мүмкіндік берді. Сонымен бірге 
мынадай факторлар да әсер етеді: 

- инфляция деңгейінің күрт жоғарлауы; 
- несие ставкаларының жоғарлауы, яғни несие құнының өсуі; 
- ұлттық валютаның құнсыздануы; 
- экономикалық үрдістің бәсеңдеуі және т.с.с. 
Осы және басқа да экономикадағы ауытқулар салық заңдылықтарының түбегейлі 

өзгеруін талап етті. 
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Резюме 

В статье  будут рассмотрены  процессые социально-экономического значения 
налогового регулирования. 

Summary 
This article will examine the processes of socio-economic importance of tax regulation. 
 
 

ШАҒЫН БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ КЕЙБІР ҰСЫНЫСТАРЫ 
 

Еркін  Е.Е.,                                                                                                           
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада шағын бизнесті дамытудың кейбір ұсыныстары  қарастырылады. 
Түйін сөздер: қаржы, басқару, шағын бизнс, экономика, дамыту.   

 
Әлемдік тәжірибе шағын және орта бизнестің экономикадағы рөлін бағалауға 

келмейтіндей жоғары екені көрсетіп отыр. Ал мемлекет өмірінің барлық салаларына 
әсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, өндірілетін тауарларының көлемі бойынша, 
орындайтын жұмыстары мен көрсететін қызметтері бойынша жекелеген елдерде шағын 
және орта бизнес субъектілері маңызды рөль ойнайды. Экономика үшін шағын 
кәсіпорындардың толықтай қызметі оның икемділігін арттыратын маңызды сұрақтар 
болып табылады. Тіпті, шағын және орта бизнестің даму деңгейіне байланысты, мамандар 
елдердің өзгермелі экономикалық жағдайға бейімделу мүмкіндіктерін жалдайды. 
Қазақстан үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған экономикаға өтетін көпір 
болуы қажет. Қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге қарамастан шағын және орта бизнес даму 
үстінде, экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-технологиялық мәселелерді шеше отырып 
қарқын алуда. Шағын және орта бизнесті дамыту келесі мәселелерді шешеді: 

- қоғамның және халықтың қажеттіліктерін жақсы қанағаттандыруға мүмкіндік 
береді, өркениетті бәсекелестік нарықтық қатынастардың қалыптасуы; 

- ассортименттің кеңеюімен тауарлар мен қызметтердің сапасының артуы. 
Тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылу арқылы, шағын бизнес қызмет 
көрсету мен өнім сапасының артуына мүмкіндік туғызады; 

- тауарлар мен қызметтердің нақты бір тұтынушыларға жақындауы; 
- экономиканың құрылымдық өзгеруіне әсер ету. шағын кәсіпкерлік экономикаға 

өтімділік, икемділік береді; 
- өндірісті дамытуға халықтың өз ақшаларын тартуы. шағын кәсіпорын иегерлері 

өз істеріне өз ақшаларын үлкен қызығушылықпен салады; 
- қосымша жұмыс орындарының ашылуы, жұмыссыздық деңгейінің қысқаруы; 
- адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға, дарындарының 

ашылуына, әр түрлі қолөнердің дамуына ықпал етеді; 
- еңбек қызметіне ірі кәсіпорындар белгілі – бір шектеу қоятын халықтың 

жекелеген топтарын (үй жұмысымен айналысушылар, зейнеткерлер, мүгедектер, оқып 
жатқан адамдар) тарту; 

- меншік иелері, кәсіпкерлер, басқарушылардың әлеуметтік қатарларының 
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қалыптасуы; 
- ғылыми-техникалық дамуды жандандыру; 
- жергілікті шикізат қайнары ірі кәсіпорындар қалдықтары қолдану және игеру; 
- ірі кәсіпорындарға комплетелетін бұйымдарды дайындау және жеткізу 

жолымен, көмекші және қызмет көрсету өндірісін құру арқылы әсер ету; 
- арендаға алу немесе сатып алу арқылы төмен рентабельді және тоқыраудағы 

кәсіпорындардан мемлекетті босату. 
Осы барлық аталған және басқа да шағын және орта бизнестің экономикалық, 

әлеуметтік функциялары, оның дамуы ең маңыздылар қатарына жатқызып, экономиканың 
ажырамас бөлігі ретінде қалыптастырады. Бірақ шағын және орта бизнестің рөлін таңдай 
отырып, оның дамуына кедергі болатын себептерді айтпауға болмайды. 

Біріншіден, Қазақстан Республикасындағы күрделі экономикалық жағдай 
(инфляция, өндірістің құлдырауы, шаруашылық байланыстардың үзілуі, төлемеушілік, 
несиені пайдаланудағы жоғары пайыз, кәсіпкерлердің құқықтық қорғалуы). 

Екіншңден, кәсіптіліктің төменгі деңгейі, кәсіпкерлердің өз өздерін теңгеруі. 
Үшіншіден, халықтың кәсіпкерлерге толық сенімнің болмауы. 
Төртіншіден, шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың әлсіздігі, тіпті, 

керісінше мемлекеттік органдардың жиі араласуы. 
Бесіншіден, қазіргі заманға сай ақпараттардың жеткізілуі, құрал –жабдық, 

технологияның болмауы, күрделі есеп беру жүйесінің және арендалық төлем құнының 
жоғары болуы . 

Сонмен кәсіпкерліктің одан әрі кеңеюі мемлекеттік маңызды мәселелерінің бірі 
болып табылады, кәсіпкерлер мәселелерін шеші үшін әкімшілік-ұйымдық, технологиялық, 
техникалық, ресірстар қолданылуы қажет. 

Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кешенді шаралар белгеленген. Бағдарламады 
шағын кәсіпкерлікті түрақты дамытуды қамтамасыз етіу, экономикада оның үлесін 
ұлғайту, жаңа жұмыс орнын санын арттыру, айқын бәсекелестік ортаны құру, қоғамның 
орташа табы ретінде меншік иелерінің бұқаралық тобын қалыптастыру көзделген. 

Қазіргі уақытта қалыптасқан экономикалық жағдайда мемлекеттік тікелей немес 
жанама қолдау көрсететін елеулі ресурстары жоқ. Сондықтан, барлық күш жағымды 
сыртқы ортаны қалыптастыруға бағытталуы керек. Бұл бағытты жүзеге асыру үшін 
келесідей шаралар қажет: заңдық және нормативтік базалар ары қарай қалыптасуы мен 
дамуы, өндірісті қолдайтын инфрақұрылымының барлық қажетті элементтерін 
қалыптастыруы, бюджеттен тыс қаражаттар есебінен кәсіпкерлікті қаржылық қолдлау 
аясын кеңйтуге әсер ету, тиімді инвестициялық климатты қалыптастыру, мемлекеттік 
бақылауды тәртіпке келтіру. 

Соңғы жылдары шағын және орта бизнесті дамыту мен кәсіпкерлік қызметті қолдау 
бойынша бірқатар шаралар әзірлеген болатын. Ол өзінің нәтижесін берді, статистиктердің 
айтуы бойынша, тіркелген кәсіпкерлердің санының артуы, жұмыспен қамтылған 
халықтың үлесіне де әсерін тигізген. Шағын кәсіпорындардың өнім өндірудің жалпы 
көлеміндегі үлес салмағы артып келеді. Шағын және орта бизнестің ролінің артуын 
кәсіпкерлер форумының тұрақты жүргізілуі шағын кәсіпкерлікті дамыту қорының 
құрылу, барлық екінші деңгейлі банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне несие 
берудің минимал мөлшерін тағайындауы (банктің несие қоржынының негізгі қарыздан 
10% - тен аз болмау), орта және шағын кәсіпкерлікті қолдау Агегнттігінің құрылуы, 
шағын кәсіпкерлікті қолдау бойынша әкімдердің қызметін қатаң қадағалау, шағын 
кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыстарына жағдай жасау және жеңілдіктер беру. 

Шағын және орта кәсіпкерлік немесе бизнес – бүгінгі  өркениетті дүниежүзілік 
экономикалық даму жүйесіндегі болашағы күмән келтірмейтін салалардың  бірі болып 
саналады. Нақты сектор және сауда кәсіпорындары мен компаниялары Қазақстан  
экономикасының дамуына, өсуіне, ұлттық табыс, жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, 
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жұмыспен  қамтылу дәрежесі және тағы да басқа көрсеткіштердің  артуына тікелей әсер 
етеді. Кейінгі  жылдары елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға көбірек көңіл 
бөліне бастады. 

Шағын  бизнестің дамуының бірден бір көзі банктік несие болып табылады.  
Экономиканың нақты секторын  және де сауда фирмаларын коммерциялық банктердің 
несиелеуі – ұлттық экономиканың өсуіне  олардың қосқан үлесі, басқа жағынан қарағанда 
банктердің атқаратын өзінің қызметтері қаржылық  сектордың, яғни экономиканың 
ажырамас бөлігі. Олардың дамуы мемлекеттің, экономика  агенттерінің шаруашылық 
өмірі үшін пайдалы, әрі тиімді. Шағын бизнестің дамуы өзінде бірнеше ерекшеліктерді 
көрсетеді  (Сурет 31). 

Әр түрлі экономикалық секторлар арасында өзара байланысты бүгінгі таңда 
капиталды жұмсау бәсекесінің артуы көрініс табады. Отандық банктер қарыз  алушылар 
үшін несиелерді алуды жеңілдете бастады, несие беру процесі ықшамдалып, пайыздық  
ставкалардың төмендеу тенденциясы байқалуда. Сонымен қатар коммерциялық банктер 
ұзақ мерзімді  несиелер бөліп отыр. Өйткені әдеттегі қысқа мерзімді, айналым 
капиталының толықтыру мақсатына  бөлінген несиелер несиелік портфелінің көлемінің 
ауытқуына әсерін тигізеді. Банктер өздерінің  ішкі несиелік саясаттарына сай несиелік 
талдаудың әдістемесін жасап, оны маркетингтік  жоспарға сәйкес несиелендіретін 
салалардағы кәсіпорындардың несиелік қабілеттіліктерін   анықтауда қолдануы қажет. 

Нақты жоба бойынша банктердің шағын бизнесті несиелеуге дайындығы, несиелеу 
механизімінің  өзекті проблемаларына әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын 
әдістемелік нұсқауларын  құрастырды. Банктердің шағын бизнеске несие ұсынуының 
тиімділігін арттыру, ынталылығын  көтермелеу, Қазақстан экономикасының жағдайына 
сәйкестендіру механизімін жетілдіру бүгінгі  күннің талабы [1]. 

Шағын кәсіпкерлік әлеуметтік мәселелерді шешудегі негізгі тұтқалардың бірі болып 
отыр. Елбасының жолдауында атап өтілгеніндегі, тәуелсіздіктің 19 жыл ішінде елімізде 
атқарылған реформалардың бәрі әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған. Қазіргі 
Қазақстан экономикасы әлемдік дағдырыстан шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау 
арқылы шыға алатынымызды елбасының жолдауында атап өтілген. Бұл біздің 
экономикамыз стратегиялық даму жоспарына сәйкес жүргізілуде.Атап айтқанда, ақшалай 
несие және салық жүйесін реформалаумен байланыстылығы. Бюджетке салық төлеу 
жағынан шағын бизнес өкілдерінің үлесі артып келеді. Сондықтанда қазіргі таңда 
үкіметіміз индустрияны дамыту бағдарламасында негізгі бағыт шағын бизнесті дамытуға 
арналған, соның ішінде жаңа инновациялық бизнесті дамытуға қолда бар кәсіпорынның 
негізгі қорларын жаңартуға көңіл бөлінуде. Ал халықтың әл-ауқатын көтеру, кедейшілікті 
жеңуде кәсіпкерліктің рөлі зор. 

Шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау  кәсіпкерлік саласындағы жұмыстарға 
халықтың әлеуметтік -  кедей тобын тарту жолымен кедейшілік деңгейін төмендетуге 
мүмкіндік беретін аймақтық саясат бағыттарының бірден-бір жолы болып табылады. 

Шағын және орта бизнес – жеке және заңды тұлғаның өз күш-қабілетін танытуының, 
белгілі бір  мақсаттарды жүзеге асырушының іс әрекетінің тиімді тәсілі. Ол адамдардың 
өзіне сенімін  арттырады, іскерлігін қалыптастырады. Кәсiпкерлiк қызметке талдау жасау 
– оның жалпы  экономикалық ой-пiкiр сияқты ұзақ тарихы мен терең тамырының бар 
екендiгiн  көрсетедi. Көне  тарих пен орта ғасыр ғылымдарында кәсiпкерлiк туралы, оның 
индустриялық кезiне дейiн қалай  аталғанына қарамастан, ерекше пiкiрлер қалыптасқан. 
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде әрбiр  азаматтың кәсіпкерлікпен айналысуға 
құқығы бар. Алайда оны жүзеге асыру қоғам мүшелерiнiң кез- келгенiнiң қолынан келе 
бермейдi. Сондықтан, кәсiпкерлiктiң шын, нақты субъектiсi – бұған  деген алғышарттары 
бар, ең бастысы капитал иемдену құқығы бар субъектілер жатады. Шағын және орта  
кәсіпорындар  экономиканың  құрылымдық  қайта  құруын  жеделдетеді, 
тұтынушылардың сұранысына  жедел әрекет етеді. Республикада  шағын  және орта 
бизнестің  дамуы мен  қызмет  жасауына  қажетті ұйымдастырушылық, экономикалық 
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және құқықтық  шарттарды қалыптастырудың алғашқы  қадамдары  жасалуда. 
 

 
 

Сурет. Шағын бизнес дамуының ерекшеліктері 
 
Шаруашылық          жүргізу    тәсілі     ретіндегі кәсіпкерлік үшін басты шарт - 

шаруашылық тұлғалардың тәуелсіздігі, дербестігі. Сондай-ақ, кәсіпкерлік қызмет түрін 
таңдау; бизнес-жоспар құру, қаржыландыру және оны жүзеге асыру; өнім өндіру, оған 
баға белгілеу және оны өткізу; пайданы қолдану тәрізді еркіндік пен құқықтың белгілі бір 
жиынтығының болғаны дұрыс. 

Экономиканың аталмыш секторын қолдау барысында біршама шаралардың 
жүргізіліп жатқаны баршаға аян. Атап айтқанда, олардың іс-әрекет барысына ықпал ететін 
нормативтік құжаттар қабылданып, жұмыс жасауда. Жаңа Салық Кодексі іске қосылып, 
оңда шағын бизнес субъектілеріне салық салудың арнайы режимі қарастырылып, банктер 
тарапынан әр түрлі мерзімге несиелер берілуде,т.с.с. Осындай қол жеткізген 
нәтижелерімізді одан әрі жетілдіру барысында жекелеген қағидаларды басшылықка ала 
отырып, жұмыс жасауымыз керек. Атап айтқанда, макроэкономикалық тұрақтылық яғни 
мемлекеттік бюджет тапшылығын мүмкіндігінше төмен деңгейге жеткізу, жеңілдікпен 
несиелендіру, артық ақша эмиссиясын болдырмау болып табылады.  Макроэкономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету барысында жедел шешуді қажетсінетін мәселелердің бірі -
инфляция қарқынын төмен деңгейде ұстау. Инфляцияға      қарсы      саясатты            
бюджет тапшылығын неғұрлым төменгі деңгейге жеткізбейінше жүзеге асыру қиын 
мәселе. 

Қазақстанның танымал экономист-ғалымдары шағын кәсіпкерліктің мәселелерін 
терең  қарастырғанда, оның өтпелі экономикадағы маңызын белгілеп берді.Сонымен 
қатар,  шағын кәсіпкерлікті Қазақстанда дамытудың бірден-бір жолы  – бұл сала аралық 
шағын кәсіпорындар құру, аймақтық салалық құрылымды жетілдіруде шағын  
кәсіпкерліктің рөлін көтеру арқылы олардың арасындағы сапалы біркелкі үйлестіру 
жұмыстарын  ұйымдастыру, шағын кәсіпкерлікті дамыту көрсеткіштерін қалыптастыру, 
нарықтық экономикасы  тұсында көп деңгейлі шағын кәсіпкерлікті дамытуды жеделдету 
шараларын дайындау жатады . 

Шағын кәсіпкерлікті дамытудың құқықтық шарттарын жетілдіруде кәсіпкерліктің 
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құқын қорғау  жөніндегі заңдарды түсіндіретін аймақтарда арнайы семинарлар жүргізу, 
кәсіпкерлер арасында  анкета жүргізу, фермерлер, шағын және орта бизнес өкілдері, 
шаруашылық субъектілерінің  басшылары үшін еңбек туралы, монополияға қарсы заңдар 
жөнінде түсініктемелер беруді ұйымдастыру  қажет. Кәсіпкерлікті ақпараттармен және 
мамандармен  

 
Кесте -  Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту бойынша 

ұсыныстар  
Бағыттар Шаралар 

1 2 

Экономикал
ық саясат 

- Мемлекеттік ресурстардың басты бөлігін өңдеуші өнеркәсіптер 
мен ауыл шаруашылығына бағыттай отырып, өнеркәсіптің басымды 
салаларын қаржыландыру арқылы экономиканы әртараптандыру.  

- Қазіргі және ғылыми сыйымды технологиялардың, басқарудың 
үдемелі әдістері негізінде экономиканың шынайы секторында шағын 
және орта кәсіпкерлікті кәсіпорындарды құру және дамыту.  

 
 
 
Кәсіпкерлік

ті қаржыландыру 

- Жарғы капиталы бойынша пайыздық мөлшерлемелер мен 
кредиттерді беруді азайту. 

- Қаржыландырудың альтернативті негіздерін дамыту (тікелей 
шетелдік инвестицияларды қоса алғанда ірі ұлттық компаниялардың 
қаражаттарын тарту). 

- Шағын кәсіпкерлікті қолдауда жергілікті  атқарушы 
органдармен шағын кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларын 
қаржыландыруға қаражаттандыру үлесін арттыру.  

- Несиелеуді тездету бойынша қаржылық-кредиттік 
институттарды құрылымға келтіру (микрокредитті ұйымдар - қысқа 
мерзімді кредиттер, екінші деңгейлі банктер – орта мерзімді қарыздар, 
даму институттары – ұзақ мерзімді қарыздар беру)  

Әкімшілік 
тосқауылдар 

- Ранжылау негізінде мемлекеттік органдардың қызметін 
бағалауды жүргізу және кәсіпкерлік-ортаны жақсарту бойынша нақты 
ұсыныстарды әзірлеу және орындарында әкімшілік тосқауылдарды 
жою.  

- Ұқсас бақылау-қадағалау функциялары бар орталық 
мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың аумақтық 
бөлімшелері арқылы консультативті кеңес құру.  

- Өнімдердің сертификатталатын түрлерінің көлемін азайту. 
- Кепілді тіркеу мерзімін азайту.  
 

 
 
 
Инфрақұры

лымдық саясат 
 

- Жеке кәсіпкерлікті құру мен жүргізу үшін кәсіпкерлерді 
дайындау және қайта даярлау орталықтарының желілерін дамыту.   

- Елдің барлық аймақтарында, оның ішінде ауылдық жерде 
әлеуметтік-экономикалық және өндірістік инфрақұрылымды дамыту.  

- Ауылшаруашылық шикізатын өндіру мен өңдеу, көлік 
коммуникациясын дамыту бойынша технологиялық қолдау көрсету.  

- Ірі және шағын кәсіпкерліктің өзара әрекетін жетілдіру.  
- Инновациялық және технологиялық көмек беру орталықтарын 

құру: кәсіпкерлік-орталықтың жұмыстарын, білім беру орталықтарын, 
зерттеу және технологиялық бақтарды жетілдіру.  

 
 

Кадрлық 
саясат 

- Кәсіпкерлік үшін кадрларды, сондай-ақ кәсіпорынды реттейтін 
барлық деңгейдегі атқарушы билік органдары үшін мамандарды 
даярлау жүйесін жетілдіру.  
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- Кәсіпорындағы менеджмент деңгейін жоғарылату.  

 
қамтамасыз ету үшін кәсіпкерлік негізін  жастарға үйрету, ақпараттық-түсіндірме 

және әдіснамалық көмек көрсету, шағын кәсіпкерлікті  тіркеу, қаржыландыру және салық 
салу курстарын бизнес-инкубаторларда ұйымдастыруда өз жалғасын  табуы керек. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуда өнеркәсіпте, саудада, 
құрылыста, көлік  шаруашылығында, жалпы алғанда экономиканың барлық секторларын 
жандандыру, халықтың қолөнері,  туризмді дамыту шараларын әзірлеу және жүзеге асыру 
маңызды орында болуы тиіс.  

Импорт алмастыру бағдарламасына сәйкес кәсіпорынның босаған алаңдарында 
шағын бизнес  кәсіпорындарын орналастыру арқылы тауарлардың жаңа түрлерін өндіру 
жөнінде ұсыныстар кәсіпорын  бағдарламаларына енгізілуі тиіс.  

Мемлекеттің экономикалық қызметі - шағын және орта бизнес өкілдерінің іс-
әрекетіне араласпай, экономика саласындағы әрекетін ретке келтіріп отыру. 

Шағын бизнесті дамытудағы және жұмысбастылық мәселесін шешудегі мемлекеттік 
саясатты  жасап, жүргізу үшін жоғарыдағы факторларды бөліп көрсетуге болады. Аталған 
факторлар өз  кезегінде шағын бизнестің дамуын тежейтіндіктен бірінші кезектегі 
міндеттерді анықтауға  мүмкіншілік береді (кесте). 

Сонымен, ойланып ұйымдастырылған шағын және орта бизнес саясаты 
стагнациялық экономикадан шығудың балама жолы бола алады, өйткені ол екі 
макроэкономикалық проблемелармен байланыстырады – жұмыспен қамту және өндірістің 
жандануы. Шағын кәсіпорындар экономикаға барлық көрсеткіштер бойынша өзгерістер 
алып келуі мүмкін. Өзін жұмыспен қамтуды ынталандыру және  шағын  кәсіпорындар 
ашу ең аз  шығынмен  жұмыссыздық  мәселесінен шығатын  жол ретінде қарастырылады. 
Соңғы он жылдықты дамыған елдердегі экономиканың даму тенденциясы шағын бизнес 
саласына өтумен байланысты. 

Осы салаға бәсекелестікті ынталандыру, кәсіпкерліктің жандануы, қоғам 
ресурстарын толығырақ қолдану және инновациялық процесті күшейту сияқты негізгі 
үміт арттырған. Батыс елдерінде шағын бизнес тиімді дамуды қамтамасыз ету және 
мемлекеттік экономикалық саясатты қосу саласына айналған. 

Мемлекеттік протекционистік шағын бизнестің нақтылануы қажет еткен, 
адрестілігін, жеңілдіктер тек шағын кәсіпорындарға берілетін. Шағын кәсіпорындарды 
ажырату барысында сандық сипаты бойынша, әр елдегі экономикалық жағдайға 
байланысты әр түрлі пікірлер қалыптасқан. Жалпы сипаттамасы ұйымдастырылуының 
қарапайымдылығы, жаңа өнім шығаруға тез бейімделе алуы, нарыққа қызмет ету, яғни 
нақты тапсырыстармен сатуға, сондай – ақ шағын кәсіпорындарды басқару және меншікті 
біріктіру дәрежесі болып табылады [2]. 
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Резюме 
 В статье рассматриваются основные  проблемы малого бизнеса  и его решения. 

 
 Summary 

The article discusses the main problems of small business and its solutions. 
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In this article, we summed up the results of the study of Zhetysuarchaeological expedition 

in the mound of Kastek. Medieval settlement Kastek is located 2.5 km from Kastek village, on the 
left coast Kastekriver at the foot of the mountain SuykTobe, on the territory of Zhetysu (Seven 
rivers) - with ancient historical and cultural traditions.  

Analysis accumulated in many years as a result of research of archaeological materials 
provides a fairly complete picture of the development of the towns and villages of the Northeast 
Zhetysu in the era of the Middle Ages. 

The study of toponymyof Kastek settlement demonstrates the ancient layers of her going 
back to the era of the Middle Ages, that allows you to apply the ancient oronyms, 
hydronyms,oikonyms on modern map. 

The methodological basis of the study constitute a method of classification and typological 
construct, the method of comparative analysis of archaeological and topographical research 
sites with the data of the written sources, cartographic material, aerial photography and space 
images, natural scientific dating methods with stratigraphic correlation data. 

On the basis of the archaeological materials we discovered that Kastek fort was the center 
of trade, crafts and cultural ties. 

Ceramic analysis showed common technological schemes in the manufacture of ceramics 
from different centers and the availability of local features.This scientific revolution included the 
complex ceramic object.    

Keywords: Kazakhstan, Zhetysu, Kastek, archaeology, ceramics, city, medieval, the Great 
Silk Road. 

 
Introduction. 
In this scientific article the historical significance of the medieval city Kastek and its 

contribution to urban civilizationis examined.Also, preliminary results of the technical and 
technological characteristics of ceramics settlement Kastek conducted in accordance with the 
methodology of archaeological research ceramic technology, developed by 
A.A.Bobrinsky.Technical and technological analysis was preceded by work on the separation of 
the ceramic material in accordance with the functionality of several major groups: kitchen, 
household, dining room and dishes for special purposes. 

Ceramics, one of the most interesting human activities. It developed deep traditions, many 
of which are carefully preserved by folk artists, have existed for thousands of years. 

Ceramics research helps identify the ethnicity of all monument, the whole archaeological 
culture. Similarities in ceramics, especially in ancient times, and similar hardware. However, 
over the centuries in the art of pottery formed local variations, passing into the national 
characteristics. 

Ceramics and collection found during excavations in appearance and have a specificity of 
its features. On the available material it is proposed typology and chronological classification. 
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Pottery, one of the oldest, and has created one of the most ancient machines, potter's lathe, 
successful instrument forming products, has passed a rather peculiar history of development. The 
invention is a manual potter's wheel is not completely replaced the forming of the hand, and the 
invention of a foot potter's wheel did not survive circle handmade. Various methods of forming 
articles coexist not only in different places in the same period, but in the next one and the same 
area, often in the same paragraph ceramic. 

Mounds of Kastek. 
Education and the development of cities in Central Asia and Kazakhstan in all the general 

laws was not a template, exactly its own peculiarities. The structure of the medieval towns also 
were not uniform and depended on the objective conditions of hail process.This conclusion is 
particularly important and characteristic of medieval Kazakhstan, where the formation of urban 
centers occurred in the conditions of interaction of historically settled agricultural and nomadic 
population, which affected the topography and types of cities, urban culture originality 
(Akishev). 

Medieval fortification Kastek-1 is located on 2.5 km from Kastek village, on the left coast 
Kastekriver at the foot of the mountain Suyk - Tobe. Geographic coordinates: 43º03'03,54 "C .; 
75º59'09,11" W., at an altitude of 1296 m above sea level.PassageKastek anciently served to 
connect the valleys of Shu and Ile. Settlement is located on the site of a mountain stream output 
from the mountain gorges of the relatively wide portion of the elevated shelves, forming an 
elevated plateau, with the swiftness of the river still retains its flow, creating a unique sound 
background terrain.  

The central part of the monument presents some elevated above the general surfacea 
quadrangular portion oriented to the cardinal angles. The size of the line NS - 210 m, EW-150 m, 
which is 4 hectares.It walled, which looks like shaft thickness of 15 m and a height of 4 m. On 
the crest of the shaft visible basin and hilly in place defensive towers. The topography of the 
settlement allocated 14 towers and 32 large houses, which is located inside the walls, and there is 
a significant number of other buildings, located mainly along the river. Around the shaft on three 
sides except the east, can be traced trough the former moat depth of 0.5-2 m and a width of 3-4 
m, the east side of the city was located on the high bank of the river, the rest of the buildings on 
it is not fixed. Entrances are located opposite each other in the middle of the wall (Nurzhanov, 
2011). 

Archaeological work carried out since 2011 by a leading researcherA.A. Nurzhanov of the 
Institute of Archaeology named after A.H. Margulan. 

Ceramics of medieval Kastek. 
The basic material from the excavation of ancient settlement Kastek-1 is a ceramic. For 

technical features defined two large groups of ceramic stucco and easel. All ceramics considered 
the two chronological period, the end of the beginning of the VIII-X century, beginning of the X 
and XIII century. 

Pottery VIII - the beginning of the tenth century.Boilers, pots, hums presented fragments of 
the corolla, the sidewalls and the Don. To produce such dishes use local raw-ferruginated clay 
with lots of natural impurities, feldspar, quartz, brown limestone and mica. As heater used 
granite gruss, down reeds, finely chopped straw (cane stalks). 

Pitchers, like pottery and also stucco found in fragments. Stucco with wide neck and a 
shortened vertical handle at the top and with stick-bumps and depressions at the base. The 
diameter of the neck were 8-10 cm were used for carrying liquids. Some pitchers were bland 
plums. The outer surface is covered with engobe. 

Mugs. Presented in open form with a bend and a vertical loop-handle, the lower base is 
located in the flat bottom and the top of the bend. 

Profiling of mugs become more clearer. They were made on the weight of the potter's 
wheel and ornamented stamped ornament. 

Caps. A characteristic feature of the decoration covers Karluk period is the presence of a 
deeper plunge and wavy, the emergence of a cross-shaped stamped ornament and a deeper 
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plunge wavy and fir-tree ornaments. Receptions registration handle in the form of zoomorphic 
figures reflect the continuity of the tradition of the preceding period. Caps similar ornamentation 
in the layers of IX-X centuries.In Southwest Zhetysu on the mound of Kulan (Nurzhanov, 1993) 
as well as on the mounds of Shu (Kozhemyako) and Talas valleys that time. 

Ceramics in second half of X in the beginning of XIII c. unlike the previous period, it is 
made on a potter's wheel, and only some minor form is still molded by hand.   
          

Unglazed easel dishes presented with next categories. 
Boilers are characterized by a spherical-flattened top torso they were made from dough 

with an admixture of gravel. Most boilers has two loop-handles horizontal, round or oval in cross 
section. There are isolated instances boilers fundiform, squared in section handles.   

Potty vessels have round squat torso and a high neck with a diameter equal to or slightly 
less than the diameter of the body. Among potty vessels are three species in the number of 
handles: pots without handles, with two or four handles. Handles vertical loop-shaped, often flat 
on top, sometimes fluted. Pitchers of two types: table and aquifers.     

Table pitchers with a narrow (diameter corolla 5-7 cm), but the low neck. The neck and a 
body connected by a bent, rounded or flattened in cross-section a handle, sometimes with one or 
more protrusions. Aquifers pitchers have wide low neck, blending smoothly into the rounded 
torso.               
 Jug, as before, have an elongated egg-shaped torso and manufactured equipment assembly 
of the individual bands. On the walls of a number of jugs and corolla have impressions of stamps 
in the form of a «lattice in the circle» or fourpetal colors. A similar method of application of 
stamps on the corolla and torso jugs was distributed in XI-XII centuries. The ceramics of the 
Chui valley. Round punch, according to A.N. Bernshtam were both masters of stamps and 
decoration. Stamps on the jugs of the Chui valley as well as on the hums with settlements 
Northeast Zhetysu, there are circular and oblong, and a variety of fillings inside-sectoral 
breakdown of «grid vignettes» (Bernshtam).         

The unusual ceramic jug with a spout in the shape-kumgan (Turkic.) or aftoba (Iran) was 
found in Qarakhanid layer of X-XI centuries. The vessel is a light brick color, without glossing 
and engobe. Its streamlined form-torso gradually expands from the coronet and tapers to Donets. 
The height of vessel 22 cm, diameter 9 cm stems, corolla diameter of 6.3 cm. The widest part of 
the body-15.5 cm. The thickness of the stems 1.5 cm-0.6 cm walls.Crank handle 3 cm width on 
the outer side has a slight projection extending in the middle of the outer side. Cover with a 
convex finial attached to the rim of the vessel and makes him one. Under the hood, right up to 
the rim, placed on the body through an opening of trapezoidal shape, its height 5.2 cm, the lower 
bound is equal to 5 cm, upper 3 cm. The diameter of the spout of the vessel at the site of 
attachment to the body of the vessel is 3.5 cm, the opposite side 1.5 cm. spout 2.5 cm length, the 
through hole has a diameter of 0.8 cm.           
 Vessel murgobi vessel  brick color of a layer of X-XI centuries. It has a rounded torso, 
tapering to the Donets. The diameter of the widest part of the body-20.3 cm-11.5 cm stems. The 
handle is attached to the top of the vessel and to its neck. The height of the vessel with the handle 
25 cm. Under the handle body there are drawn three lines.       

Cultic aquifer ceramic pitchers Direct Donets diameter of 13.5 cm, with a bent rim at the 
outer edge (6.5 cm diameter), and drain, protruding from the horizontal surface of the corolla a 
height of 4 cm (see Fig. 1). Loop-handle with fluted ends imitation of the hood of a cobra with a 
cross in the middle and frequent parallel incisions on the wings of the hood (hood width -6.8, 
length 8.8 cm).            

High-conical shape, the neck (vys.9,5 cm) expands to the body (upper part diameter-8,2 
neck-bottom 11.7 cm), and a steep shoulder (diameter of the widest part of the jug 32 cm) on 
which the decor, after the concentric projection at the base of the neck (the distance between the 
projections 2.7sm neck). After the second concentric protrusion spaced from the first 2.3cm, 
located between three incised parallel straight lines with two ribbon decor wavy patterns with 
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frequent amplitude wave (Nurzhanov, 2016). Sink is in the form of sculptural zoomorphic 
animal images (cobra). Smooth tabs on both sides of the drain, lightly pressed. They are located 
stylized little relief bulging eyes with a diameter of 1.9 and a height of 1 cm, with an imitation of 
the pupil in a circular hole with a diameter of 0.3 cm in the upper part of the neck, diametrically 
opposed, arranged little relief ears (ear length-2.7 cm, width 1.9 cm) diameter hole in the middle 
of 0.3 cm. Dough jar tightly with admixture of fine river sand, break crock pink, burning evenly. 
The surface is covered with pink engine. It made on a potter's wheel.     

Cobra symbolizes primordial instinctive nature, uncontrolled surge of vitality and 
undifferentiated, potential energy, inspiring spirit. It is an intermediary between heaven and 
earth, between the earth and the underworld. The snake is associated with air, land, water and in 
particular with the Cosmic Tree (Jordan). Snake can symbolically represent the sun's rays, the 
sun path in the sky, lightning and power of water. As an attribute of all river deities. In the 
context of cosmology serpent is primordial ocean from which everything arises and into which 
everything returns, not different primeval chaos. This is the god of early cosmogony, which later 
served as the starting point for a psychological and spiritual interpretations (Afanasyev).   

Snake-threshold guards, temples, treasures and esoteric knowledge of all lunar deities. 
They produce storm water control the forces of water surround him, but blocking their way, on 
the contrary, the person bringing the water. They cause all sorts of spells with the dead, crossing 
the waters of death. Like being able to move without legs and wings, the snake symbolizes the 
all-pervading spirit of the creature, penetrating deep into the cracks and crevices, an interior 
human nature and conscience.         
 Serpent, submitted almost all mythologies of the symbol, which is associated with fertility 
and the earth and the female produces a force of water, rain, and on the one hand, and the hearth, 
fire (especially in heaven) as well as the male fertilizing the beginning-on the other (Fraser). 
 Cross-one of the most common symbols, often personifying the highest values of the 
sacred. For an explanation of this phenomenon need to attract the most knowledge of different 
sciences: archeology, history, psychology, philosophy, biology, architecture, mathematics, 
physics. In fact, as it concentrates in itself all human knowledge, and this is another 
manifestation of its universality. The oldest method of making fire was rubbing two wooden 
bars arranged crosswise. To crosswise stacked pieces of wood were more stable, their outer ends 
of the steel bend at right angles, and the entire instrument has acquired the form of the hook 
cross-swastika.         
 Typology of vessels and manufacturing technology with the medieval fort Kastek has many 
features in common with the ceramic material with the settlements of the Ili Valley and 
Pridzhungarya. But there are some differences, such as in an amount in the test otoschiteley 
mineral. Carrying out further comparative analysis (on the basis of technical, technological and 
typological study) ceramic settlement Kastek and other settlements and settlements Ili Valley 
and North-eastern Zhetysu as a whole will reveal new data on the basis of which can be traced 
for more and updated history of pottery the region.   

Conclusion. 
Thus, the medieval Zhetysu one of the major cultural and historical regions of Kazakhstan, 

where there is an interesting old place names, including those related to urban culture, the 
ancient caravan routes. Thanks to archaeological research, resolved a number of issues of 
archaeological and historical geography, received here on the development of a kind of 
civilization. The settlement Kastek agriculture and animal husbandry developed in a single 
political, economic, economic and cultural science complex. As the new discoveries, settlement 
Kastek being on the caravan routes, was transformed into a center of crafts and trade, it became a 
strategic reference plan. 

 
References 

 95 



Вестник университета Кайнар, №4/2016 

1. AKISHEV Kemal. (1983). Perspektivi Izushenya Pozdnesrednevekovih Gorodov 
Kazakhstan // Srednevekovaya Gorodskaya Kultura Kazakhstana i Sredney Azii. Alma-ata, С. 5-
11. 

2. AFANASYEVA Viktorya. (2007). Orel i Zmeya v Izobrozitelnosti i Literature 
Dvureshya.-M.: Vodolyea Publishers.-462 c. 

3. BERNSHTAM Aleksandr. (1952). Istoriko-Arheologisheskogo Osherki Sentralnogo 
Tyan-Shyan i Pamiri-Alaya // MIYA. Vyp. 26 

4. KOJEMYAKO Petr. (1959). Rannesrednevekovie Goroda i Posselenya Shuiskoi 
Dolini. Frunze, C. 40-42. 

5. NURJANOV Arnabaі. (2011). Srednevekovoe Gorodishe Kastek-1// Materiyali 
mejdunarodni Konferensi. Institut Arheologi MON RK. Almaty, C. 80-87. 

6. NURJANOV Arnabai. (1993). Keramika iz Dvorsovogo Kompleksa Obyekta Lugovoe 
G gorodisha Kulan // Arheologisheskie Pamyatnika na Velikom Shelkovom Puti. Almaty, AGU 
Imeni Abaya. C.102-112. 

7. NURJANOV Arnabaі. (2016). Srednevekovi Gorod Jetisu. Sbornik Materialov 
Mejdunarodnoi Naushno-Praktisheski Konferensii Istorya Tisyasheletnei Almaty: 
Arheologisheskie i Pismennie Svedenya. Almaty, С. 65-78. 

8. FREZER Djordj. (1980). Zolotaya Vetv. Isledovonye Magii i Religi // Dj. Frezer. M.: 
Izd-vo Politesheskoi Literaturi.-832 с. 

9. JORDAN Maikl. Renenutet // Dictionary of Gods and Goddesses. P. 265. 

 
Fig.1-Rutualny aquifer pitcher 

 
Резюме 

В статье подведены результаты исследования Жетысуйской археологической 
экспедиции в городище Кастек. Средневековое городище Кастек-1 находится в 2,5 км от 
села Кастек, на левом побережье реки Кастек у подножья горы Суык – Тобе, на 
территории Жетысу (Семиречья) – региона с древними историко – культурными 
традициями. Анализ накопленных в результате многолетних исследований 
археологических материалов позволяет получить достаточно полное представление о 
развитии городов и поселений Северо-восточного Жетысу в эпоху средних веков. 
 Изучение топонимики городище Кастек свидетельствует о древних пластах ее, 
восходящих к эпохе средневековья, что позволяет наложить древние оронимы, 
гидронимы, ойконимы на современную карту. Методологическу основу исследования 
составляют метод классификационного и типологического построения, метод 
сравнительного анализа археолого – топографических исследований памятников с 
данными письменных источников, картографическим материалом, аэрофото и 
космоснимками, естественнонаучные методы датирования с корреляцией 
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стратиграфических данных. На основание обнаруженных археологических материалов 
сделан вывод, что городище Кастек являлся центром торговли, ремесел и культурных 
связей. Анализ керамики показал общность технологических схем в производстве 
керамики из разных центров и наличие локальных особенностей. Введен в научный 
оборот комплекс керамики данного объекта.  

Түйін 
Мақалада Жетісу археологиялық экспедициясының Қастек қаласына жүргізген қазба 

жұмыстарының қорытындылары баяндалады. Ортағасырлық Қастек қаласы Қастек 
ауылынан 2,5 км оңтүстікте, Қастек өзенінің сол жағасында, Суық төбе тауының 
етегіндегі адырлардың бірінде, Жетісу аймағының ежелгі тарихи – мәдени орталығында 
орналасқан. Көпжылғы жүргізілген археологиялық зерттеулер нәтижесінде орта 
ғасырлардағы Солтүстік Жетісу қалалары мен қоныстарының дамуы туралы мәліметтер 
ала аламыз.          
 Ортағасырлық Қастек қаласының топономикасын зерттеу барысында қаланың орта 
ғасырда пайда болғандығын, оронимдер, ойконимдер, гидронимиялық деректер негізінде 
анықталған. Зерттеудің әдіснамалық негізіне жіктеу және типологиялық орналасуы, 
археологиялық – топографиялық зерттеулер нәтижесіндегі мәліметтерді қалаға қатысты 
жазбаша дерек көздеріндегі мәліметтермен  салыстырмалы зерттеу және картографиялық 
материалдарды, аэро және ғарыштық суреттерді, стратиграфиялық корреляциялық 
деректермен жаратылыстану – ғылыми  әдістерін пайдалану құрайды. Археологиялық 
қазба барысында табылған мәліметтерге сүйене отырып, Қастек қаласының сауда, 
қолөнер мен мәдени байланыстардың орталығы болғандығы дәлелденді. Керамикаларға 
жүргізілген талдаулар барысында олардың түрлі орталықтарда жергілікті ерекшеліктері 
мен ортақ дайындау технологияларының бар екендігін көрсетті. Қастек қаласынан 
табылған керамикалар ғылыми айналымға енгізілді. 

 
 

АЗАМАТТЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ ШАРТТЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮКТЕЛУ 
НЕГІЗДЕМЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 
Алтай Қазбек,  

Қайнар Академиясының магистранты 
 

Бұл ғылыми мақалада «Азаматтық – құқықтық шартты жауапкершілік жүктелу 
негіздемесінің зерттелуі» қарастырылған. Азаматтық-құқықтық шартты 
жауапкершілікті басқа азаматтық құқықты қорғау шараларынан ерекшелендіретін 
белгісі айтылады. 

Түйін сөздер: азаматтық құқық, жауапкершілік, шартты жүктеу, зерттеу. 
 

Бұл мақалада азаматтық-құқықтық шартты жауапкершілікті басқа азаматтық 
құқықты қорғау шараларынан ерекшелендіретін белгісі, оның – негіздемесі айтылады. 
Жауапкершілік шаралары  «санкцияның ерекше түрі, себебі ол ерекше негіздерден пайда 
болып, ерекше салдарға әкеледі» [1, 7 б.]. 

Г.А. Жайлин «жауапкершілік белгілерін жауапкершілік жүктеу негіздемесінен 
ажырату керек» – деген [2, 11 б.]. Жауапкершілік жүктелу негіздемесі де 
жауапкершіліктің бір белгісі, әр құқық саласындағы жауапкершілік жүктелу негіздемесі 
әр түрлі. Жауапкершілік жүктелу негіздемесі арқылы құқық салаларын бір бірінен 
ажыратуға болады. Автордың жауапкершілік жүктеу негіздемесін – жауапкершілікті 
ерекшелендіретін белгі ретінде танымауы бізге түсінікті, ол жауапкершілік жүктеу 
негіздемесіне қатысты көзқарасынан болу керек. Яғни автор ойынша жауапкершілік 
жүктеу негіздемесі келесіден тұрады: құқыққа қарсы әрекеттен (әрекетсіздіктен); зияннан; 
себепті байланыстан; кінәден. 
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Біз жауапкершілік жүктеу негіздемесін азаматтық-құқықтық шартты 
жауапкершілікті ерекшелендіретін негізгі белгі ретінде танимыз. Яғни, В.Ф. Яковлевтің 
айтуы бойынша шартты жауапкершілік шараларын басқа құқық қорғау шараларынан 
ажырататын белгісі:  бұзушыға қосымша, эквивалентсіз міндеттер жүктеуі және өздерінің 
қолдану негіздемесі [3, б. 31]. 

В.Ф. Яковлевтің ойынша, азаматтық-құқықтық жауапкершілік жүктеу негіздемесі 
құқық бұзу құрамы. Ол келесіден тұрады: 

– субъект, яғни тұлғаға азаматтық-құқықтық санкция қолдану мүмкіндігі болу керек 
және әрекет қабілеттігі болуы тиіс; 

– объект – бұзылған субъективті құқық; 
– борышқор тәртібінің құқыққа қарсы болуы, яғни тұлға тәртібі құқық нормасына 

және заңға қайшы келмейтін шартқа, қалыптасқан іскерлік әдет-ғұрыпқа қарсы болуы 
тиіс; 

– субъективті жақ – кінә. 
Осындай ойларды біршама қазақстандық авторлар да білдіреді, мысалға А.К. 

Кусайнованың ойынша «азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тарту қажетті негіз болған 
кезде ғана мүмкін болады – ол негіз құқық бұзу құрамы. Оның элементтері: әрекеттің 
құқыққа қарсылығы; зиян немесе шығынның болуы; құқыққа қарсы тәртіп пен зиянды 
нәтиженің арасындағы себепті байланыс; құқық бұзушы кінәсі [4, 214-215 бб.]. 

Р. Кишкимбаева да осындай ойды қолдайды, себебі азаматтық-құқықтық 
жауапкершілік өз ерекшеліктерін иеленсе де жалпы заңды жауапкершіліктен шығады [5, 
60-67 бб.]. 

Құқық бұзу құрамына қатысты келтірілетін ойларды бірнеше топқа бөлуге болады: 
Біріншісі бойынша, азаматтық-құқықтық жауапкершілік жүктеу үшін міндетті түрде 

құқық бұзу құрамы қажет. Яғни, құрамның барлық элементтері анықталған соң ғана 
азаматтық-құқықтық жауапкершілік жүктеледі. Құқық бұзу құрамы барлық жағдайда 
жауапкершілік жүктеу үшін анықталуы тиіс және жауапкершілік жүктеу үшін құқық бұзу 
құрамынан ауытқуға жол берілмейді [6, 4 б.]. 

В.А. Тарховтың ойынша, «жауапкершіліктің заңды негіздемесі – құқық бұзушылық. 
Құқық бұзу құрамы: объект – қоғамдық қатынастар; объективті жақ – құқық бұзудан 
келген зиян, құқыққа қарсы әрекет, себепті байланыс; субъективті жақ – кінә, кейбір 
жағдайларда ниет, мақсат» – деп көрсетеді [7, 85 б.]. 

Екінші ойды – «ауытқуы бар құрам немесе шектеулі құрам туралы теория» – деп 
атауға болады. Ол бойынша құқық бұзу құрамы жауапкершілік жүктеу үшін қажет, онда 
құрамның төрт элементі, бір жағдайларда одан да аз элементтер болуы мүмкін, яғни, 
құрам толық емес болуы мүмкін. 

Үшінші ой бойынша, азаматтық-құқықтық жауапкершілік жүктеу үшін құқық бұзу 
құрамы қажетсіз. Жауапкершілік жүктеу үшін тек белгілі бір шарттар болса жеткілікті. 

Біз осы соңғы ойды ұстанамыз, құқық бұзу құрамы міндетті түрде төрт элементті 
қамтуы тиіс, сондықтан құқық бұзу құрамын азаматтық-құқықтық жауапкершілік 
жүктеуге сәйкестендіргісі келетін авторлардың «ауытқуы бар құқық бұзу құрамы» 
теориясын құруының өзі негізсіз. 

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік толық құқық бұзу құрамы үшін жүктеледі 
деген ойлармен келісуге болмайды. Азаматтық-құқықтық шартты жауапкершілік заңды 
жауапкершіліктің бір түрі бола тұра, ол тек өзіне тиесілі азаматтық-құқықтық, салалық 
ерекшеліктерді де иеленеді. Сондықтан, біз алдыңғы тарауда тоқталғандай неліктен 
қылмыстық құқықтан келген жауапкершілік белгілері (жауапкершіліктің жазалау ретінде 
қолданылуы, жауапкершіліктің құқық бұзу құрамы үшін жүктелуі) жалпы болып 
табылатын заңды жауапкершілік белгілеріне жатқызылады Мұнда тектік белгілер (заңды 
жауапкершілік) түрлік белгілермен (қылмыстық құқықтық жауапкершілік) алмастырылып 
отыр. Жоғарыдағы авторлардың қатесі осы болып табылады. 
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Құқық бұзу құрамы ұғымының қылмыстық құқықтан келгенін айдан анық екендігін 
жоғарыдағы В.А. Тархов, В.Ф. Яковлев ойларынан көруге болады, яғни онда құрамның 
объектісі, объективті жағы, субъектісі, субъективті жағы бөлініп қарастырылады. Құқық 
бұзу құрамын азаматтық құқықта жақтаушы авторлар – азаматтық құқықты қылмыстық 
құқыққа жақындастырады. Азаматтық құқық пен қылмыстық құқықты жақындастыру 
басқа да белгілер бойынша жүргізіледі (азаматтық құқықтық жауапкершілікті жаза 
ретінде тану; конфискациялық санкциялар; кінә нысандарын, дәрежелерін  ажыратып, 
оларға байланысты жауапкершілік мөлшерін белгілеу). Азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті қылмыстық-құқықтық жауапкершілікпен жақындастыру –  
жауапкершілік жүктеу негіздемесінде айқын көрінеді. 

Осы процесті М.К. Сулейменов те байқаған, автор дұрыс көрсететіндей «азаматтық 
құқықты қылмыстық құқықпен жақындастыру процесі байқалады, бұл әсіресе азаматтық-
құқықтық жауапкершілік жүктеу негіздемесінде айқын көрінеді. Яғни біршама 
ғалымдардың ойынша, азаматтық-құқықтық жауапкершілік жүктеу үшін құқық бұзу 
құрамы қажет. Алайда айыппұл өндіріп алу үшін зиян қажетсіз. Мұнда тек құқыққа 
қарсылық және кінә болса жеткілікті. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің басты 
негіздемесі – субъективті азаматтық құқықты бұзу. Ал жауапкершілік жүктеу шарттарына 
келсек әрине бір жағдайларда төрт шартта қажет болатын кездер бар, мысалға шығын 
орнын толтыру үшін. Алайда жауапкершілік жүктеу үшін осы шарттардың көбісі қажет 
болмайтын жағдайларда жеткілікті. Жауапкершілік жүктеу үшін барлық кезде болуы тиіс 
шарт, ол – субъективті құқық бұзылуының құқыққа қарсылығы. Шартты жауапкершілік – 
шарт бұзылғанда қолданылады, құқыққа қарсылық мұнда презумпцияланады [8, 23-24 
бб.]. 

Сонымен қатар В.Ф. Яковлев көрсететін құқық бұзу құрамының субъектісін және 
объектісін арнайы көрсетудің қажеті жоқ, себебі «олар құқық бұзу сипатына мүлдем әсер 
жасамайды». 

Құқық бұзу құрамымен қатар, құқық бұзушылықты жауапкершілік жүктеу 
негіздемесі деп тануға қатысты біз келесіні айта аламыз. 

Құқық бұзу мен шартты міндеттеме бұзу араларындағы елеулі айырмашылық біздің 
ойымызша, олардың қоғамға қауіптілігінде. Құқық бұзу, мейлі ол қылмыстық құқықта 
болсын, әкімшілік құқықта болсын, қоғамға қауіпті құбылыс. Ал азаматтық-құқықтық 
шартты міндеттеме бұзуда, қоғамға қауіптілік басқа бұзушылықтармен (мысалға 
әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыспен) салыстырғанда төмен. Себебі, (шартты) 
міндеттеме бұзылуы кезінде орын алатын қатынас – жеке-құқықтық қатынастарға 
негізделеді, демек шартты міндеттеменің бұзылуы бүкіл қоғамға зиян келтіреді – деп 
ойлау қате. Міндеттеме бұзылуы еш қоғамдық мүддені қозғамайды. Ол тек жеке мүддені 
қозғайды. 

Шартты міндеттеме бұзуды жоғарыда аталған себептерге байланысты құқық бұзу 
секілді, қоғамда орын алатын «аномальді» тәртіп деп тануға болмайды. Шартты 
міндеттеменің бұзылуы нарықтың әсерінен, қоғамда орын алатын қалыпты құбылыс. 
Мемлекет, заң шығарушы, шартты міндеттемелер бұзылуымен және бұзушылармен 
күресуді емес, ал міндеттеме бұзу нәтижесінде жәбір көрген тұлғалар (жеке және заңды 
тұлғалар) құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау бағытында әрекет жасауы тиіс. 

Міндеттеме бұзу – құқықпен  қатар міндеттердің бұзылуын көрсетеді. Яғни, 
«шартты міндеттеме бұзу» термині, тараптар арасында белгілі бір құқықтар мен міндеттер 
жиынтығының, міндеттеменің (шарт, келісім), міндеттемелік қатынастың бар екендігін 
көрсетеді. Сондықтан міндеттемелік, шартты құқықта – «міндеттеме бұзу» терминін 
кеңінен қолданған жөн. 

Шартты міндеттеме бұзу деген – міндеттемені орындамау немесе тиісті орындамау. 
Міндеттеме бұзу шартты жауапкершілік жүктеудің негіздемесі болып табылатындығы 
теориямен, заңнамамен, халықаралық конвенциялармен де танылған. 

 99 



Вестник университета Кайнар, №4/2016 

Жауапкершілік жүктеу негіздемесі жауапкершілік жүктеу алғышарты мен 
шарттарын қамтиды. Жауапкершілік жүктеу алғышартына шарттың жасалуын және оның 
бұзылуын жатқызамыз. 

Шартты жауапкершілік жүктеу шарттары екі топ элементтерден құралады: а) 
алдыңғы – шарттың құқыққа қарсы бұзылуы б) “кейінгі”, шарт бұзылуынан келетін 
зиянды нәтиже, шарт бұзылуы мен зиянды нәтиже арасындағы себепті байланыс. 

З.Г. Крылова жауапкершілік жүктеу шарттары мен негіздемесін бір-бірінен 
ажыратады. Жауапкершілік жүктелу шарттарын автор, – жауапкершілік орын алуы немесе 
орын алмауына әкелетін жағдайлардың бар не жоқ болуы – деп көрсетіп, ол – құқыққа 
қарсылықтан, кінәден, материалды залалдан, себепті байланыстан тұрады деп алады. Ал 
жауапкершілік жүктеу негіздемесі ретінде құқық бұзу. Яғни, автор ойынан жауапкершілік 
жүктеу шарты дегенде автор көрсететін әр шартты өзінше алып қарауға болады, ал егер де 
ол шарттардың жиынтығы болса ол құқық бұзуды құрайды, яғни жауапкершілік жүктеу 
негіздемесі орын алады. 

Сонымен шартты жауапкершілік негіздемесі дегеніміз - өзінде жауапкершілік 
жүктеу үшін қажетті болып табылатын элементтерді ұстайтын ұғым немесе  «шартты 
жауапкершілік пайда болуына әкелетін факті немесе фактілер тобы». 

Азаматтық-құқықтық шартты жауапкершілік жүктеу негіздемесін бөлуді басқа да 
авторлар қолдайды, мысалға А.А. Файнштейннің ойынша, «жауапкершілік қолдану үшін 
белгілі-бір жағдайлар жиынтығы керек, олардың бірі – алғышарттар, екіншісі – шарттар». 
Автор, алғышарттарды шарт және шарт бұзылуы құрайды, ал жауапкершілік жүктеу 
шарттарын құқыққа қарсы әрекет (әрекетсіздік), шығын, себепті байланыс және кінә 
құрайды деп есептейді. 

Азаматтық-құқықтық шартты жауапкершілік алғышарты барлық жағдайда болуы 
тиіс. Жауапкершілік жүктеу алғышартын іргетас деп алсақ, шарттар – оның үстіне 
орналастырылатын құрылым. 

Жауапкершілік жүктеу шарттарын екіге бөлудің себебі шығын орнын толтыру 
шарасына байланысты. Жауапкершіліктің негізгі шарасы шығын орнын толтыру, осы 
шараны қолдану үшін жауапкершіліктің «алдыңғы шарттары» жеткіліксіз (міндеттеме 
құқыққа қарсы бұзылуы және тәуекелдің болуы), мұнда міндеттеме бұзудан келетін 
зиянды нәтиже орын алуы қажет, тиісінше себепті байланыста анықталады. Демек, шығын 
орнын толтыру шарасын қолдану үшін шарт және оның бұзылуы анықталады, содан соң 
барып қалған шарттар анықталуы тиіс. Яғни алдыңғылардың анықталуы кейінгілердің 
анықталуының алғышарты болып табылады. 

Азаматтық-құқықтық шартты жауапкершілік жүктеу алғышарты өзінен-өзі 
жауапкершіліктің жүктелуіне әкелмейді, алайда шартты жауапкершілік жүктелуі үшін ол 
барлық жағдайда орын алуы тиіс. Шартты жауапкершілік жүктеу үшін алғышарт болмаса 
жауапкершілік жүктеу шарттарының өзін анықтаудың қажеті жоқ. Осынысымен 
жауапкершілік жүктеу үшін алғы шарттың анықталуы бізге қажетті. 

Жауапкершілік негіздемесінің әрқайсысы маңызды, олардың бірінің болмауы, кей 
жағдайларда жауапкершілікті де болдырмайды. 
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Резюме 

В данной статье рассматривается «Исследование гражданско – правовой 
ответственности при осуществлении соглашения». Так же рассматривается гражданские 
условные обязательства и меры по защите гражданского населения. 

 
Summary 

This article discusses the «Study of civil - legal responsibility in the implementation of the 
agreement». Also considered civil contingencies and measures to protect the civilian population. 
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Аталған мақалада қылмыстық құқық бұзушылық ұғымына және оның түрлеріне 

анықтама берілді. Сондай-ақ Қылмыстың санаттарын белгілей отырып, қылмыстық 
құқық бұзушылыққа қатысушылардың рөлі және олардың заң алдында жауапкершілігі 
анықталды. 

Түйін сөздер: Қылмыстық құқық бұзушылық, әрекет, әрекетсіздік, құқық, қоғам, 
жауапкершілік, орындаушы, ұйымдастырушы.  
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Біздің мемлекетімізде адам өмірін, денсаулығын қорғауға барынша мән беріледі. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында, қоғамдағы ең игілік 
адам, оның денсаулығы, бостандығы екендігін ескере келіп, мұндай асыл қазынаға, 
құқыққа қайшы әрекет етушілерге, заңды жауапкершілік қолданылуы қажеттігін бірнеше 
рет айтқан еді [1]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде «қылмыстық құқық 
бұзушылық» ұғымына мынадай анықтама берілген, яғни қылмыстық құқық 
бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне қарай қылмыстар 
және қылмыстық теріс қылықтар болып бөлінеді. Сондай-ақ осы Кодексте айыппұл салу, 
түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру немесе өлім 
жазасы түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты жасалған, қоғамға қауіпті 
іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік) қылмыс деп танылады. Әрекет деп отырғанымыз 
қылмыстық заңда тыйым салынған нәрселерді істеуі, ал әрекетсіздік дегеніміз 
нормативтік актілер, арнаулы жарлықтар, нұсқаулар немесе бұйрықтар, бойынша адамның 
өзіне жүктелген міндеттін орындамауын айтамыз [2]. 

Қылмыстың басты белгісі қоғамға қауіптілігі. Сырттай көрініс таппаған, қоғамдық 
қауіп тудырмаған іс әрекет қылмыс болып саналмайды. Қоғамдық қылмыстардың түрлері: 
терроризм (лаңкестік), бандитизм, бұзақылық, ұйымдасқан қылмыстық топ, терроризм 
туралы жалған хабарламалар беру, жезөкшелік, спиртті, есірткі заттарын пайдалану, 
адамды кепілге алу, өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу жане тағы басқа сол сияқты 
қылмыстар қоғамдық қылмыс құрамына жатады. 

Қылмысқа жауапкершілік жасалуына байланысты бір немесе бірнеше адам 
жасалғандығына, келтірілген зиян мөлшеріне қарай жаза тағайындалады. Қылмысты 
көбіне бір адам емес бірнеше адам жасайды, өйткені біріккен қылмыстық әрекет арқылы 
қылмыс жасау жеңілдейді. Екі немесе одан да көп адамның қылмыс жасауға қасақана 
бірлесіп қатысуы қылмысқа қатысу деп танылады. 

Қылмысқа қатысу барысында қылмыс жасауға бірнеше адамның қатысуы міндетті. 
Мұндай жағдайда бұл адамдар қылмыс субъектісінің белгілеріне ие болуы керек. Есі 
дұрыс емес немесе заңда белгіленген жасқа жетпеген адам ешқандай жағдайда да 
қылмысқа қатысушы деп танылмайды және қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды 
[3]. 

Тек қасақан жасалған қылмыстардың ғана қылмысқа қатысы болуы мүмкін, ал 
қылмысқа қатысушы барлық адамдар қасақана түрде әрекет етеді. 
Абайсыз қылмыстарда қылмысқа қатысу болмайды. Егер бірнеше адам абайсызда қоғамға 
қауіпті жағдай туғызса, оның әрқайсысы жасаған әрекеті үшін жауап беруге тиіс. 
Қылмысқа қатысушылардың рөліне байланысты, оларды орындаушы, айдап саушы және 
көмектесуші деп бөледі. 

Орындаушы – бұл нақты қылмыс құрамының объективтік жағына кіретін 
әрекеттерді толықтай немесе ішінара орындайтын адам. Қарақшылықта орындаушы 
ретінде затты тартып алған ғана емес, сонымен бірге жәбірленушінің қарсыласуын жеңу 
үшін күш қолданатын адам да қылмыстық орындаушы болып табылады. Қылмыстың 
орындаушысы заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтын, басқа адамдарды 
пайдалану арқылы қылмыс жасаған адам да қылмыстың орындаушысы болып есептеледі. 
Қылмыстық құқықта мұндай жағдайлар тікелей орындаушы деп аталады. Қылмыскер 
қылмыс жасау үшін жасөспірімді немесе ақыл – есі кем адамды пайдаланатын жағдай 
сияқты. 
 Ұйымдастырушы – қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындауына 
басшылық еткен адам. 

Ұйымдастырушы ретінде көбіне нақты қылмыстарды тікелей жасаудан қашатын ең 
тәжірибелі, қауіпті қылмыскерлер болады. Көпшілік жағдайда ұйымдастырушы – бас 
бастамашы, негізгі басқарушы және қылмыс жоспарының авторы болады. [4]. 
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Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 11-бабына сәйкес қылмыс 
санаттары төмендегідей: 

1. Қылмыстар сипаты мен қоғамға қауiптiлiк дәрежесiне қарай онша ауыр емес 
қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр қылмыстар және аса ауыр қылмыстар 
деп бөлiнедi. 

2. Жасалғаны үшiн осы Кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 
екi жылдан аспайтын қасақана жасалған іс-әрекеттер, сондай-ақ жасалғаны үшiн осы 
Кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру бес жылдан аспайтын 
абайсызда жасалған іс-әрекеттер онша ауыр емес қылмыстар деп танылады. 

3. Жасалғаны үшiн осы Кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 
бес жылдан аспайтын қасақана жасалған іс-әрекеттер, сондай-ақ жасалғаны үшiн бес 
жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыру түрiндегi жаза көзделген абайсызда 
жасалған іс-әрекеттер ауырлығы орташа қылмыстар деп танылады. 

4. Жасалғаны үшiн осы Кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 
он екi жылдан аспайтын қасақана жасалған іс-әрекеттер ауыр қылмыстар деп танылады. 

5. Жасалғаны үшiн осы Кодексте он екi жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан 
айыру, өмір бойына бас бостандығынан айыру немесе өлiм жазасы түрiндегi жаза 
көзделген қасақана жасалған іс-әрекеттер аса ауыр қылмыстар деп танылады [2]. 

Басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту жолымен немесе өзге де жолмен қылмыс 
жасауға көндірген адам айдап салушы деп танылады.Сонымен қатар жасаған қылмысына 
байланысты жауапкершілік тағайындалады. Қылмыстық жауапкершілік – бұл адамның 
жасаған қылмысы үшін жазалануы немесе қылмыстық – құқықтық сипаттағы басқа да 
шаралармен жазаланатын қылмыстық заңмен бекітілген міндеті. 

Қылмыстық жауапкершіліктің мынадай элементтері болады: 
•    соттың адамның жасаған әрекетін теріс бағалаудан көрінетін соттау; 
•    кінәлі адамға қылмыстық – құқықтық сипаттағы шаралар қолдану; 
•   жаза тағайындаудың құқықтық салдары ретіндегі соттылық.    
 Қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасаған сәтте пайда болады және адамға 
қылмыстық мәжбүрлеу шарасын қолданған сәттен бастап жүзеге асырылады. Қылмыстық 
жауапкершілік соттылық мерзімі біткенде тоқтатылады [4]. 

Қазақстан Республикасының Ішкі Істер министрі Қалмұханбет Қасымов Үкімет 
отырысы кезінде «2016 жылы елімізде жалпы қылмыстар саны 3,5% азайып, 256 мыңды 
құрады. Ауырлығы аз қылмыстар саны төрт есеге төмендеді, кісі өлтіру - 5%, зорлау - 
24%, ұрлық-қарлық - 10%, қарақшылық жасау - 14% азайды т.с.с. Травматикалық қаруды 
қолданумен жасалған қылмыстар саны өткен жылы - 79%, ал биыл - 26% төмендеді. Бұл 
тұрғындардан қару сатып алу және биылғы жылғы қаңтардан бастап травматикалық 
қарудың заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік жүктеу туралы қабылданған 
шешімнің дұрыстығын дәлелдейді», – деп ақпараттандырды [5]. 

Мәжілісте «қылмыстық-процестік заңнаманы одан әрі жаңғырту» тақырыбындағы 
парламенттік тыңдауда ҚР Бас прокуроры Жақып Асанов: «заңнаманы ізгілендірудің 
арқасында қол жеткен өзге де оң көрсеткіштерге тоқталды. Оның ішінде жазалаудың 30%-
ға азайғаны бар. Яғни, бұрын ұсақ ұрлық үшін қамалатын. Ал, қазір баламалы жазалау 
түрлері көбірек. Яғни, адамдар қоғам мен отбасынан оқшауланбай, түзелу мүмкіндігіне 
ие. Осы орайда ол төрт жыл бұрын Қазақстанда «қамауда отырғандардың санын қысқарту 
бойынша 10 қадам» жобасы басталғанын еске салып өтті. Сондай-ақ, нәтижесінде еш 
рақымшылықсыз түрмеде отырғандар саны 30%-ға азайды, яғни 52-ден 36 мыңға дейін 
қысқарды. Әлемдік түрме рейтингінде Қазақстан 30-орыннан 62-орынға шықты. Бұл 
жетістікке рецидивті қылмыстың төмендеуіне байланысты қол жеткізілді» - деп мәлім 
етті. 

Әрине жоғарыда айтылған мәліметтерге сүйене отырып, біз қоғамымыздағы қылмыс 
ұғымын шетке ысырып қоя алмаймыз.  Қазақстан әлем бойынша қылмыс саны аз 
мемлекеттердің құрамына кіру үшін талпыну керек деп есептейміз. Ол үшін 
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қоғамымыздағы, еліміздегі әр бір адам қылмыстық құқық бұзушылыққа  апарар барлық 
себептермен күресу қажет.  

Қорыта келгенде, қылмыс ұғымын қоғамымыздан жоюға келмесе де, ол ұғымның 
аумағын азайтуға болады деп есептейміз. Ол үшін ата-бабамыз «Тәрбие тал бесіктен» деп 
айтып кеткендей, қылмыстық құқық бұзушылықтың ұғымын, оның жауапкершілігін  әр 
отбасы, әр ата-ана өсіп келе жатқан балаға жеткізе білу керек және құқық бұзушылықты 
жасамауға үйрету керек деп есептейміз.  

 
Пайдаланыған әдебиеттер тізімі: 

1. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіргендік үшін қылмыстық жауаптылық // 
Заң және заман.-2006.  

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 
226-V ҚРЗ. 

3. Құқықтану: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарльқ бағытындағы 
11-сыныбына арналған оқулық / А.Ибраева, Б.Қуандыков, Ш.Маликова, С.Есетова. — 
Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007. — 192 бет 

4. Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет: 
https://kk.wikipedia.org/wiki/ 

5. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің ресми сайты 
https://primeminister.kz/kz/news/all/kkasimov-v-2016-godu-v-kazahstane-sokratilos-obshchee-
kolichestvo-prestuplenii-13351  

6. http://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/149166- zajdy   
 

Резюме 
 В данной статье дано определение на понятия уголовного правонарушения и  

рассмотрены его виды. А также, с установлением категории  уголовного правонарушения, 
определены роли участников и их ответственность перед законом. 

 
Summary 

This article provides a definition to the concept of a criminal offense and dealt with his 
views. And also, with the establishment of the category of criminal offenses defined roles for 
participants and their responsibilities under the law. 

 
 
АЗАМАТТЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ ШАРТТЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ 

ТҮЙІНІ 
Алтай Қазбек,  

Қайнар Академиясының магистранты 
 
Бұл ғылыми мақала «Азаматтық – құқықтық шартты жауапкершілік ұғымы және 

түйіні» тақырыбына арналған.  
Жауапкершілік – әлеуметтік құбылыс. Әлеуметтік жауапкершілік – қоғамдық 

норманы бұзушыға, оның тәртібіне – қоғамның қатынасын көрсетеді. 
 Әлеуметтік жауапкершілік екі аспектіде қаралады: бәсең (перспективті, 

позитивті, проспективті) және белсенді (ретроспективті) немесе заңды және заңды 
емес. Бәсең болып табылатын жауапкершілік – тұлғаның қоғам, мемлекет алдында өз 
борышын, міндетін саналы түсініп, ерікті түрде орындауы, өз әрекеттерін 
міндеттеріне сәйкестендіруі, адамның өзі жасаған әрекеті үшін өз алдында жауап 
беруі. Белсенді, ретроспективті мағынаны әлеуметтік жауапкершіліктің бір түрі 
(тобы) болып табылатын – заңды жауапкершілік иеленеді (азаматтық құқықтық 
жауапкершілік, қылмыстық құқықтық жауапкершілік, әкімшілік құқықтық 
жауапкершілік, материалдық жауапкершілік, тәртіптік жауапкершілік). 
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Түйін сөздер: азаматтық құқық, жауапкершілік, әлеумет, тұлға, құқық.  
 
Жауапкершілік – әлеуметтік құбылыс [1, 5 б.]. Әлеуметтік жауапкершілік – 

қоғамдық норманы бұзушыға, оның тәртібіне – қоғамның қатынасын көрсетеді [2, 12 б.]. 
Жалпы танылғандай, әлеуметтік жауапкершілік екі аспектіде қаралады: бәсең 

(перспективті, позитивті, проспективті) және белсенді (ретроспективті) немесе заңды және 
заңды емес. 

Бәсең болып табылатын жауапкершілік – тұлғаның қоғам, мемлекет алдында өз 
борышын, міндетін саналы түсініп, ерікті түрде орындауы, өз әрекеттерін міндеттеріне 
сәйкестендіруі, адамның өзі жасаған әрекеті үшін өз алдында жауап беруі. Бәсең 
мағынаны заңды жауапкершіліктен басқа әлеуметтік жауапкершіліктің барлық түрлері 
иеленеді, мысалға: моральды жауапкершілік, саяси жауапкершілік, ата-ананың өз 
балалары алдындағы жауапкершілігі, болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік т.б. Яғни, 
перспективті жауапкершілік – «заңды міндетті, борышты орындау... Перспективті 
жауапкершілік құқық және мораль нормаларын қамтиды» [3, 22 б.]. 

Белсенді, ретроспективті мағынаны әлеуметтік жауапкершіліктің бір түрі (тобы) 
болып табылатын – заңды жауапкершілік иеленеді (азаматтық құқықтық жауапкершілік, 
қылмыстық құқықтық жауапкершілік, әкімшілік құқықтық жауапкершілік, материалдық 
жауапкершілік, тәртіптік жауапкершілік). Заңды жауапкершіліктен басқа, қалған 
әлеуметтік жауапкершілік түрлері тұлғаларға бәсең әсер етумен сипатталады. 

Заңды жауапкершілікті басқа әлеуметтік жауапкершілік түрлерінен ажырататын 
келесі белгілерді көрсетуге болады: 

− құқық нормаларына негізделген; 
− формальды; 
− нақты; 
− бәріне міндетті; 
− қолданылуына мемлекетпен кепілдік берілген, яғни мемлекеттік мәжбүрлеумен 

қамтылған; 
− бұзушыға жағымсыз салдар тудырады; 
− іс жүргізушілік нысанда жүзеге асырылуы мүмкін; 
− қолданылу негіздемесі – құқық бұзу; 
− құқық бұзушы тұлға мен мемлекет арасында қатынас тудырады; 
− құқықпен алдын-ала белгіленіп, реттелген қатынастарда қоданылады [4, 14-15 б.]. 
Аталған заңды жауапкершілік белгілері әмбебап емес, яғни заңды жауапкершіліктің 

барлық түрлерінде жоғарыда көрсетілгендей күйде кездесе бермейді. Алайда аталған 
белгілердің ерекшелігі олардың ешқайсысының әлеуметтік жауапкершілікке тиесілі 
болмауы, яғни, тек заңды жауапкершілікті сипаттауында. 

Заңды жауапкершілік – құқық бұзу салдары, оны жүзеге асыру құқық бұзушыға 
жағымсыз әсер етумен сипатталатын, құқық бұзуға мемлекеттің және қоғамның қатынасы 
[5, 43 б.]. 

Әлеуметтік жауапкершілікті перспективті және ретроспективті деп бөлу көп 
авторлармен танылған. Алайда, перспективті және ретроспективті жауапкершіліктерге 
қатысты дау әлі де болса тыйылмай отыр. Негізінен осындағы дау, заңды жауапкершілікте 
аталған екі мағынаны да (перспективті және ретроспективті) бөліп қарауға және тек 
ретроспективті мағынада қарауға қатысты. 

С.Н. Братусьтің ойынша, перспективті жауапкершілік арқылы заңды 
жауапкершілікті кеңейту соңғысының анық болмауына әкеледі. Себебі: перспективті 
жауапкершілік қай кезде пайда болады және қай кезде аяқталатыны түсініксіз, оның пайда 
болу алғышарттары, негіздемесі не? Әсер ету шаралары не? Керісінше, ретроспективті 
жауапкершілік жүзеге асырылуы заңнамада нақты бекітілген, сонымен қатар заңнамада 
жауапкершіліктің пайда болу негіздемелері, әсер ету шаралары да айқындалған. Осы 
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ерекшеліктерді заңды жауапкершілік иеленгендіктен ол ретроспективті жауапкершілік 
болып табылады және оны перспективті жауапкершілік деп тану қате [6, 111 б.]. 

Азаматтық құқық ғылымында жауапкершіліктің перспективті сипатына қатысты 
ойлар көп, мысалға Б.Т. Базылевтің – «жауапкершіліктің позитивті мағынада терең 
зерттелмеуі оның ретроспективті мағынада анықтауда қателіктерге әкеледі» – деген сөзі 
бар [7, 7 б.]. Заңды жауапкершілік – құқық нормаларымен белгіленген, тұлғаның 
әлеуметтік жауапкершілігі. Бұл әлеуметтік норманың құқықтық рәсімделу себебі, ол 
құқық нормасының қоғамдық қатынастарды реттеудегі өз сипатына байланысты табысты 
болуында, яғни құқық нормасының нормативтілігі, мемлекеттік мәжбүрлеумен қамтылуы 
болып табылады. 

Заңды жауапкершіліктің перспективті сипатына қатысты айтылған жағымды сын-
пікірлер негізді. Заңды жауапкершіліктегі позитивті сипатты зерттеуді тереңдету қажет. 
Заңды жауапкершіліктің перспективті мағынасын зерттеу, құқық бұзу себептерін, олармен 
күресудің тиімді жолдарын шығаруға, ретроспективті жауапкершілікті жетілдіруге 
көмектеседі. 

Қоғам даму барысында оның мүшелері өз борыштарын ерікті орындау деңгейіне 
жетуі тиіс. Әлеуметтік-перспективті жауапкершілік қоғамдық, мемлекеттік тәртіп 
сақталуының сенімді амалы. Тұлғаның – қоғам және басқа тұлғалар алдында өз міндетін 
саналы түсінуі, сол міндеттердің орындалуының кепілі болып табылады. 

Сондықтан бір авторлар ойлайтындай перспективті және ретроспективті 
жауапкершіліктерді қазіргі таңда бөлу мәселесі өзекті болмаса да, заңды жауапкершіліктің 
перспективті сипаты өз маңыздылығын ешқашан жоғалтпайды және оның әсерлігін 
жоғарылату тәжірибеге жағымды нәтижелер береді деген ойдамыз [8, 188-189 б.]. 

Азаматтық құқықтық шартты жауапкершілік ретроспективті-заңды 
жауапкершіліктің бір түрі болып табылса да, ол позетивті мағынаны да иеленеді. Заңды 
жауапкершіліктегі немесе кез келген санкцияның перспективті сипаты, ол санкцияның 
қолданылу қаупінен көрінеді. Яғни, тұлға, егер ол құқық бұзушылық жасаса, оған 
жағымсыз салдар жүктелетінін біледі. Сондықтан тұлға, оған жүктелуі мүмкін жағымсыз 
салдарды көріп құқық бұзбауға ынталандырылады. Яғни, кез-келген санкция құқық 
бұзбауға ынталандырушы әсер жасайды, сонысымен ол перспективті сипатты иеленеді. 

А.В. Ивановтың ойынша, мердігерлік құрылыста заңды жауапкершілік екіге 
бөлінеді: мүліктік жауапкершілік және экономикалық жауапкершілік.... Экономикалық 
жауапкершілік – шаруашылық субъектісінің қызметінің жағымсыз салдары оның өз мүлкі 
шеңберінде орын алуы кезіндегі жауапкершілік. Мүліктік жауапкершілік – субъектінің өз 
міндетін тиісті орындамаған үшін қолданылады [9, 15-16 бб.]. 

Экономикалық жауапкершілікті П.Н. Титовта дербес жауапкершілік түрі ретінде 
ажыратады. Автордың ойынша “экономикалық жауапкершілік – бұзушымен залал орнын 
толтыру арқылы жүзеге асырылады. Экономикалық жауапкершілік міндеттемелерді 
жоспарлы тапсырыстар мен шаруашылық шарттарға сәйкес орындауға итермелейді [10, 7 
б.].  

Шаруашылық ұйымдардың міндеттемелерді (мысалға, мемлекеттік жоспарды) бұзуы 
кезінде орын алатын зиянды, сол ұйымдардың марапаттаушы қорлары есесінен орын 
толтыру кезінде экономикалық жауапкершілік орын алады. Экономикалық жауапкершілік 
азаматтық-құқықтық және әкімшілік-құқықтық жауапкершіліктер элементтерінің 
қосындысы ретінде алынды. Яғни, азаматтық-құқықтық жауапкершілік элементі дейтін 
себебіміз, азаматтық-құқықтық міндеттеме бұзылғанда пайда болады және тек мүліктік 
әсер ету көзделеді. Әкімшілік дейтін себебіміз, жазалау мақсаты қойылады және 
марапаттаушы қордан өндіріп алынған мемлекет пайдасына аударылатын. Осылайша, 
экономикалық жауапкершілік арқылы мемлекет, шаруашылық ұйымдардың тиімді жұмыс 
жүргізуін ынталандырды. 

Мүліктік жауапкершілік терминімен шын мәнісінде азаматтық-құқықтық 
жауапкершіліктің өзі алынады. Себебі, жауапкершіліктің қолдану негіздемесі, 
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қолданылатын шаралары, алдына қойған мақсаты, атқаратын қызметтері бір. Сонымен 
қатар, мүліктік жауапкершілік сөз тіркесі – жауапкершіліктің мүліктік әсер ететіндігін 
көрсетеді. Алайда, мүліктік әсерді басқа да жауапкершіліктер жүргізеді (мысалға 
әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-құқықтық). Сондықтан, түсініксіздіктер болмас үшін, 
терминдерді қолдануда бірыңғайлықты сақтаған жөн. Осында негізінен азаматтық-
құқықтық жауапкершілік термині қолданылғаны жөн. 

Витольд Варкаллоның ойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілік және келтірілген 
зиян үшін жауапкершілік терминдерін бір-бірінен ажырату керек, соңғысы неологизм 
болып табылады. Әр түрлі нормативті құқықтық актілерде зиян орнын толтыру туралы 
ережелер көрсетілген. Көп жағдайда түрлі құқық салалары өздері реттейтін қатынастар 
ерекшеліктерін иеленеді, сонда азаматтық-құқықтық жауапкершілік оларды толық қамти 
алмайды. Оған қоса, жауапкершілік бұзушыны айыптауды білдіреді, ал бір жағдайларда 
бұзушыны айыптауға болмайды, онда тек зиян орнын толтыру міндеті болады. Сондықтан 
барлық кішігірім құқық салаларында орын алған зиян орнын толтыруды азаматтық-
құқықтық жауапкершіліктен ажырату қажет. Келтірілген зиян үшін жауапкершілік кінә 
болмағанда да қолданылып, орын толтыруды көздейді және қудалауды жүргізбейді. 
Келтірілген зиян үшін жүктелетін жауапкершілік белгілері: 

− жауапкершілікке тартылушы зиян келтіруші немесе оны алмастырушы тұлға 
(сақтандыру компаниясы); 

− орын толтыру ақшалай немесе заттай жүргізілуі мүмкін; 
− зиян орнын толтыру альтернативті міндеттеме болып табылады, онда таңдау 

құқығы несие берушіге тиесілі; 
− номинализм қағидасына бағынбайды; 
− зиян орнын толтыру санкция болуы немесе болмауы да мүмкін; 
− зиян орнын толтыру азаматтық құқықтан басқа да құқық салаларында кең таралған; 
− зиян орнын толтыруды қабылдаушы тұлға соның негізінде негізсіз байымауы тиіс; 
− зиян орнын толтыру туралы талап азаматтық құқыққа жақын болғанымен, сот, 

арбитражды соттармен қаралғанымен ондай талаптар әкімшілік және қылмыстық іс 
жүргізу тәртіптерімен қаралып шешілуі мүмкін. 

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік мақсаты болып табылатын – орын толтыруға 
қойылатын бір талап, оның несие берушінің негізсіз баюына әкелмеуі. Яғни орын толтыру 
келген залалдан төмен де емес, жоғары да емес болуы тиіс. 

Витольд Варкаллоның залал орнын толтыратын жауапкершілікті азаматтық-
құқықтық жауапкершіліктен ажырататын – “залал орнын толтыру азаматтық құқықтан 
басқа да құқық салаларында кең тараған” соның ішінде қылмыстық іс жүргізуде деген 
белгісі де негізсіз. Яғни, автор қылмыстық іс жүргізу кезінде өндірілетінді азаматтық-
құқықтық жауапкершілік әсері емес, ал залал орнын толтыру әсері деп алады. Алайда, 
қылмыстық кодексте залал орнын толтыру талабы деген жоқ, бізде қылмыстық іс 
жүргізудегі азаматтық-құқықтық талап деген бар. 

Бізге түсініксіз нәрсе, ол залал орнын толтыру шарасын санкция болуы және бір 
жағдайларда болмауы. Бұзушылықтан келген залал орнын толтыру барлық жағдайда 
азаматтық-құқықтық жауапкершілік шарасы (санкциясы) болып табылған және табылады. 
Себебі, ол азаматтық құқықтық санкцияға тиесілі белгілерді иеленеді, олар: мемлекеттік 
мәжбүрлеу арқылы жүзеге асырылу мүмкіндігімен қамтылуы, бұзушыға жағымсыз 
мүліктік салдар әкелуі, бұзушылықтан кейін орын алуы. 

Қорыта айтатын болсақ, залал орнын толтыратын жауапкершілікті бөліп шығару 
бізге еш артықшылық бермейді және тек азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің 
көшірмесі ретінде болады. Сонымен қатар азаматтық құқықта орын толтыруға қатысты 
жалпы ережелер қалыптасқан, олар өздерінің қолданылу тиімділігін тәжірибемен 
көрсеткен. 

Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктен қазіргі таңда – экономикалық, мүліктік, 
залал орнын толтыру бойынша арнаулы жауапкершіліктерді бөлек институттар ретінде 
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ажыратудың қажеті жоқ. Яғни, Витольд Варкаллоның өз айтуы бойынша «мүліктік зиян 
келтірілгенде қолданылатын жауапкершілік – азаматтық-құқықтық жауапкершілік болып 
табылады»[11, 2 б.]. 
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Резюме 
В данной научной статье рассматривается «Гражданско – правовая ответственность 

при оформлении договора и сущность концепции ответственности». 
Ответственность – это социальное явление. Статье рассматривается  нарушение 

нормы социальной ответственности и доступ общественности к его заказу общества. 
Социальная ответственность рассматривается в двух аспектах: пассивный 

(долгосрочный, позитивный перспективный) и активный (ретроспективное) или 
юридическое, а не юридическим. Пассивный человек, который несет ответственность за 
общество, государство не имеет свою обязанность понимать и соблюдать добровольный, 
выполненный в соответствии с целями действий лица, несущего ответственность за 
действия своего работодателя. Активный, своего рода ретроспективного чувство 
социальной ответственности (группа), которая несет юридическую ответственность 
(гражданско – правовой ответственности, уголовная ответственность, административную 
и юридическую ответственность, ответственность или дисциплинарной ответственности). 

 
Summary 

 In this scientific article discusses «Civil – legal responsibility when you make a contract 
and the essence of the concept of responsibility». Responsibility – it is a social phenomenon. 
Article considered a violation of the norms of social responsibility and public access to its order 
of society. Social responsibility is considered in two ways: passive (long-term, positive 
perspective) and active (retrospective) or legal and not legal. A passive person who is 
responsible for the society, the state has a duty to understand and abide by voluntary, made in 
accordance with the objectives of actions of a person liable for the actions of his employer. 
Active, a kind of retrospective sense of social responsibility (group), which is legally responsible 
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(civil - legal liability, criminal liability, administrative and legal responsibility, liability or 
disciplinary action). 

 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

 
Кадиркулов Эмир – Булат, 

магистр Академии Кайнар 
 
Данная научная статья написана на тему «Система управления акционерным 

обществом и определение ее оптимальной модели». Под термином управление 
понимается «деятельность, направляющая и регулирующая общественные отношения 
через посредство органов государственной власти». 

Управление также рассматривается как «деятельность органов государственной 
власти». Также управление характеризуется как «один из способов достижения искомых 
результатов, упорядочения деятельности». Оно же рассматривается в 
непосредственной связи с имущественными правами акционеров. Согласно другому 
мнению, «процесс управления всегда осуществляется в правовой форме, поэтому само 
управление в то же время означает и правовое регулирование». 

Ключевые слова: право, основы управления, акционерное общество, власть. 
 
Под термином управление понимается «деятельность, направляющая и 

регулирующая общественные отношения через посредство органов государственной 
власти» [1]. 

Управление также рассматривается как «деятельность органов государственной 
власти» [2]. 

Также управление характеризуется как «один из способов достижения искомых 
результатов, упорядочения деятельности». Оно же рассматривается в непосредственной 
связи с имущественными правами акционеров [3, С. 19, 20]. 

Согласно другому мнению, «процесс управления всегда осуществляется в правовой 
форме, поэтому само управление в то же время означает и правовое регулирование» [4]. 

«В целом внутриорганизационные, управленческие отношения – это отношения, в 
которых решение конкретных вопросов предоставлено их участникам, но в пределах, 
урегулированных правом» [5, С. 19]. 

Как указывает P.O. Халфина, управление – это «область, которую действующее 
право оставляет для проявления инициативы участников в принятии решений с тем, чтобы 
в результате надлежащим образом осуществлялись права и выполнялись обязанности» [6]. 

Акционерное общество как юридическое лицо приобретает гражданские права и 
принимает на обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с 
законодательными актами и учредительными документами (ст. 37 ГК РК). В то же время 
акционерное общество через свои органы управления не обладает властно-
распорядительными полномочиями в отношении собственных акционеров. 

Важным условием развития акционерного общества является разделение функции 
владения и управления акционерным обществом. 

Отсюда следует необходимость в определении принципиальной позиции по схеме 
управления акционерным обществом. 

Акционерное общество, как юридическое лицо, является собственником своего 
имущества [7]. 

В то же время управление этой собственностью осуществляют акционеры, которые 
являются собственниками не имущества общества, а ценных бумаг (акций). 

В настоящее время известны три модели структуры управления акционерным 
обществом, которые применяются в мировом сообществе. 
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Первой из них является трехзвенная структура управления обществом: 
а) Общее собрание акционеров; б) Наблюдательный совет; в) Правление. 
В СССР это было впервые закреплено в Положении об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью, которое было утверждено постановлением 
Совета Министров СССР №590 от 19.06.1990 года [8]. Данным постановлением была 
установлена традиционная трехзвенная система органов управления акционерным 
обществом: общее собрание акционеров, совет акционерного общества, исполнительный 
орган общества (правление). 

Второй моделью является использование двухзвенной структуры управления: а) 
Общее собрание акционеров; б) Правление (Совет Директоров). 

Третьей моделью является предоставление учредителям права самостоятельно 
осуществлять выбор между двумя вышеуказанными системами [9]. 

Из названных первая модель функционирует и применяется в Германии, Австрии, 
вторая действует в странах общего (прецедентного) права (США, Англия), третья система 
предусмотрена законодательством Французской Республики. 

Двухзвенная система управления, принятая в США, критикуется американскими 
учеными из-за того, что при этой системе у совета директоров много шансов стать 
«вещью в себе», которая сама себя контролирует и переизбирает (через развитую в США 
систему голосования по доверенности, которую акционеры выдают директорам) [10]. 

Необходимо отметить, что согласно Закону об АО должностные лица общества 
(члены совета директоров, члены правления или лицо, единолично осуществляющее 
функции исполнительного органа, члены ревизионной комиссии или ревизор) не имеют 
права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании. 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Закона об АО вышеуказанные должностные лица “несут 
ответственность перед обществом за убытки, причиненные их виновными действиями в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан”. 

Следует заметить, что на основании примечания 1 к пункту 3 статьи 307 Уголовного 
Кодекса Республики Казахстан “должностными лицами в статьях настоящего Кодекса 
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных силах Республики 
Казахстан, других войсках и воинских формированиях РК”. 

Таким образом, следует заметить, что существуют разные определения 
должностного лица в акционерном (гражданском) и уголовном законодательстве. 

Трехзвенная система управления, предусматривающая создание наблюдательного 
совета, позволяет должным образом осуществлять контроль за деятельностью 
управляющих. Республика Казахстан, исторически относящаяся к странам с 
континентальной системой права, в отношении выбора системы построения акционерного 
законодательства использует опыт США, в отношении же модели управления обществом 
использован симбиоз первой и второй модели. 

Так, согласно Закону об АО в РК применяется трехзвенная система управления: 
общее собрание акционеров; совет директоров; правление. В данной схеме функции 
«наблюдательного совета» (наблюдательного органа) исполняет совет директоров, 
название которого, на наш взгляд, неудачно скопировано с американской модели. 

Это мнение основано на том обстоятельстве, что название «совет директоров» не 
отражает наблюдательную функцию данного органа. В Законе об АО указывается 
совершенно иное полномочие этого органа: совет директоров является органом 
управления, осуществляющим общее руководство деятельностью общества. В 
соответствии с п. 1 ст. 46 Закона об АО исполнительный орган общества может быть 
коллегиальным (правление) или единоличным. 

Их этой нормы вытекает, что коллегиальный исполнительный орган юридического 
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лица (правление) состоит из неких руководителей структурных подразделений 
(департаментов, управлений,) которые зачастую называются директорами 
(управляющими директорами). В случае, если они составляют правление общества, при 
озвучивании названия вышестоящего органа управления общества - совет директоров, 
возникает вполне резонный вывод, что членами этого органа являются вышеупомянутые 
директора. 

Ввиду этого, а также учитывая использование в классических системах 
континентального права термина наблюдательный совет, в определении органа, 
занимающего промежуточное положение между общим собранием акционеров и 
исполнительным органом, используемое в Законе об АО название совет директоров 
следовало бы заменить на традиционный наблюдательный совет. 

В настоящее время наблюдаются разные подходы к необходимости создания 
наблюдательного совета в акционерном обществе. Финское законодательство увязывает 
вопрос о создании наблюдательного совета в зависимости от размера уставного капитала. 
Немецкий закон об акционерных обществах связывает максимальное количество членов 
наблюдательного совета с размером уставного капитала. 

Казахстанский законодатель исходит из того, что в акционерных обществах с 
небольшим количеством акционеров нет большой трудности контролировать 
деятельность исполнительного органа, поэтому закрытые акционерные общества на 
основании п. 2 ст. 46 Закона об АО могут осуществлять свою деятельность без создания 
совета директоров. 

Совет директоров является органом, через который акционерные общества 
осуществляют внутренний контроль за деятельностью управляющих акционерного 
общества [11, С. 136]. 

Как правило, в состав совета директоров могут входить директора, занимающие 
исполнительные должности в акционерном обществе, и так называемые независимые, 
внешние директора, которые не занимают никаких должностей в акционерном обществе. 
В мировой юридической практике выделяются две разновидности совета директоров: 
унитарный и двухпалатный [12]. 

В рамках унитарного совета директоров, которая используется в американском 
менеджменте, исполнительные и внешние директора бок о бок участвуют в заседаниях 
совета. Совет несет ответственность за: формирование стратегических целей компании, 
назначение менеджеров для ее реализации, надзор за реализацией стратегии, а также 
информирование акционеров о результатах управления активами компаний. 

Двухпалатный совет, разграничивает функции исполнительных и независимых 
директоров. В рамках данного разделения полномочий (немецкая модель) функции 
управления приданы исполнительному совету (правлению), включающему в себя только 
исполнительных директоров, а функции надзора исполняют члены самостоятельного 
наблюдательного совета, куда не входит ни один из исполнительных директоров 
акционерного общества. 

Вышеуказанная разница в структуре и способах формирования двухпалатных 
советов в Германии и унитарных в англо-саксонских корпорациях основана на глубоких 
различиях в самой философии моделей корпоративного управления. Система, которая 
применяется в США отражает представление о тождественности корпорации и ее 
акционеров, в связи с чем, деятельность во имя корпорации одновременно считается и 
деятельностью во имя ее акционеров. 

Германская модель двухпалатного совета основана на представлении о том, что 
задачи компании превосходят по своим объемам задачу служения исключительно 
акционерам, в своей деятельности компания обязана учитывать интересы 
многочисленных третьих лиц, которые становятся объектами влияния компании 
(различные смежники, поставщики, потребители продукции, работники компании...). 

При этой модели учитывается то обстоятельство, что стратегические интересы 
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вышеуказанных третьих лиц связаны с благосостоянием компании. Однако оперативные 
интересы этих групп могут не совпадать, и они могут иметь разные представления о 
сбалансированной политике компании. При данных обстоятельствах, наблюдательный 
совет проводит политику сглаживания различий между вышеуказанными группами, а 
исполнительный совет (правление) разрабатывает и проводит в жизнь стратегию, 
направленную на упорядочение и соблюдение баланса интересов всех заинтересованных 
групп. В наблюдательном совете могут быть представлены интересы групп, не 
являющихся акционерами, к примеру служащих, и подобная практика законодательно 
закреплена [13]. Данное разграничение функций между наблюдательным советом и 
правлением позволяет последнему сосредоточиться на управлении компанией. 

Ввиду того, что система корпоративного управления была навязана Японии 
американцами – структура совета в Японии представляет собой точную копию 
американской [14, С. 95]. 

Вместе с тем, практически 80 процентов японских акционерных обществ открытого 
типа не имеют в своем составе независимых директоров. Советы директоров 
представляют в Японии прежде всего собрания высших менеджеров. Присутствие 
посторонних здесь ограничено до минимума. Обычно, уходящий в отставку высший 
менеджер назначает своего преемника, и таким образом права собрания акционеров де-
факто ограничены в вопросах назначения менеджеров, контроля и наблюдения за 
управлением компанией. 

Однако японские законодатели осознали необходимость независимого контроля за 
деятельностью менеджмента. В соответствии с Коммерческим кодексом (пересмотренным 
в 1982 году) контроль за деятельностью менеджмента компании стали осуществлять 
аудиторы, которые избираются собранием акционеров. 

На основании проведенного анализа, полагаем, что трехзвенная система управления 
применяемая в законодательстве РК: общее собрание акционеров; совет директоров, 
правление отвечает требованиям современной акционерной практики. 
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Түйін 
Бұл ғылыми мақала «Акционерлік қоғамды басқарудың жүйесі және оның тиімді 

моделін анықтау» тақырыбына арналған. Басқару ұғымын «мемлекеттік билік 
органдарының араласуымен қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған қызмет» 
ретінде қарастырған. Сонымен қатар, оны «мемлекеттік билік органдарының қызметі» 
ретінде де көрсеткен. Бұл термин олардың билік қызметін реттеуі  барысындағы белгілі 
бір нәтижеге жететін жолы ретінде акционерлердің жекеменшік дүниесімен 
байланыстылығы анықталған. 

 
Summary 

This scientific article written on «joint-stock company management system and determine 
its optimal model». The term management refers to «activities, guiding and regulating social 
relations, through the organs of state power». Management is also regarded as «the activities of 
public authorities». Also, management is characterized as «one of the ways to achieve the 
desired results, streamline operations». It is considered in direct relation to the property rights of 
shareholders. According to another opinion, «the management process is always carried out in a 
legal form, therefore, the control itself is at the same time means and regulation». 

 
 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 
 

 Тажмағамбет А.С.,  
                                                                                   доцент кафедры «История 

Казахстана и права» 
                                                                                   Академии Қайнар         

                                      
 Освобождение от наказания - это прекращение исполнения уголовного наказания, 

связанное с достижением его целей. 
Ключевые слова: наказание, освобождение, законы, история, основания.  
 
Освобождение от наказания — отказ государства от реального 

применения уголовного наказания к осуждённому, в отношении которого вынесен 
обвинительный приговор суда, либо от полного отбывания назначенной меры наказания 
[1].  

Наиболее часто в законодательстве стран мира встречаются такие основания 
освобождения от наказания, как условно-досрочное освобождение, освобождение от 
наказания в связи с изменением обстановки и освобождение от наказания в связи с 
болезнью. Законодательством Республики Казахстан также могут предусматриваться 
иные виды освобождения от наказания, которые могут являться как 
специализированными видами перечисленных оснований, так и самостоятельными 
правовыми институтами. 

Условно-досрочное освобождение от наказания — это прекращение 
исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия 
назначенного осуждённому срока наказания, с установлением для освобождаемого лица 
испытательного срока, в течение которого оно должно доказать своё исправление. 
Нарушение условий испытательного срока ведёт к возобновлению исполнения 
назначенного наказания. 

Впервые условно-досрочное освобождение от наказания появилось во Франции в 
1885 году. С тех пор данный институт был воспринят правовыми системами (уголовным 
или уголовно-процессуальным законодательством) практически всех стран мира. Его 
применение является проявлением гуманизма и направлено на стимулирование 
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осуждённых к исправлению и перевоспитанию, а также поддержание порядка 
в исправительных учреждениях[2]. 

В большинстве стран мира условно-досрочное освобождение возможно лишь от 
наказаний, связанных с лишением свободы осуждённого, однако в отдельных 
национальных правовых системах (в частности, государств постсоветского пространства) 
возможно и его применение в отношении осуждённых, отбывающих  исправительные 
работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части и 
др. [2].  

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть полным или частичным. 
При полном освобождении осуждённый освобождается как от основного, так и от 
дополнительного наказания, если оно назначалось. При частичном освобождении 
исполнение дополнительного наказания продолжается[3]. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом представляет собой 
разновидность условно-досрочного освобождения, при которой более строгий вид 
наказания прекращает исполняться и заменяется более мягким. 

В процессе исполнения уголовных наказаний в результате осуществляемого 
исправительного воздействия может меняться степень общественной опасности личности 
осуждённого. Как правило, изменения происходят в сторону её уменьшения, то есть 
исправления осуждённого. Если исправление практически достигается до истечения 
назначенного судом срока наказания, так что вовсе отпадает необходимость в применении 
карательных мер, осуждённый подлежит условно-досрочному освобождению. Однако 
зачастую даже при отсутствии такого почти завершённого исправления отпадает 
необходимость в применении к осуждённому наиболее строгих видов наказания, в 
особенности лишения свободы: его дальнейшее исправление становится возможным в 
условиях менее серьёзных ограничений прав и свобод, характерных для более мягких 
видов наказания. В таких случаях наказание осуждённому может заменяться на более 
мягкий вид[3]. 

Замена наказания более мягким его видом является существенной составной частью 
так называемой прогрессивной системы отбывания уголовного наказания, в которой 
правовой статус осуждённого и степень серьёзности применяемых мер воздействия 
зависят от его поведения на пути к исправлению[2]. 

Кроме материального основания замены, в качестве которого выступает становление 
осуждённого на путь исправления, требуется также фактическое отбытие определённой 
части назначенного судом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки связано с утратой 
общественной опасности лицом, совершившим преступление, либо самим преступным 
деянием. Утрата общественной опасности при этом носит фактический, а не формально-
юридический характер, формально совершённое деяние остаётся запрещённым 
уголовным законом, а лицо остаётся подлежащим уголовной ответственности. В то же 
время, назначение уголовного наказания в силу изменения обстановки 
становится нецелесообразным[4]. 

В основном данный вид освобождения от мер уголовно-правового характера 
известен праву стран бывшего СССР и социалистического блока. 

В настоящее время он известен праву Казахстана,  Беларуси, Венгрии, Киргизии, 
Молдовы, Монголии, России, Таждикистана, Узбекистана, Украины. Ранее он 
присутствовал в праве и других социалистических государств (ГДР, Социалистической 
Республики Румыния и др.) [5]. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью связано с тем, что вследствие 
наступившего у лица психического расстройства или иной болезни цели наказания не 
могут быть достигнуты, либо с тем, что исполнение наказания может привести к 
значительному ухудшению состояния лица. 
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Освобождение от наказания в связи с состоянием здоровья осуждённого 
присутствует во многих странах, однако не везде оно выступает в качестве 
самостоятельной нормы. Психическое расстройство может рассматриваться в качестве 
основания для признания лица невменяемым (Дания, Швейцария). Во Франции 
освобождение от наказания может производиться по «медицинским мотивам». В Швеции 
в качестве критерия освобождения выступает «плохое здоровье» осуждённого. Выявление 
у осуждённого психического расстройства может связываться с освобождением от 
наказания также в Болгарии, иные тяжёлые болезни — в Испании и Вьетнаме, оба 
упомянутых состояния — в Германии и КНР[6].  

Отсрочка отбывания наказания — мера уголовно-правового характера, связанная с 
временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду различного 
рода обстоятельств, делающих применение наказания в данный момент 
нецелесообразным. В зависимости от основания отсрочки и поведения осуждённого, по 
истечении её периода наказание может быть обращено к реальному исполнению, либо 
осуждённый может быть в полной мере освобождён от наказания. 

Отсрочка может рассматриваться как аналогичное  помилованию полномочие 
высшего должностного лица государства, не решающее вопроса о виновности, но 
позволяющее отложить на более поздний срок исполнение наказания, либо как вид 
освобождения от наказания. 

В уголовном праве Республики Казахстан отсрочка предоставляется беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, мужчинам, воспитывающим 
детей в возрасте до 14 лет без матери, а также больным наркоманией, желающим 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную 
реабилитацию. 

Лицо освобождается от наказания, если приговор не был приведён в исполнение по 
истечении определённого срока со дня его вступления в законную силу. Течение срока 
давности начинается с момента вступления приговора суда в законную силу и может 
приостанавливаться или прерываться ввиду наступления установленных законом 
обстоятельств. 

Институт сроков давности известен уголовному праву достаточно давно. Он 
применялся ещё в Древнем Риме. 

Он был воспринят континентальным правом, и в настоящее время присутствует в 
праве большинства стран романо-германской правовой семьи (в уголовном или уголовно-
процессуальном законодательстве) [7].  

В странах англо-саксонской правовой семьи применение сроков давности сильно 
ограничено и, как правило, возможно лишь в преступлениях небольшой тяжести 
(мисдиминорах и суммарных преступлениях) [7].  

Законодательством могут устанавливаться условия, при которых общественная 
опасность преступления не может быть утрачена со временем и, соответственно, не могут 
быть применены сроки давности. На международном уровне установлено, что сроки 
давности не применяются к лицам, совершившим военные преступления и преступления 
против человечества[8]. 
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Түйін 

Жазадан босату – қылмыстық жазаның мақсатына жеткен жағдайдағы жазаның 
орындалуын қысқарту. 

Summary 
Release from punishment is termination of the execution of criminal punishment, 

connected with the achievement of its aims. 
 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (на примере акционеров банков 

Республики Казахстан) 
 

Кадиркулов Эмир – Булат,  
магистр Академии Кайнар 

 
Данной научной статье рассматривается «Дифференциирование прав акционеров в 

зависимости от сферы деятельности общества (на примере акционеров банков 
Республики Казахстан)». Интерес к банкам возрос ввиду их важной роли в экономике РК. 
Как отмечается «...казахстанская экономика остается банковской (в отличие от так 
называемой «экономики фондового рынка») и поэтому все тенденции развития данного 
сектора имеют важное значение для экономики в целом». 

Из вышеприведенного можно установить различия в объеме прав акционеров банков 
и «простых» акционерных обществ. В настоящее время образовалось разграничение 
действия гражданского и банковского законодательства. 

Ключевые слова: права акционеров, сфера, деятельность, банки, законы.  
 
Интерес к банкам возрос ввиду их важной роли в экономике РК. Как отмечается 

«...казахстанская экономика остается банковской (в отличие от так называемой 
«экономики фондового рынка») и поэтому все тенденции развития данного сектора имеют 
важное значение для экономики в целом» [1]. 

На основании Закона РК от 5.08.1999 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты» в статью 1 Закона об АО было внесено дополнение, на 
основании которого общие правила об акционерных обществах стали применяться в 
случаях, если законодательными актами о банковской и страховой деятельности не 
установлены иные правила. 

Из вышеприведенного можно установить различия в объеме прав акционеров банков 
и «простых» акционерных обществ. 

В настоящее время образовалось следующее разграничение действия гражданского и 
банковского законодательства: 

отношения, связанные с созданием, реорганизацией, банкротством и ликвидацией 
банков, контролем за банковской деятельностью и ее аудиторской проверкой, 
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лицензированием отдельных видов банковских операций, регулируются ГК РК в части, не 
противоречащей законодательным актам, регулирующим банковскую деятельность (п. 3 
ст. 3 ГК РК). 

Отношения между банками и их клиентами, а также отношения между клиентами 
через банки, регулируются гражданским законодательством, в порядке установленном ГК 
РК. 

Необходимо отметить, что банковское законодательство РК обладает своей 
сложившейся историей развития и определенной системностью. Более того банковское 
законодательство опережает по своему развитию другие отрасли. Так например, наряду с 
существованием в законодательстве Республики Казахстан Закона РК «О нормативных 
правовых актах» от 24 марта 1998 года №213 – 1 ЗРК [2] в банковской системе с 1996 года 
существует Положение «О нормативных правовых актах Национального Банка РК». 

В банковском законодательстве содержатся отдельные механизмы защиты прав 
акционеров, вытекающие из особого порядка приобретения права контроля над 
акционерным обществом. Однако, на наш взгляд, это больше является механизмом, 
установленным НБ РК для осуществления мониторинга рисков, связанных с 
приобретением лицом права контроля над банком. 

Помимо этого, существует нормативный акт НБ РК, обоснованность принятия 
которого до сих пор вызывает споры. Речь идет о Положении «О порядке 
принудительного выкупа и продажи акций банка, имеющего отрицательный размер 
капитала». В соответствии с данным Положением принудительный выкуп и последующая 
реализация (купля-продажа) акций банка, имеющего отрицательный капитал, подлежат 
применению НБ РК в исключительных случаях в целях защиты прав интересов 
депозиторов и кредиторов этих банков. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьи 61 Закона о страховой 
деятельности процедура принудительного выкупа акций, предусматривается и в 
отношении страховых (перестраховочных) организаций. 

НБ РК осуществляет контроль за финансовым положением банков второго уровня 
РК для недопущения принудительного выкупа акций. Однако существует положительный 
прецедент применения данной нормы, так например были принудительно выкуплены 
акции ОАО «Казахский акционерный агропромышленный банк» которые впоследствии 
были проданы инвестору [3]. В указанном случае инвестор обеспечил эффективную 
работу банка и вывел его из кризиса. 

Изложенные нормы дают основание полагать, что акционеры компаний, 
занимающихся банковской, страховой деятельностью имеют более ограниченный 
характер прав по сравнению с акционерами «простых» акционерных обществ. 

Это дополнительно обусловлено разрешительным характером создания, 
реорганизации и ликвидации банков. В соответствии с Указом 

Президента РК, имеющего силу Закона, от 17 апреля 1995 года «О государственной 
регистрации юридических лиц» юридическое лицо, предметом которого является 
банковская или страховая деятельность для регистрации в Министерстве юстиции в 
качестве банка должно получить разрешение НБ РК на его открытие. 

В соответствии со статьей 12 Закона о банках, банки создаются в форме закрытого 
акционерного общества. Изменение типа банка в открытое акционерное общество 
допускается только при условии его безубыточного функционирования в течение одного 
календарного года после получения лицензии НБ РК на проведение банковских операций, 
и соблюдения пруденциальных нормативов и иных обязательных норм и лимитов, за 
исключением случаев установленных НБ РК. 

Дополнительным требованием (для финансовых корпораций) является получение 
соответствующей лицензии для осуществления функций специальной правосубъектности. 
Например, на основании законодательства о лицензировании страховая и банковская 
деятельность подлежит лицензированию. Отзыв лицензии на проведение банковских 
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операций не означает автоматическую ликвидацию банка как юридического лица, отзыв 
лицензии означает только лишение банка специальной правосубъектности. 

Несмотря на это, НБ РК занимает по этому вопросу жесткую позицию и инициирует 
в каждом таком случае, процедуру принудительной ликвидации банка. Это объясняется с 
его стороны необходимостью ликвидации юридического лица, которое имеет 
наименование банка, что это может – де ввести в заблуждение потенциальных 
вкладчиков. 

Согласно Закону о банках, банки осуществляют реорганизацию, ликвидацию 
согласно решению общего собрания акционеров после получения разрешения НБ РК, 
ликвидация банков осуществляется в принудительном порядке по решению суда в связи с 
банкротством банка; аннулированием лицензии банка на проведение банковских операций 
по основаниям предусмотренным банковским законодательством; заявлением (иском) 
уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц. 

В настоящее время, исходя из глобализации мировой экономики, НБ РК в целях 
усиления конкурентоспособности отечественных банков проводит курс на уменьшение их 
количества. На основании пункта 1 статьи 8 Закона о банках, банкам запрещается 
осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не 
относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 4 статьи 30 
Закона о банках, а также участие в уставном капитале юридических лиц, за исключением 
случаев, установленных пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона о банках. 

Как справедливо указывается: «в сфере гражданского оборота конкретные 
правомочия общества со специальной правоспособностью могут быть шире предмета его 
деятельности» [4, С. 32]. 

Вопросы участия банков в случаях, установленных в пунктах 2 и 3 статьи 8 Закона о 
банках в некоторых случаях подлежат специальной регламентации. 

НБ РК проводил и проводит агрессивно-наступательную политику по дальнейшему 
усилению своего влияния на экономику государства. В частности, свидетельством этому 
является факт усиленного лоббирования законопроекта «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
банковской деятельности» [5]. 

В обеспечение принятия вышеуказанного проекта Парламентом РК, Национальным 
Банком РК было инициировано опубликование ведущими банками Республики Казахстан 
открытого письма в средствах массовой информации с целью показать депутатам 
Парламента приемлемость для них (для банков второго уровня) вносимых изменений и 
дополнений [6]. 

В настоящее время, вышеуказанный законопроект принят в качестве Закона 
Республики Казахстан №162 – 11 от 02 марта 2001 года в вышеуказанном названии [7]. 

Данным законом были внесены изменения и дополнения в Закон РК «О защите и 
поддержке частного предпринимательства», ГК РК, Указ «О Национальном Банке 
Республики Казахстан», Указ «О государственной регистрации юридических лиц», Закон 
РК «О лицензировании», Указ «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», Указ «О приватизации», Закон «О банкротстве», Закон «О регистрации 
сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан», Закон РК «О государственной 
поддержке малого предпринимательства», Закон «Об аудиторской деятельности», ГПК 
РК. Данные изменения и дополнения усиляют надзорную функцию НБ РК и 
предоставляют ему дополнительные полномочия в получении информации не только от 
финансовых институтов, но и от остальных хозяйствующих субъектов. 
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Түйін 
 Бұл ғылыми мақала «Қоғамдағы қызмет барысына қатысты акционерлердің 

құқықтарын дифференциялау» (ҚР акционерлік банктері негіздерінде) тақырыбына 
арналған. Қазақстан Республикасында банктерге деген қызығушылық олардың 
экономикадағы алатын орнына байланысты болып отыр. Мақалада банк акционерлерінің 
«қарапайым» акционерлік қоғамдардың құқықтары арасындағы айырмашылықтар 
қарастырылған. Сонымен қатар азаматтық және банктік заңдар арасындағы шектеу 
қызметі сөз болады. 

 
Summary 

This scientific article rassmatrivaetsya «Differentsiirovanie rights of shareholders, 
depending on the scope of activities of the company (for example, shareholders of banks of the 
Republic of Kazakhstan)». Interest in banks has increased because of their important role in the 
economy of Kazakhstan. As noted, «... The Kazakh economy is the banking (as opposed to so-
called» stock market economy») and, therefore, all the trends of development of the sector are 
important for the economy as a whole». From the above, you can set the difference in the amount 
of the rights of shareholders of banks and «ordinary» corporations. At present, it formed the 
distinction of action of civil and banking legislation. 

 
 

МОДЕЛЬ КРИМИНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФАЙЛИНГА 
ПРЕСТУПНИКА 

 
Садыкова М., 

Магистрант Академии Кайар 
 

В статье рассматривается модель криминально-психологического профайлинга 
преступника. 

Ключевые слова: модель, кримиалистика, психология, профайлиг, преступник.  
 
В процессе раскрытия преступления практическую ценность имеет 

криминалистическая модель. Любые характеристики его личности интересуют органы 
предварительного расследования с точки зрения возможности установления личности 
преступника через изучение его личностных черт. Из этого возникает еще одна проблема 
научного характера: акцент в исследованиях ставится на личность преступника, в то время 
как для построения психологического профиля, способного решить криминалистические 
задачи, важна неразрывная связь серийного убийцы и его жертв. Как только данный 
вопрос будет исследован более детально, будет выявляться, в том числе, и образ 
потенциальной жертвы, мы сможем прийти к значительному сужению круга поиска 
преступника, т.е. разрешим именно криминалистическую задачу.  
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Главной проблемой является статус психологического профиля на стадии 
предварительного расследования. Как указывает А.Л. Протопопов, на практике имели 
случаи назначения судебно-психологической экспертизы в Государственном научном 
центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, на разрешение экспертам 
ставился вопрос: «Каков психологический профиль преступника?» [1] Назначение 
судебно-психологической экспертизы в данном случае представляется сомнительным. 
Встает вполне резонный вопрос: возможна ли судебная экспертиза, предметом которой 
является то, о чем ничего неизвестно? Ведь психологический профиль составляется в 
условиях неочевидности. 

В научной литературе высказываются противоположные мнения. Р.Л. Ахмедшин 
отмечает, что подобная экспертиза возможна уже в настоящее время [2].  В свою очередь, 
И.И. Малыхина пишет, что пока что это вопрос будущего, и с течением времени подобное 
экспертное заключение может стать процессуальным доказательством [3]. Данные тезисы 
представляются сомнительными. Стоит обратить внимание на то, что судебно-
психологическая экспертиза имеет дело с конкретным человеком. Основной метод, 
использующийся при проведении подобной экспертизы, - метод тестов.  При работе над 
психологическим профилем не проходит непосредственный контакт с виновным, не 
проводится исследование конкретной личности, поскольку сама личность не установлена. 
Процесс исследования движется по обратному пути: с помощью выявленных личностных 
характеристик в психологическом профиле устанавливается личность преступника. 
Помимо этого, если предположить, что подобная экспертиза назначается, это значит, что 
следователь выносит постановление о назначении экспертизы, его копия вместе с 
экспертным заключением приобщаться к материалам уголовного дела. Подобное 
заключение будет являться доказательством, и, приняв его в подобном статусе, 
следователь все равно в определенной мере будет связан его выводами, в то время как не 
исключены ситуации расхождения между психологическим профилем предполагаемого 
преступника и подлинным лицом, виновным в совершении преступления. Более того, 
поскольку процесс разработки методик составления психологического профиля на пути 
становления, то не исключена ситуация, когда психологический профиль вообще 
окажется неверным по различным причинам как объективного, так и субъективного 
характера. По этим же причинам не стоит придавать психологическому профилю и статус 
заключения специалиста. 

Исходя из всего вышеизложенного, полагаем, что целесообразно оформлять 
составленный психологический профиль в виде консультативного заключения (справки). 
Данная позиция достаточно распространена [1, с.243].  При этом к уголовному делу 
подобное консультативное заключение не приобщается, поскольку не является 
процессуальным доказательством, а имеет лишь ориентирующее значение. При этом, 
получая такого рода ориентирующую информацию, следователю стоит относиться к ней 
критически и не принимать в качестве аксиомы. Это своего рода подсказка, помогающая 
органам предварительного расследования в выдвижении дополнительных версий. 
Необходимо с учетом полученного психологического профиля оценивать уже имеющиеся 
версии или выдвигать новые, если полученная информация даст несколько иную почву 
для размышлений.  

Однако данные выводы нисколько не умаляют ценности самой общей идеи 
построения психологических профилей, полагаем, что интеграция психологических и 
криминалистических знаний в будущем приобретет еще большие масштабы. Так или 
иначе, поведение человека отражает его личность. Как отмечают в своей работе Дж. 
Дуглас и М. Олшейкер, чем более многочисленны поведенческие нюансы, тем более 
детален психологический профиль, а детальный психологический профиль позволяет 
значительно сузить круг подозреваемых, что дает больше времени на поиски настоящего 
преступника [4].  Столь же высокий отзыв психологический профайлинг получает в 
исследовании М. Фидо: «Составление психологического профиля <…> оказалось 
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восхитительно продуктивным. Не останавливаясь на интроспективно установленных 
психоаналитических категориях человеческой личности, подразделения по изучению 
поведения в Куантико исследуют записи бесед с осужденными жестокими преступниками 
и опыт получения практических доказательств, оставленных на местах преступлений» [5]. 
В отечественной литературе также есть сходные позиции, В.Н. Тележникова 
подчеркивает, что учет психологических особенностей личности преступника и анализ его 
действий, исходя из этих особенностей, - один из важнейших элементов раскрытия 
преступлений против личности [6]. И.В. Усанов отмечает, что специалисты в области 
судебной психологии и психиатрии (С.Н. Богомолова, А.О. Бухановский, Л.П.Конышева) 
дали положительную оценку данного метода [7]. 

Серийные убийцы, речь о которых шла в настоящей главе, безусловно, представляют 
собой особую группу преступников. Деяния, совершаемые ими, обладают свойством 
повышенной степени общественной опасности. В силу особенностей их личности, 
тщательного планирования преступлений, установить их личность крайне трудно. 
Традиционные методы расследования в данной ситуации должны сочетаться с методом 
психологического профайлинга. Таким образом, психологический профиль является 
неким вспомогательным средством, с помощью которого органы предварительного 
расследования могут получить некоторые дополнительные данные. Использование 
психологического профиля эффективно только тогда, когда органы предварительного 
расследования умело используют все традиционные способы и средства выявления и 
раскрытия преступлений. 

Зарубежная практика расследования преступлений yже подтвердила 
целесообразность использования методики психологического анализа преступления и 
составления психологических портретов подозреваемых, психологический портрет 
преступника применяется в работе правоохранительных органов ряда развитых 
зарубежных стран (США, Англия, Голландия) на основе формирования компьютерной 
базы данных. В 80% случаев психологический портрет совпадает с реальным обликом 
преступника. 57-80 % уголовных дел, которые передаются на консультацию в отделы 
психологического анализа, завершается установлением личности преступника и его вины. 

Отечественная практика составления психологического портрета преступника делает 
первые шаги. Приходится, с сожалением, констатировать, что часто в случае, когда 
отсутствует виновный в преступлении, но ставится задача его розыска на базе создания 
портрета, обнаруживается отсутствие соответствующих научных методик и разработок. К 
тому же отсутствуют специалисты по психологическому анализу событий преступлений и 
составлению психологических портретов виновных лиц.  

Так, Самовичев Е.Г., опираясь на существующие исследования психологических 
особенностей осужденных за убийства, грабеж, крахи и прочие преступления, явившиеся 
основанием типологизации личности преступников, с целью составления 
психологического портрета пытается создать своеобразную динамическую модель 
личности во взаимосвязи с отдельными элементами и признаками криминалистической 
характеристики преступления в виде "базы данных" (признаки события - признаки лица). 
Установление закономерных связей между отдельными элементами картины 
преступления должно свидетельствовать о принадлежности данного преступления 
определенный параметрами модели личности преступника. Такой подход к 
психологическому портрету вытекает из гипотезы о неслучайности выбора объекта и 
предмета посягательства, места, времени, средств, способов и многих других элементов 
поведенческого акта, о существовании определенных "резонансных" отношений между 
индивидуальными особенностями лица и избираемыми им формами поведения. Элементы 
криминалистической характеристики "рассматриваются как результаты поведения лица, 
реализованного им в условиях свободного выбора, детерминированного системой как 
осознаваемых, так и неосознаваемых побуждений, и направленного на достижение 
субъективно желаемой цели" [8, с.14]. 
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Основной вопрос, который должен задавать составитель психологического портрета: 
"Почему реализованы те, а не иные выборы? Ответ на этот вопрос и будет суждением о 
личности преступника" [8, с.16]. Наиболее информативен ответ в том случае, если у 
преступника существует внешне очевидные, иные варианты действий, более оптимальные 
с точки зрения цели, на достижение которой они были направлены. 

Для адекватного использования признаков события, заложенных в "базе данных" 
при сопоставлении с признаками расследуемого преступления необходимо рассматривать 
эти признаки в контексте поведения с целью выявления их смыслового содержания. 
Таким образом, "задача создания портрета преступника решается на основе схемы его 
поведения в криминальном событии. По сути дела, она свозится к определению признаков 
лица по признакам поведения" [8, с. 16]. Сама "база данных" должна нарабатываться 
годами, охватывая широкий круг признаков как преступника, так и преступления, с 
использованием компьютерных технологий обработки информации. 

Выявление смыслового содержания элементов криминалистической характеристики 
с целью выхода на личностные свойства преступника, по мнению Е.Г. Самовичева, 
наиболее эффективно в рамках методологии кримогенетического анализа, как высшей 
формы познания криминального явления. Ключевым моментом такого познания является 
необходимость вскрытия того обстоятельства, которое оказало решающее влияние на 
выбор данной формы поведения. 

Понятие "психологический портрет преступника" в работах Е.Г.Самовичева 
отсутствует, но некоторые основные параметры указаны: психологический портрет 
преступника должен содержать сведения о мотивах преступления и указание на признаки 
личности, проявившимися во внешней картине преступления и пригодные для целей 
розыска виновного. При этом надо иметь в виду, что из набора индивидуальных 
признаков предполагаемого преступника розыскное значение могут иметь лишь те, 
которые проявляются в поведении, либо указывают на определенные стороны 
гражданского состояния лица [9, сс. 13, 15]. 

Рассмотренный подход к построению психологического портрета преступника, 
предлагаемый Е.Г. Самовичевым, по-видимому, эффективно может работать лишь тогда, 
когда в банке данных будет накоплено достаточно информации как о преступлениях, так и 
о лицах, их совершивших. При этом информация должна быть стандартизирована и 
высоко дифференцирована, то есть включать достаточно большой тезаурус признаков. 
Создание такой "базы данных" является не только основной технической, но и серьезной 
организационной задачей. Однако в целом представляется, что подход рационален и в 
будущем должен дать весомые результаты. 

Психолого-психиатрический подход к созданию психологического портрета 
преступника опирается на весь огромный материал клинико-психиатрической 
диагностики, благодаря которому по общей картине преступления, а также двум-трем 
характерным признакам делаются попытки вполне сознательно отыскать другие признаки, 
обыкновенно сопутствующие данному виду психического отклонения у человека. Данное 
направление пытается определить в психологическом портрете преступника не только 
вменяемость (или невменяемость) человека, но и, проводя параллель с аномалиями, 
изучаемыми в рамках психиатрии, строит психологический портрет вменяемого 
преступника, исходя из тезиса, что "всякая аномалия есть продолжение нормы". 

На сегодняшний день созданию универсальной криминалистической модели 
преступной деятельности и соответственно надежной поисковой системы препятствует 
отсутствие научных разработок, ставящих своей целью проследить закономерности 
отражения в совокупности обстоятельств криминального события психологических 
свойств личности преступника. Поэтому криминалистический подход к созданию 
психологического портрета преступника носит недостаточно эвристический и несколько 
схематический характер. Хотя на существующем уровне познания он является полезным, 
но скорее, как исходный материал для дальнейшего углубленного анализа, подтверждения 
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и развития, либо отказа от выдвинутых криминалистических версий о личности 
преступника с позиции психологического анализа. Решить проблему поиска виновного и 
раскрытия преступления нередко чисто криминалистическими методами невозможно, так 
как связи между признаками события и виновный лицом, как показывает практика, носят 
неоднозначный, нередко парадоксальный характер, а выявление и объяснение их требует 
выхода за пределы традиционных представлений и чисто криминалистических знаний. 

Сегодня не существует единого подхода к решению проблемы реконструкции 
личности преступника по совокупности обстоятельств происшествия, нет однозначного 
понимания того, какая именно информация о личности подозреваемого может и должна 
быть включена в психологический портрет, какие методы и методики с этой целы 
использовать. Сам термин "психологический портрет" оспаривается такими понятиями 
как "криминалистическая модель виновного", "модель личности преступника", 
"проспективный (обзорный) портрет личности преступника", "психологический профиль 
преступника" и т.п. 

Ни одна из наук в отдельности пока не в состоянии дать индивидуальный портрет 
человека по следам, эпизодам его жизнедеятельности, так как в большинстве случаев они 
(т.е. следы, эпизоды) детерминируются многими факторами, каждый из которых вплетен в 
сложную сеть отношений с факторами иных модальностей. Кроме того, проблема 
осложняется не только указанной многогранностью, но и отсутствием в распоряжении 
эксперта-психолога научной теории взаимосвязи признаков поведения и его следов с 
индивидуальными свойствами личности индивида. Подтверждением такой точки зрения 
может служить анализ личности и поведения преступника-маньяка Чикатило, очень 
характерного для действий всех преступников, совершающих серийные убийства. 
Поведение преступников подобного типа необходимо рассматривать как сложнейшее 
психологическое явление в целом, истоки которого, тайные механизмы и пружины 
непонятны и самим убийцам. Объяснить этот феномен с упрощенно - детерминистических 
позиций невозможно. Использование результатов существующих психологических 
исследований личности преступника, базирующихся на выявлении и описании отдельных 
личностных особенностей и их совокупности - недостаточное основание для объяснения 
криминального события, поскольку типологические одинаковые личностные качества 
могут быть выявлены не только, например, у серийных убийц на сексуальной почве, но и 
у законопослушных граждан. 

Наряду с отсутствием научных методов создания психологического портрета, не 
разработаны его основные параметры (свойства). Единственная работа, посвященная 
разработке структуры портрета, принадлежит А.М. Столяренко и В.И. Черненилову [10] . 

Следует отметить, что термин "психологический портрет" не исключает 
возможности включения в его содержание любой информации о личности преступника, 
обусловленной конкретными задачами правоохранительной деятельности (например, 
половозрастных свойств, социально-демографических данных, личной истории жизни, 
приоритетных межличностных контактов и т.п.). Употребляемое понятие 
("психологический портрет") лишь подчеркивает направленность на психологическое 
содержание как основной момент работы по реконструкции личности преступника, 
психологический подход к решению задач раскрытия и расследования преступлений. 
Психологический портрет выступает в роли одного из методов, используемого в 
расследовании преступления и прогнозирования поведения преступника, не 
подменяющего собой другие, традиционные средства и методы добывания, накопления и 
анализа информации, но существенно расширяющего возможности "чтения" 
обстоятельств события и следов деятельности правонарушителя. 

Исходя из проведенного анализа возможно предложить следующее определение 
понятия "психологический портрет преступника". Психологический портрет преступника 
- это психолого-криминалистический метод и результат познания криминального 
события, ориентированные на выявление комплекса сведений об индивидуальных 
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признаках и особенностях личности субъекта преступления, проявившихся в 
совокупности обстоятельств преступления и следов преступной деятельности. 
Психологический портрет преступника нацелен на решение конкретных задач 
правоохранительной деятельности. 

Надежность психологического портрета преступника для решения розыскных и 
иных правоохранительных задач определяется рядом его важных характеристик: 

• объективностью (надежность источников информации, правильная интерпретация 
полученных сведений, отсутствие стереотипов и предубеждений в отношении конкретных 
лиц, критичность выводов психолога-аналитика и т.д.); 

• прогностичностью (имеющаяся психологическая информация о человеке должна 
обладать способностью прогнозировать тактику его поведения и конкретные поступки в 
течение определенного времени); 

• устойчивостью (психологический, потрет должен обладать определенной 
константностью, постоянством, давая стабильную оценку действий, стереотипных 
поступков человека в более или менее продолжительный промежуток времени); 

• динамичностью (портрет должен содержать информацию о возможных изменениях 
в поведении человека под воздействием других лиц, изменения его жизненной ситуации, 
состояния здоровья, получения информации о действиях правоохранительных органов и 
т.д.), 

• вариативностью (поскольку человек в определенной ситуации всегда имеет набор 
вариантов поведения, поэтому психологический портрет по возможности полнее должен 
предусматривать варианты поступков подозреваемого в той или иной жизненной 
ситуации, в том числе тактику сокрытия своего местонахождения и дезинформирования 
компетентных органов, ведущих розыск). 

В зависимости от цели применения психологического портрета преступника 
работниками правоохранительных органов можно выделить следующие его виды: 

• поисковый (идентификационный), применяемый в процессе раскрытия и 
расследования преступлений для розыска и задержания неизвестных и известных, но 
скрывающихся от следствия преступников; 

• доказательственный, используемый в процессе предварительного расследования и 
в судебном разбирательства для более; полной характеристики обвиняемого 
(подсудимого); 

• оперативно-профилактический, используемый в целях предупреждения и 
пресечения преступлений со стороны лиц, замышляющих противоправные деяния, 
готовящихся к их осуществлению, а также для пресечения таких преступлений, как 
вымогательство, захват заложников и т.п.; 

• пенитенциарный, служащий основой для организации исправительно-
воспитательных воздействий в период отбывания наказания осужденным; 

• постпенитенциарный, помогающий оценить поведение человека после 
освобождения из мест лишения свободы, степень криминальной готовности к 
продолжению преступной карьеры и наметить мероприятия по осуществлению 
милицейской профилактики. 

Целесообразно при расследовании преступления и выявлении личностных 
особенностей преступника рассматривать преступное событие как результат 
взаимодействия субъекта и объекта, и их вместе с окружающей обстановкой. Понятие 
"ситуация" имманентно содержит в себе данные элементы в их взаимосвязи и 
взаимодействии, поэтому центральным моментом психологического понимания 
преступления в целях создания психологического портрета преступника выступает 
познание сущности преступной деятельности в контексте ситуации криминального 
события, элементом которого она выступает. 

Это обстоятельство позволяет прийти к выводу о необходимости положить в основу 
методики создания психологического портрета преступника концепцию ситуационно-
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деятельностного подхода к познанию личности преступника, что предполагает 
рассматривать деятельность преступника при ее реконструкции как: а) выступающую 
элементом ситуации, а также учитывающую ситуационные влияния на нее со стороны 
других составляющих элементов ситуации и их образований; б) конструирующих самое 
криминальную ситуацию. Такая криминальная ситуация - продукт и результат активного 
взаимодействия личности преступника, среды (пространственно - объективно - временные 
характеристики) и объекта преступного посягательства, которые и выступают основными 
ее структурными элементами. 

Для решения проблемы создания психологического портрета необходимо 
определить его структуру, как неким образом организованную информацию о личности 
преступника. На данный момент в отечественной литературе не употребляется понятие 
"структура психологического портрета". Вместо этого понятия предлагается перечень 
криминалистически значимых, имеющих поисковое значение параметров личности 
преступника. Перечень, разработанный нами и предлагаемый к практическому 
использованию профайлинга включает следующие данные: 

1) oбщую характеристику личности и доминирующей мотивации;  
2) индивидуальные признаки личности (привычки, склонности, навыки и пр.);  
3) возраст;  
4) район места жительства;  
5) район места работы, службы, учебы;  
6) характеристику места вероятного обитания;  
7) уровень образования и профессиональной квалификации;  
8) род занятий;  
9) особенности происхождения, ближайшей социальной среды и личной истории 

жизни;  
10) семейное положение;  
11) наличие детей;  
12) отношение к отдельным видам деятельности (к службе в армии, спорту, работе с 

детьми и пр.);  
13) наличие прошлой судимости;  
14) наличие психической, а также иной патологии;  
15) антропологические и динамические характеристики личности (тип внешности, 

телосложение, мимика, пантомимика и др.). 
Ставя вопрос о структуре психологического портрета, следует иметь в виду не 

только содержание и организацию поисковой информации о преступнике в 
психологическом портрете, а, в первую очередь, подход к анализу имеющейся по 
конкретному уголовному делу информации методами психологического анализа. 
Информацию об особенностях личности преступника в психологическом портрете можно 
подразделить на три основных блока сведений: биологических, социальных и 
психологических. В структуре частного, индивидуального психологического портрета эти 
три блока информации конкретизируются, выступая в виде следующих основных 
параметров личности: 

• направленность (потребности, мотивы, жизненные планы и концепции, ценностные 
ориентации, установки, склонности, желания, вкусы, хобби); 

• операциональные характеристики (знания, умения, навыки, привычки, жизненный 
и профессиональный опыт, профессиональные стремления, стереотипы поведения); 

• психохарактерологические качества (характер, акцентуированные свойства 
личности); 

• психические свойства и процессы (особенности процессов и свойств 
интеллектуальной, познавательной и эмоционально-волевой сфер личности); 
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• социально-психологические особенности поведения (социальный и 
межличностный статус, роли, стиль жизни, культура поведения и стиль общения, 
социально-психологические качества личности); 

• биопсихические свойства (темперамент, половые и возрастные особенности, 
патологические свойства, состояние здоровья); 

• особенности сексуальной сферы и сексуальных влечений (биологические и 
социальные детерминанты личностных проблей) [11].  

Имеет смысл также обращение к базовой структуре психологического портрета, 
которая выделяет основные блоки сведений о личности преступника, а их конкретизация 
и насыщение психологическими элементами происходит в зависимости от вида портрета, 
к которому приходится прибегать в связи с решением частных правоохранительных задач. 
В базовой структуре психологического портрета правонарушителя можно выделить 
следующие основные подструктуры: 

• социально-демографические данные (в отношении известных преступников и лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности); 

• особенности внешности и динамики поведения. Особые приметы внешнего облика 
и поведения; 

• индивидуально-психологические особенности личности и образа жизни. Особые 
психологические приметы; 

• социально-психологические особенности поведения личности. Особые социально-
психологические приметы; 

• биопсихические свойства и качества. Состояние здоровья. Патологические 
отклонения в сексуальной сфере; 

• общая криминально-психологическая характеристика личности и деятельности 
преступника. Особые криминально-психологические приметы; 

• психологические особенности поведения преступника в юридически значимых 
ситуациях (в процессе приготовления и совершения преступления, после преступных 
действий, в процессе следствия и судебного разбирательства, в местах лишения свободы и 
после выхода на свободу). 

Выявление основных подструктур, как определенных уровней личности при 
составлении психологического портрета не самоцель, а средство, исходный материал для 
переосмысления и обоснования характерологических качеств личности, которые 
обеспечивали бы портретное (то есть узнаваемое) сходство не только по типологическим 
параметрам, но и в первую очередь по индивидуально-своеобразным качествам личности. 
Это необходимо для успешного решения задач диагностики и прогностики при помощи 
психологического портрета с целью розыска, идентификации, задержания виновного, 
ведения следствия и выбора профилактических форм воздействия на личность 
правонарушителя. 

Создание психологического портрета изначально связано с проблемой поиска и 
получения психологической информации о преступнике путем решения следующих 
конкретных задач. 

- Что искать, то есть какие психологические свойства личности как систем 
признаков могут быть использованы в криминалистических целях? 

- Где искать, то есть каковы источники исходной информации о психологических 
свойствах личности преступника и возможные места их нахождения? 

- Как отражается психологические свойства личности в материальной обстановке 
события преступления? 

Решение первой задачи (что искать?) представлено многообразием составляющих 
структуру личности элементов, которые выступают шаблоном в работе психолога при 
многоэтапной реконструкции психологической информации о личности и деятельности 
преступника, запечатленной в следах преступления. 
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Решая вторую задачу (где искать?), все совокупность информации о личности 
преступника необходимо подразделить на содержащуюся в результатах:  

а) осмотра места происшествия;  
б) заключений экспертиз;  
в) показаний свидетелей и потерпевших;  
г) виктимологического анализа поведения жертвы;  
д) анализа фактической информации на известных преступников, содержащейся в 

тех или иных учетах. 
Третья обозначенная задача (как отражаются психологические свойства личности?) 

и ее решение определяет логику составления психологического портрета. 
Обобщая существующие в криминалистике классификации отражения поведения 

человека в материальной обстановке события преступления, можно говорить о трех 
уровнях отражения. На первом уровне проявляются те свойства человека, которые 
характеризуют его как некое материальное тело, обладающее определенными 
физическими, биохимическими и геометрическими свойствами, которые при 
взаимодействии с окружающей средой фиксируются как в элементарных формах 
отражения (следах - оттисках и т.д.), так и слоеных формах отражения (мысленных 
образах и представлениях людей). На этом уровне вопросы материально-следового 
отражения события преступления являются традиционными проблемами криминалистики, 
в которой глубоко исследованы процессы формирования материальных следов - 
отображений, несущих информацию о признаках внешнего строения объекта, 
оставившего след. Следы имеют идентификационное значение и составляют предмет 
изучения криминалистической трасологии [12, 13]. 

На втором уровне у человека проявляются те его анатомо-физиологические 
свойства, которые присуди подавляющему большинству представителей животного мира, 
то есть свойства, связанные, главным образом, с функциональной деятельностью 
отдельных органов (дыхания, голосового аппарата, органов физиологического выделения 
и т.д.), что является предметом изучения соответствующих экспертных разделов 
криминалистики. 

На третьей уровне отражение в совокупности обстоятельств и следов преступления 
психологических особенностей личности виновного, практически, до настоящего времени 
не изучено. В криминалистической литературе в основном анализируются 
закономерности протекания внешней стороны события преступления и преступного 
поведения, а субъективные факторы и психологические механизмы совершения деяния 
учитываются в ограниченном объеме, диктуемом требованиями процессуального закона. 

Понятийно-терминологический аппарат методики составления психологического 
портрета преступника охватывает такие понятия, как: "психологический анализ 
преступления"; "поисковые" и "идентификационные" признаки личности преступника; 
"психологический портрет преступника"; ""ситуация происшествия"; " психологическая 
структура преступной деятельности" и некоторые другие. Большинство употребляемых 
понятий используется в традиционном толковании. 

Алгоритм метода составления психологического портрета преступника включает в 
себя четыре последовательных этапа анализа преступления, отражающих уровни 
реконструкции субъективного поведения по следам и совокупности обстоятельств 
криминальной ситуации (см. схему): 

1. Составление криминалистической информационной модели события 
преступления. 

2. Ситуационное моделирование. 
3. Интерпретация и психологическое объяснение поведения преступника. 
4. Оформление итоговой информации о признаках личности преступника в его 

психологическом портрете. 
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Рисунок – 1. Модель профайлинга в целях построения психологического портрета 
преступника 

 
В процессе психологического анализа криминальной ситуации необходимо 

выделить основные источники информации о личности преступника. Исследования 
показывают, что психологически значимые сведения можно получить в процессе 
мысленного моделирования поведения жертвы (потерпевшего или потерпевшей) и 
преступных действий правонарушителя, характера взаимоотношений и взаимосвязей 
между преступником и жертвой, реального процесса их взаимодействия в 
предкриминальной и криминальной ситуации, возможности проявления виктимности и 
провокаций со стороны жертвы и т.д. Кроме того, психологически информативна 
обстановка преступления (выбор места преступления, вида транспорта, характеристики 
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элементов обстановки), являющаяся наряду с действиями преступника и поведением 
жертвы составным элементом криминальной ситуации. 

Основными способами ситуационного моделирования могут выступать: имитация, 
эмпатия, рефлексия, стереотипизация, индивидуализация. Имитация предполагает 
воспроизведение события преступления в виде определенной мысленной модели, либо в 
форме следственного эксперимента с целы получения более полной информации о 
мотивах, физических действиях и внешнем облике преступника, его особых 
профессиональных и личностных приметах. Эмпатия как способ психологического 
анализа позволяет проникнуть и вчувствоваться в эмоциональные состояния лиц, 
взаимодействовавших в криминальной ситуации (преступник и потерпевший). Рефлексия 
основывается на познании и оценке своей позиции работником правоохранительного 
органа в ходе раскрытия преступления, а также размышлениях о ходе мыслей 
преступника, его преступных планах и способах обмана с целью ухода от уголовной 
ответственности. Стереотипизация строится на основе переноса выявленных в практике 
расследования аналогичных преступлений типичных способов поведения, типичных 
свойств личности преступников на конкретную анализируемую ситуацию преступления, 
что ведет к выдвижению типовых версий о мотивах преступной деятельности и 
направлении мероприятий по розыску подозреваемого. Индивидуализация - способ 
реконструкции поведения и черт личности преступника, в основе которого находится 
выявление особых психологических примет, индивидуальных особенностей преступной 
деятельности, криминальных умений и навыков, повышающих в итоге 
идентификационные возможности создаваемого психологического портрета. 

Следует отметить, что указанные способы, отличаясь своими внутренними 
механизмами, существенно дополняют друг друга и имеют целью создание 
психологического портрета преступника, обладающего высокими идентификационными 
возможностями. Конкретное применение этих способов психологического анализа 
предполагает наличие фундаментальной психолого-криминалистической подготовки 
практических психологов правоохранительных органов и работников, ведущих 
расследование уголовных дел по фактам так называемых неочевидных преступлений. 
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Түйін 
Мақалада қылмыскердің криминалды-психологиялық профайлының нобайы туралы 

қарастырылады.  
 

Summary  
The article refers to a model of criminal psychological profiling offender. 
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