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рецензию на статью. 
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отчество; ученая степень и звание; место работы и должность или место учебы; 
служебный и домашний адреса; номера служебного и домашнего телефонов, электронный 
адрес. 

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

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

 
СТАДИИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

 
Федорович О.В. 

к.психол.н., доцент Академии  Кайнар 
Бердыгожаева А.А. 

магистрантка 2 курса Академии  Кайнар 
 
 
В статье раскрываются понятия, проблемы, основные механизмы развития 

стрессовых состояний, а так же выделены стадии развития стресса, психологические и 
биологические особенности проявления стресса. Стресс является неотъемлемой частью 
человеческого существования, надо только научиться различать допустимую степень 
стресса и слишком длительный стресс. Ситуации, способные напугать одних людей, у 
других - не вызывают стрессового состояния. Само возникновение и переживание 
стресса зависит не столько от объективных, сколько от субъективных факторов, от 
особенностей самого человека: оценки им ситуации, сопоставления своих сил и 
способностей с тем, что от него требуется. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, дистресс, астенизация, гипоталамус, 
лимбические структуры, пептидная регуляция, ЦНС, тревожность, депрессия, неврозы, 
эмоциональная неустойчивость, упадок настроения, перевозбуждение, гнев, нарушения 
памяти, бессонница, повышенная утомляемость. 

 
Стресс присутствует в жизни каждого человека, т.к. наличие стрессовых импульсов 

во всех сферах человеческой жизни и деятельности, несомненно. Это реакция человека на 
то, что с ним случается в жизни. 

Мы постоянно испытываем его - может быть, как ощущение пустоты в глубине 
желудка, когда встаём, получая неожиданный вызов к начальству, или как повышенную 
раздражительность или бессонницу во время воспоминаний о неприятной ситуации. 
Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Именно чрезмерный стресс создаёт 
проблемы для психики и здоровья человека. Стресс является неотъемлемой частью 
человеческого существования, надо только научиться различать допустимую степень 
стресса и слишком длительный стресс. 

Само понятие «стресс» (английское слово - давление, напряжение) давно и прочно 
обосновалось в нашем сознании. Что делать, «высоковольтные» темпы современной 
жизни сопряжены с перегрузками. Мы воспринимаем их как не слишком приятную 
обыденность, и только. Между тем последствия постоянного, хронически 
повторяющегося стресса далеко не безобидны: они могут разрушить человеческую жизнь 
[1]. 

Научно доказано, что многие психологические проблемы часто являются 
иллюзорными или виртуальными, т.к. существуют только во внутреннем 
психологическом пространстве, т.е. мозге человека. Человек заранее строит в своем мозгу 
мысленную модель предстоящей ситуации. Если по каким-то причинам она в реальном 
воплощении его не устраивает, он создаёт себе проблему. Недооценка самого себя 
наиболее пагубно отражается на самочувствии и настроении человека, на его поступках и 
даже на его судьбе [2]. 

Ситуации, способные напугать одних людей, у других - не вызывают стрессового 
состояния. Например, для военнослужащего-пограничника возвращение после наряда 
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домой не является стрессовой по природе, т.к. он уверен в том, что дома всё в порядке, 
дети здоровы и его ждёт любимая жена. Однако, если он начнёт задумываться о том, как 
он будет ехать в автомобиле по дороге, забитой пробками, стресс обеспечен. А ведь 
обстоятельства одни и те же - возвращение военнослужащего домой. Именно восприятие 
человеком этой ситуации - опасна она или не опасна, делает её стрессовой или, наоборот. 

Большинство событий и обстоятельств, за исключением физических травм, не 
должны быть стрессовыми. Имена наша собственная реакция делает их такими. 

Всякая неожиданность, которая нарушает привычное течение жизни, может быть 
причиной стресса. При этом, как отмечает канадский физиолог Г. Селье, не имеет 
значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Само 
возникновение и переживание стресса зависит не столько от объективных, сколько от 
субъективных факторов, от особенностей самого человека: оценки им ситуации, 
сопоставления своих сил и способностей с тем, что от него требуется [3]. 

Стресс дезорганизует деятельность человека, его поведение, приводит к 
разнообразным психоэмоциональным нарушениям (тревожность, депрессия, неврозы, 
эмоциональная неустойчивость, упадок настроения, или, наоборот, перевозбуждение, 
гнев, нарушения памяти, бессонница, повышенная утомляемость и др.). В результате 
человек может мобилизовать свои силы или, наоборот, функциональный уровень 
понижается, и это может способствовать дезорганизации деятельности в целом. 

Сам Г. Селье выделял три стадии стресса: 
1 стадия мобилизации, напряжения или тревоги. Организм задействует все свои 

защитные силы. Активизируются все функциональные системы и резервы психики. 
Субъективно эта стадия воспринимается как волнение, «мандраж». Возникает сразу при 
появлении раздражителя (информации, ситуации и т.д.). При этом учащается пульс, 
поднимается артериальное давление, усиливается возбуждение, концентрируется 
внимание на источнике стресса, появляется повышенный контроль к ситуации. Всё это 
позволяет привести организм к саморегуляции на защиту от стресса. И, если действий 
организма достаточно, то волнения и стресс сходят на нет. Некоторые стрессы 
разрешаются на этой стадии. 

2 стадия сопротивления. Она наступает в том случае, если фактор стресса (стрессор) 
продолжает действовать дальше. Активно противодействуя стрессу и приспосабливаясь к 
нему, организм пребывает в напряжённом, мобилизованном состоянии. Организм и 
стрессор сосуществуют вместе в противостоянии. Между ними создаётся «стратегический 
паритет». Понятно, что запас прочности любого организма индивидуален, поэтому на 
продолжающееся давление люди реагируют в зависимости от «резерва сил». В любом 
случае, это идёт с максимальной нагрузкой на организм. 

3 стадия истощения. На этом этапе, при продолжении стресса, энергетические силы 
человека истощаются, стресс полностью захватывает организм. Постоянное пребывание в 
стрессовом состоянии и длительное сопротивление стрессу приводят к тому, что 
постепенно резервы организма подходят к концу. Развивается истощение, или 
астенизация. К началу этой стадии, если влияние стрессора не было устранено, 
адаптационные способности человека исчерпываются. Стресс становится патологическим, 
потому что отсутствуют как психические, так и физические ресурсы. Эта стадия является 
переходной к развитию болезненных процессов. Это особенно вероятно, если стрессор 
продолжает влиять. Возможно формирование соматической патологии (гипертоническая 
болезнь, инфаркт миокарда, инсульт). Помните выражение «Все болезни от нервов», здесь 
оно к месту [4]. 

Продолжительность стадий и выраженность проявлений стресса зависят от 
индивидуальных психофизиологических особенностей человека. Они определяются 
характеристиками организма: во-первых, генетически обусловленными возможностями и 
функциональными параметрами и, во-вторых, тем, был ли ранее опыт подобных 
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воздействий, наличествуют ли навыки преодоления стресса и каков уровень владения 
ими, выработан у человека. 

Патофизиологами был поставлен жестокий эксперимент – к счастью, не на людях. 
Вот в чём он заключался: немолодого уже петуха забрали из курятника, в котором он 
провёл значительную часть своей жизни, но не умертвили, а посадили рядом – да так, что 
сквозь прозрачную стену он мог видеть всё, что происходит в его бывших владениях. 
Оставшихся куриц не оставили в одиночестве: к ним запустили молодого петуха. 
Наблюдая за тем, что творил с курицами новый петух, старый очень беспокоился и 
переживал, но ничего сделать не мог. И через пару дней умер. На вскрытии было 
установлено, что причиной смерти явился инфаркт: обострилась свойственная пожилому 
возрасту патология – ишемическая болезнь сердца – и сердце не выдержало. 

Грустная история - птичку, безусловно, жалко. Но, благодаря бессердечности 
патофизиологов многое стало понятно о механизмах того, что сокращает жизнь людей и 
животных. «Злые» учёные смоделировали колоссальный стрессор и убедительно на опыте 
продемонстрировали его влияние на пернатом. Так что петух погиб во благо научного 
прогресса человечества. 

К фатальному развитию событий привёл так называемый динамический стереотип. 
Он руководил совокупностью рефлекторных механизмов, которые определяли поведение 
петуха. И его нервная система просто не могла направлять его действия иначе: это похоже 
на движение по лыжне, которая давно проложена и по ней легко и удобно катится. 
Адаптационной альтернативы для приспособления к новым условиям жизни у пернатого 
не было. Совокупность рефлексов, сложившихся в привычку постоянного нахождения 
среди соплеменниц и единоличного властвования над ними, настолько глубоко 
укоренилась в незатейливой нервной системе петуха, что невозможность восстановления 
прежних рефлекторных связей вызвала сильнейший сбой в работе организма и привела к 
кончине [4]. 

Три отмеченные стадии имеют общий характер. Однако, наряду с ними, имеют 
место и достаточно выраженные индивидуальные различия реагирования на стрессовые 
воздействия. Они выражаются в сравнительной длительности указанных стадий; в их 
общей динамике; в зависимости показателей деятельности от силы стрессовых 
воздействий. 

Основные механизмы стресса – по мнению Г. Селье – гормональные. Он считал, что 
стрессоры вызывают стереотипный, автоматизированный ответ, начиная с активации 
гипоталамуса, повышения активности гипофиза и надпочечников с одновременным 
включением симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Относительно того, как стрессовый фактор достигает гипоталамуса, нет единой 
точки зрения. Некоторые авторы считают, что стрессор через соответствующие 
анализаторные структуры воздействует на кору головного мозга. Далее через таламус 
сигнал поступает к гипоталамусу и параллельно - в ретикулярную формацию, которая 
является «связующим звеном» между сознанием и телом. В таком случае, физический по 
природе стрессор, так же как и психологический стрессор, может влиять на когнитивные 
процессы, запуская одни и те же психофизиологические механизмы, независимо от 
природы стрессора. В то же время, существуют данные о том, что информация о 
стрессорах, воспринимаемых зрением, поступает прямо к гипоталамусу по специальному 
зрительному тракту. В любом случае, ни у кого не возникает сомнения, что ретикулярная 
формация, гипоталамус и лимбические структуры (система иммунитета) принимают 
непосредственное участие в развитии стрессовой реакции; в осознании стрессора и 
формировании необходимой адекватной реакции принимает участие весь мозг, включая и 
вегетативную нервную систему. Всегда необходимо помнить о понимании мозга как части 
целостной нейроэндокринной системы, управляющей нашей психикой и поведением. Во 
многих современных работах развиваются новые представления о гормональных 
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механизмах и пептидной регуляции дистрессовых состояний, вплоть до молекулярных 
механизмов стресса, включённости тех или иных медиаторных систем [1]. 

Итак, по-видимому, под влиянием Г. Селье, недооценивавшим роль центральной 
нервной системы (ЦНС), основной акцент в изучении стресса делался на исследованиях 
механизмов дистресса, вегетативной и гормональной регуляции. В тоже время, роль ЦНС 
в возникновении стрессовой реакции или недооценивалась, или вообще игнорировалась. 
После работ У. Кеннона, в 20-е годы XX столетия, постепенно пришло понимание, что 
управляющим органом является нейроэндокринная система, в которой некоторые 
нейроны ЦНС выполняют нейроэндокринные функции. П.К. Анохин, П.В. Симонов, К.В. 
Судаков и многие другие исследователи стали обращать внимание на важную роль ЦНС в 
развитии как стресса, так и дистрессовых состояний, и связанных с ними 
психосоматических заболеваний [5]. 

Таким образом, постоянные физические, информационные перегрузки, общение с 
людьми со сложным характером, разрешение конфликтных ситуаций вызывают у 
человека эмоциональные переживания, отражающиеся на состоянии здоровья. А 
возможности человеческого организма небезграничны. До какого-то предела организм, 
мобилизовав все ресурсы, переносит влияние постоянных стрессоров: человек работает 
как бы через силу. Но, если не принять профилактические меры, неминуемо наступает 
истощение, развивается болезненное состояние – невроз. Если заставлять истощённый 
организм работать, возникает состояние, которое можно выразить словами: «надо, хочу, 
но не могу», т.е. человек понимает, что должен сделать, но физически не способен к 
этому. Действительно, как говорят: «Стресс выбирает себе в жертву тех, кто делает всё 
сверх меры, не учитывая своих сил» и только от вас зависит ваше здоровье. 
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Түйін 
Мақалада стресс жағдайы дамуының түсінігі, мәселелері, негізгі механизмдері 

(тетіктері) түсінігі айқындалған, сондай-ақ стресстің даму кезеңдері, стресстің пайда 
болуының психологиялық және биологиялық ерекшеліктері көрсетілген. Стресс адамзат 
дамуының ажырамас бөлігі болып табылады, тек стресстің қажетті деңгейін және 
ұзақтық шегін ажырата білу қажет. Бір адамдарды қорқытатын жағдай екіншілеріне 
мүлдем әсер етпеуі мүмкін. Стресстің пайда болуы мен оны бастан өткеру тек 
объективті жағдайларға ғана емес, субъективті жағдайларға да, адамның ерекшелігіне 
де байланысты: олар жағдайды бағалап, одан талап ететінді өзінің күші мен 
мүмкіндіктерімен салыстырады.  

Тірек сөздер: стресс, бейімделу, дистресс, астенизация, гипоталамус, либикалық 
жүйе, лимбикалық құрылым, пептидтік регуляция, орталық жүйке жүйесі, мазасыздану, 
невроз, эмоционалды тұрақсыздық, көңіл-күйдің түсуі, шектен тыс қозу, ашу, еске 
сақтау қабілетінің бұзылуы, ұйқысыздық, жылдам шаршау.  
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Summary  
In this article the concepts, problems, main mechanisms of stress state development are 

revealed, and also the phases of stress state development, psychological and biological 
peculiarities are marked out. Stress is an integral part of person’s existence and it is important 
to distinguish acceptable level of stress and too prolonged stress. Some situations which scare 
people doesn’t cause any stress state at others.  Appearance and stress anxiety itself depends not 
on objective but on subjective factors, on peculiarities of the person himself: his situation 
assessment, comparison his strength and capability with requirements from him.   

Keywords: stress, adaptation, distress, asthenisation, hypothalamus, structures, peptide 
regulation, anxiety, depression, neurosis, emotional instability,  despondency, over excitation,  
anger, memory impairment, insomnia, rapid in fatigability.   

 
 

ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫН ДИДАКТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ЖЕТІЛДІРУГЕ 
БАҒЫТТАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 
 Садыкова Ханум Турсуновна,  

Алматы обл. Панфилов ауд. Шолақай ауылы 
«Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
 
 
Мақалада сөздің дұрыс жазылуы мен айтылуына қатысты фонетикалық 

жаттығулар, мәтіндерді оқу, ауызша және жазбаша мазмұндау сияқты тіл дамыту 
жұмыстарының жүйелі түрде жүргізілуі ойды дұрыс, түсінікті жеткізуге мүмкіндік 
беретіндігі туралы жазылған.  

Түйін сөздер: оқу, дидактика, технология, жаттығулар, грамматика.  
 
Ғылыми ақпарат көлемін қысқа мерзім ішінде қарқынды меңгеруді қамтамасыз 

ететін ұтымды оқыту әдісін қолданудың жолдарын әдістемелік тұрғыда негіздеп, 
практикада пайдалану – бүгінгі уақыт сұранысынан туып отырған мәселе. Орыс 
аудиториясында мамандыққа бағыттап оқытудың дидактикалық және әдістемелік 
негіздерін басшылыққа алу қазақша сөйлеу білуге қажет керекті лексиканы талапқа сай 
дұрыс таңдап алуды қажет етеді. ЖОО студенттерін мамандыққа бағыттап оқыту ауызекі 
тілді меңгертумен қатар кәсіби тілдесімді еркін жүзеге асырады. 

Оқытудың дәстүрлі жүйесі бойынша мұғалім оқушыға дайын, тиісті оқу 
материалының белгілі бір мөлшерін беріп, одан соң оны пысықтап, дайын үлгі бойынша 
жаттығулар орындаумен шектелетін. Бұл жағдайда оқушылар императивтік- 
атқарушылық қызмет атқаратын. Ал тілді үйрету барысында грамматикалық ережелерді 
оқытуға басымдылық беріліп, оның коммуникативтік қызметі назардан тыс қалып қоятын. 
Соңғы кезде жарық көрген ғылыми еңбектерде тіл үйретуді қатысымдық тұрғыдан оқыту 
алға шығарылды. Бұл жағдайда студенттердің тілдік қарым-қатынас біліктілігіне 
басымдылық беріледі де, теориялық материал лексикалық тақырыптар төңірегінде 
түсіндіріледі. Алайда, біздің пікірімізше, мұнда грамматикалық құбылыстар көп жағдайда 
жалпылай абстрактілі түрде айтылады да, оларды студенттерге игеру біршама қиынға 
соғады. Ал шын мәнісінде, грамматика - тілдік қарым-қатынасты жүзеге асырудың ең 
негізгі түп қазығы, тілдегі материалдарды байланыстырудың өзегі болып табылады. 
Грамматикалық формаларды дұрыс қолдана білген кезде ғана тілдік қарым-қатынас 
нәтижелі болатыны белгілі. 
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Бүгінгі таңда республикада компьютерлік бағдарламалар шығарылып, оқытудың 
жаңа технологиялары оқу үрдісіне енгізіліп, оңды нәтижелер беруде. Олар – модульдік, 
деңгейлік, жаңаша жаңғыртып оқыту, дамыта оқыту, даралап, саралап оқыту, ойын 
арқылы оқыту, оздыра оқыту, ынтымақтастық педагогикасы, ізгілендіру технологиялары. 
Аталған технологиялардың ішінде қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне дидактикалық 
бірліктерді ірілендіру (ДБІ) арқылы оқытудың маңызы ерекше. 

Орыс тілін үйрету үрдісінде біртектес немесе ұқсас ұғымдарды бір-бірімен 
жақындастырып, топтастыру білімді біртұтас шоғырландыруға негіз болады. Осының 
нәтижесінде тіл үйренушілер оқу ақпаратын іріленген мазмұнда жинақы қабылдайды. Ол 
оқу материалын жүйелі түрде және бірізділікпен қайта құруды қажет етеді.  Қазақ тілді 
мамандығына байланысты кәсіби лексиканы оқыту мәселесі аз мерзім аралығында 
біртектес білімдер жиынтығын бір мезгілде игеру жолымен іске асырылады. 

Басқа ұлт өкілдеріне  орыс тілінің кәсіби сөздік қорын   мамандығына сәйкес 
дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы арқылы оқыту әдістемесі тілші 
ғалымдардың зерттеу нысаны болмаған.  

ДБІ арқылы мамандыққа бағыттап оқыту барысында тіл үйренушілердің білімдік, 
танымдық қажеттіліктері толық қанағаттандырылып, оқу үрдісінде тілді игеру мүмкіндігі 
дамиды, өз мамандығына деген ынтасы оянып, қызығушылығы артады. Мұнда сөйлесім 
әрекетінің – тыңдалым, жазылым, айтылым, тілдесім түрлері бір-бірімен байланысып, 
қатысымдық бағытта мамандыққа баулып оқытуды қамтамасыз етеді. 

Қазақ тілін және орыс тілін ДБІ технологиясы арқылы үйретудің тілдік қатынасты 
жүзеге асыруда тигізетін септігі мол. Бұл ретте тіл үйренушілердің тек кәсіби бағыттағы 
тақырыптармен шектелмей, әдебиет, баспасөз материалдарынан мамандықтары жайында 
қажетті ақпаратпен танысуларына көңіл бөлінеді. Мұнда баяндама, реферат, шағын 
мәліметтер даярлау, түрлі тақырыпта шығарма жұмыстарын жазу, мәтінмен жұмыс 
түрлері, мәтінді диалогке, керісінше, сұхбатты монологке айналдыру, берілген жағдаятқа 
қатысты тапсырмалар орындау, сөздікпен жұмыс, түрі өзгертілген тапсырмалармен 
жұмыс сияқты т.б. амал-тәсілдер кеңінен қамтылады. 

ДБІ технологиясы арқылы қазақ тілін және орыс тілін оқыту оқушының сөздік 
қорын байытып, тілдесімді жүзеге асыруға жол ашады. 

ДБІ идеясы – ғасыр идеясы ретінде оқытудың тұтастығын қамтамасыз ететін, яғни 
жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, әсіресе, интеллектуалды болып жетілуіне мүмкіндік 
туғызатын оқыту технологиясы негізінде танылған. Дидактикалық бірліктерді ірілендіру 
технологиясын математика пәніне қатысты ұзақ жылдар бойы зерттеген ғалым – 
П.М.Эрдниев. Ол: Ірілендірілген дидактикалық бірліктер – логикалық жағынан әр түрлі 
элементтерден құралған, ортақ ақпаратқа ие бола алатын оқу процесінің «клеткасы»,- деп 
топшылайды. Ол оқу процесінің клеткасы ретінде «математикалық жаттығуларды» 
қарастырады және «оқу мен оқытуды» біртұтас бүтінге біріктіретін оқытушы мен оқушы 
әрекеттерін атайды. 

Ғалымның айтуынша, ДБІ-ге негізделген оқыту технологиясы әр оқушының бас 
сүйегіндегі орасан зор психо-физиологиялық (қорларын) резервтерді оятып, іске 
жұмылдырады. Іріленген тақырыптарға көшу барысында өзара байланысты біртектес 
ұғымдарды бірге топтастыра қарастырғанда, оқушылардың санасында олар туралы 
мүлде«жаңа» білім пайда болады. Бұл «жаңа білімге» ДБІ-дің нәтижесінде ғана қол 
жеткізуге болады. Атап айтқанда, бір элементтен екінші элементке көшу барысында 
студенттер олардың арасындағы өзара байланыс ақпаратына көз жеткізеді. Тек бір-бірімен 
байланысты бірліктерді ірілендіру көлемінде топтастырып қолданғанда ғана берілген 
ақпарат нәтижелі болады, тез қабылданады. 

ДБІ технологиясының негізгі ерекшелігі мұнда оқушылар оқу ақпаратын іріленген 
мазмұнда жинақы қабылдайды және есте берік сақтайды. 

 ДБІ теориясымен мына мәселелер тығыз байланысты: оқу материалдарын тірек 
схемалар мен сигналдар арқылы қабылдау және жазу идеясы (В.Ф.Шаталов); ғылыми 
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теорияларды және олардың құрылымдық элементтерін бөліп қарастыру 
(Б.С.Гершунский); сабақ құрылымының тұтастығы мен дамуына қатысты оқыту мен 
оқудың актілері (Г.Д.Кириллова). Ғалымдардың пікірінше, «құрылымдандыру» ұғымы – 
оқу материалдарының құрамдас элементтерін біріктіреді (ұғымдар, заңдар, идеялар, 
ұстанымдар). Оларды оқушыларға жеткізу және меңгерту белгілі бір байланыстар мен 
қатынастар арқылы тізбек түрінде болады. 

Қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне мамандыққа баулып оқытуда дидактикалық 
бірліктерді ірілендіру технологиясын қолдану өзара бір-бірімен байланысты, ұқсас 
лексика-грамматикалық единицаларды бір мезгілде жүйемен оқытып үйретуге мүмкіндік 
береді. 

Мәселен, «Менделеев кестесі» атты лексикалық тақырып төңірегінде мынадай 
грамматикалық материалдарды ірілендіріп, бір-бірімен байланыстырып өткенде, бірнеше 
сабаққа арналған тілдік материалды студенттер бір сабақта меңгеріп, шығармашылықпен 
сабақтастырды: Ілік септік; Тәуелдік жалғау; Иелік форма. 

ДБІ технологиясы арқылы қазақ тілін оқытудың ұтымдылығы – алдын-ала 
қарастырылған ішкі байланыстары бар тапсырмалар жүйесі. Ірілендіру ұстанымына 
негізделген белгілі бір жаттығулар жиынтығы, олардың қатаң түрдегі бірізділігі 
студенттердің қазақша сөйлеуге үйрену барысында тілдік құралдарды саналы түрде және 
берік меңгеруге жетелейді. 

ДБІ технологиясы арқылы лексиканы игерту кезінде бірліктерді ірілендіру мазмұны 
төмендегідей ұстанымдарға негізделді: 

1.Бірізділік;2.Жүйелілік;3. Сабақтастық;4. Тұтастық;5. Шоғырлылық. 
Бірізділік ұстанымы меңгертілетін материалдарды бірінен соң бірін үйлестіріп, бір 

ізге түсіріп ұсынуды көздейді: бірінші тапсырмада іріленген грамматикалық бірліктердің 
түсініктері; екіншісінде мысалдары; үшіншіде іріленген бірліктерді ажырату тапсырмасы 
ұсынылады. 

Сабақтастық ұстанымы орындалатын тапсырмалардың арасындағы үндестікті, 
байланыстылықты қамтамасыз етеді. Сабақтастырыла оқытылған материалдар студент 
санасында берік орнығып, керек кезінде еске емін-еркін түсіруіне жағдай жасайды. 

Жүйелілік – дидактика ұстанымдарының маңыздысы. Кез келген материал лексика 
болсын, грамматика болсын белгілі бір жүйеде берілуі қажет. «Жүйесіз нәрсені жадыңда 
сақтау қиын. Егер тілде жүйе болмаса, егер ол бір-бірімен байланыссыз, ретке (тәртіпке) 
келтірілмеген, ұйымдаспаған, бөлшектері бүтінге бірікпеген, бытыраңқы элементтер 
күйінде болса, онда тіл адамның жадында да (санасында) сақталмаған болар еді, қатынас 
құралы болып қызмет етуге жарамас еді»,- дейді ғалым К.Аханов. 

Шоғырлылық ұстанымы білімді бөлшектеп емес, топтастырып қабылдауға 
мүмкіндік береді. Біртектес, ұқсас ұғымдарды топтастырып, бір мезгілде оқыту сапалы 
білім беруге негіз болады. 

Тұтастық ұстанымы игертілетін тілдік бірліктердің жеке-жеке бөлінбей, бүтіндей 
ұсынылуын қамтамасыз етіп, ақпараттың жинақы қабылдауына пайдасын тигізеді. 
Тұтастай алынған білім студенттердің  жадында ұзақ және берік сақталуына ықпал 
жасайды. 

Аталған ұстанымдар тиімді жүзеге асырылуы үшін сабақта мынадай талаптарды 
орындаған дұрыс: 

1. Іріленген тапсырмаларды орындау барысында олардың барлық құрама бөліктері 
бірізділік негізінде жүзеге асырылуы шарт (бір сабақтың шеңберінде). 

2. «Бір мезгілде» оқытуда өзара байланысты мысалдар мен тапсырмаларды орындау 
кезінде аз уақыт арасында аяқтау қажет. Уақыт мөлшері (санаулы) бірнеше минут болуы 
шарт. 

3. Берілген тапсырманы орындау барысында студенттің ойы басқа нәрсеге 
бөлінбегені дұрыс. 
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4. Бір мезгілде орындалатын тапсырма үйге немесе ұзақ уақытқа созылмауға тиіс. 
Тек осындай жағдайда ғана 15-20 минут аралығында операциялар белсенді фазада жүзеге 
асырылып, жұмыстың табысты болуына себін тигізеді. 

Өзара бір-бірімен байланысты біртектес білімдерді бір мезгілде қарастыру: 
біріншіден, білімді бөлшектеп емес, тұтас қабылдауға мүмкіндік береді; екіншіден, терең 
және сапалы білім меңгеруге жол ашады. 

Дидактикалық бірліктерді ірілендіру арқылы лексиканы игертудің лингвистикалық 
негізі – сөйлесім әрекетін жүзеге асыратын оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым, 
тілдесім әрекеттеріне негізделген тілдік бірліктер мен қатысымдық тұлғаларды біріктіріп 
оқытудың ерекшеліктерін қамтиды. 

Сөйлеу үрдісіндегі сөз бен сөздің байланысы, грамматикалық формалар мен 
мағыналар, сөз тіркестері, сөзжасам қосымшалары тілдік қарым-қатынасқа ерекше ықпал 
ететін құралдар болып табылады. 

Лексиканы оқытуға арналған И.Рахманов, Е.Пассов, Я.М.Колкер, Е.С.Устинова, 
Т.М.Еналиева, Г.А.Китайгородская, С.Әбдіғалиев, Н.Оралбаева, Ф.Оразбаева, Ш.Бәйнеш, 
Б.Құлмағамбетованың еңбектері тілдік қатынасты дамытуға бағытталған ой-пікірлерімен 
құнды. 

Қазақ тілінде дұрыс сөйлеп, жаза білу фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, 
грамматиканы оқытумен тығыз байланысты. Басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқытуда тіл 
үйренушілердің тілдік қарым-қатынас біліктілігіне басымдылық беріледі де, теориялық 
материал лексикалық тақырыптар төңірегінде түсіндіріледі. Қазақ тілін үйрету алғашқы 
кезеңде сөйлем мен сөз үйретуден басталады. Сөз құрамындағы қазақ тілінің ерекше 
дыбыстарына назар аударылып, олардың бір-бірімен тіркесуі, дұрыс айтылуы мен 
жазылуы үйретіледі. Қазақ тілінің дыбыстық құрамын үйрету фонетика, орфография, 
орфоэпия салаларын жүйелі түрде ұсынуға негізделеді. Тіл үйретуде сөздердің айтылуы 
мен жазылуын қатесіз меңгерту мақсатында тірек сөздер мен салыстырмалы кестелер 
кеңінен пайдаланылады. Тілдік және қатысымдық тұлғаларды игерту үшін жаттығу 
жұмыстары жүйелі түрде орындалады, сөздің орфографиялық нормасына айрықша көңіл 
бөлінеді.  

Дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы арқылы тілді меңгерту кезінде 
қолданылғын әдістер: ассоциация; деформация, салғастыру, сәйкестендіру. 

Ассоциация әдісі – сыртқы дүниенің әсерінен ойда жаңа ұғым пайда болып, санада 
сәйкес, ұқсас бейнелер елесін туғызады. 

Деформация әдісі – түрі өзгертілген тапсырмаларды дұрыс қалыпқа келтіру. Бірнеше 
сөйлем түрі беріледі. Сөйлемдерді мағыналарына қарай бір-бірімен байланыстырып, бүтін 
жүйедегі шағын мәтін құрастыру көзделеді. Негізгі мақсат – сөйлемдердің орын тәртібін 
дұрыс анықтай білу. Мұндай тапсырмалар студенттердің мәтінді логикалы түрде 
құрастыру дағдыларын жетілдіреді. 

Салғастыру әдісі – біртектес немесе өзара ұқсас ұғымдарды бір-бірімен салыстыру. 
Сөйлемде іріленген мазмұндағы лексикалық бірліктердің қайсысы қандай мағынада 
жұмсалғандығын анықтау мақсатында екі сөйлем қатар орналастырылып, 
салыстырылады. 

Сәйкестендіру әдісі – сырт тұлғасы біртектес ұғымдарды бір-бірімен теңестіру. Егер 
айырмашылығы болса, себебін түсіндіру, сәйкестендіру жолын іздестіру. 

Сонымен қорыта айтқанда, сөздің дұрыс жазылуы мен айтылуына қатысты 
фонетикалық жаттығулар, мәтіндерді оқу, ауызша және жазбаша мазмұндау сияқты тіл 
дамыту жұмыстарының үнемі, жүйелі түрде жүргізілуі ойды дұрыс, түсінікті жеткізуге 
мүмкіндік береді. 
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Резюме 

В статье рассматривается о пользе фонетических упражнении в устной и письменной 
речи  и об их эффективности. 

Summary  
In article is considered about advantage phonetic exercise in oral and written language and 

about their efficiency. 
 
 

ПЕДАГОГТЫҢ СӨЙЛЕУ МӘНЕРІ ЖӘНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ 
ЕПТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Мухаметгалиева Г. Г.,  
Алматы обл. Панфилов ауд. Шолақай ауылы 

 «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 

 коммуналдық мемлекеттік  
мекемесінің технология пәні мұғалімі  

 
Мақалада педагогтың сөйлеу мәнері және интеллектуалдық ептілігін дамытудың  

маңыздылығы туралы айтылады. 
Түйін сөздер: педагог, этика, сөйлеу мәнері, ептілік, интеллект.  
 
Білім беру жүйесін ізгілендіру қазіргі кезеңдегі даму жағдайында педагог 

кадрлардың жалпы және кәсіби даярлығына, олардың жеке шығармашылығына жоғары 
талаптар қоюда. 

 Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Интеллектуалды ұлт – 
2020» идеясын ұсына отырып «... Заманауи прогрестің мәнін білуіміз керек. Қазіргі 
шындық: бүгінгі мемлекет өзінің интеллектуалды ресурстарымен бәсекеге түседі. 
«Интеллектуалды ұлт-2020» идеясының мақсаты – жаңа қазақстандықтарды тәрбиелеу. 
Елді адам капиталы арқылы бәсекеге қабілетті ету. Бәсекенің бастысы - білімнің бәсекесі. 
Бұл үшін біріншіден, білім жүйесінің инновациялық дамуына жол ашу, екіншіден, 
электронды қызмет көрсетуді жаңа заманға сәйкестендіру керек» - деп көрсеткен құнды 
пікірлері және ел басының сара жолын нақты қолдап отырған өте жаңашыл, ректор  
Ғ.М.Мұтанов мырзаның басшылығымен, республикадағы жоғарғы білім беру жүйесін 
реформалаудың негізгі сатыларын аяқтауға мүмкіндік беретін Болондық келісім аясында 
бүгінгі таңда университет ғалымдары үшін де тың бастамалар туындап отыр. 

 Әлемдік стандарттарға сай оқытудың  жаңа оқыту жүйесі нақты   сипат беріп отыр, 
рационалды логикалық бірізділікпен енгізіліп оны сәтті басқару механизмі қолға алынып, 
творчестволық ізденістермен жүзеге асуда. Кредиттік технология ол білім беру 
технологиясы ол өзіндік білім алу деңгейін индивидуализациялау негізінде білімдерді 
творчестволық меңгеруді жоғарылатады. Білім субъектілерін, оқытушыны да, студентті де 
позитивтілікке әкеледі. Сенім (кредит) принципі мінез–құлықтың этикалық кодексін, 
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профессионализмді, маманның креативтілігін, біліктілігін қалыптастырады, ал оны 
ертеңгі нарықтағы жұмыс беруші қатты бағалайды. 

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

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

білім жиынтығы»; 
«шынайы өмірді білдірудің ең жоғарғы формасы. Жеке тұлға сезімдік, эмпирикалық 

және ойлау сияқты танымның әртүрлі деңгейлері, сондай-ақ қабылдау, елестету, ғылыми 
мәтіндер, заттар сияқты таным формалары арқылы ұжыммен жасалған білімнің 
объективтік жүйелерін меңгере отырып таниды»; 

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

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

Негізгі интеллектуалдық қабілеттер; 
Арнайы академиялық қабілеттер; 
өнімді және шығармашылық ойлау қабілеттері; 
психологиялық оқып-үйрену; 
визуалдық қабілеттер; 
өнерге деген қабілетттер жатады. 
интеллектуалдық қабілет – жеке өмірді құруға және тұлғаның өз бетінше дамуына өз 

кезегінде әсер ететін, жалпы оның өмірлік іс-әрекетінің өзіндік сипатын ойлаудың жеке 
тұлғалық қабілетін құрайтын жеке тұлғаның ерекшелігі. 

Оқушылардың интеллектуалдық дамуының 5 деңгейін анықтайды: 
Оқушылық деңгей, яғни дайын күйінде көрсеткенде оқылған материалды санамен 

танып білу және осы негіздегі типтік тапсырмаларды шешу; 
Алгоритімдік деңгей, яғни типтік жағдайларда жиналған дағдыларды өзбетінше 

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

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

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

Шығармашылық деңгей - мәселелер қою және оны шеше білу, ғылыми жұмыс 
деңгейі,  нәтижесінде қоғамдық маңызға ие болатындай жаңалық ашу. 
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Біз, Железовскидің пікірін бөлісеміз, интеллектуалдық қабілеттер деп сапалы түрде 
қабылдау, есте сақтау, назарға алу, қиял және ойлау сияқты қабілеттерді айта аламыз; 
және жалпы білім беруші мекемелер оқушыларының алғашқы интеллектуалдық 
мәліметтерін топтастыра отырып біз «интеллектуалдық қабілет» түсінігінің келесі 
дефинициясын береміз: интеллектуалдық қабілет дегеніміз -  оқушылардың алған 
білімдері мен дағдыларын өзбетімен үйрену және тереңдету мақсатында сапалы түрде 
қабылдау, есте сақтау, назарға алу, қиял мен ойлау қабілеттеріне әсер ететін 
рационалдық таным қызметтерінің жиынтығы. 

Біліммен тексерілген қоғамдық-тарихи тәжірибе және логикамен дәлелденген 
нақтылықта таным процесінің нәтижесінен тұрады, сондай-ақ елестету, сын түсініктері, 
теориялар түрінде адамның санасындағы оның адекватты бейнесі. Білім, тұлға қызметінің 
танымдық нәтижесі бола отырып (8,108) атап көрсетілген және оқушылардың осы 
қызметтерін ұйымдастыру барысында негіздеуді қажет ететін (1 сурет) параметрлер 
қатарынан тұрады. 

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

Ойлау қабілеті төмендегідей мазмұндардан тұрады: 
1) ойлау операциялары (талдау, синтездеу, салыстыру, жалпылау абстрактылау, 

нақтылау); 
2) формалар (түсінік, сынау, ой қорытындысы); 
3) түрлері (көрнекі-құралдық-әрекеттік, бейнелік, алаңғасарлы ойлау); 
4) әдіс-тәсілдер (индукция, дедукция).  
Шығармашылық ойлауды табысты дамыту шарттарының бірі  педагогтың сөйлеу 

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

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

• жинақтау, яғни бөлшектерді біріктіре отырып тұтас құрылым жасау; 
• салыстыру, яғни ұқсастық пен айырмашылық байланыстарын анықтау; 
• жалпылау, яғни мәнді қасиетер мен ұқсастықтарды біріктіру негізінде жалпы 

белгілерді ерекшелеу; 
• абстрактылау, яғни іс жүзінде өзбетінше өмір сүре алмайтын құбылыстардың 

кейбір жақтары мен аспектілерін ерекшелеу; 
• нақтылау, яғни жалпы белгілерден ерекшелену және жеке, дара белгілерді 

ерекшелеу; 
• жүйелеу немесе жіктеу, яғни заттар мен құбылыстарды ойша топтар мен 

топтамаларға бөлу. 
И.И. Левиннің еңбегінде біз  педагогтың зияттық ептілігін қалыптастыру мәселесіне 

жүйелілік тұрғыдан қарағандығын байқады. Оның ұсынып отырған теориялық 
мәліметтерін, практикалық нұсқауларын біз оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыруда қолданамыз. 

I. талдау мен синтездеуге үйрету үшін, ең алдымен: 
1) объектілерді құрамдас бөліктерге бөлу керек; 
2) объектінің кейбір мәнді жақтарын ерекшелеу; 
3) әрбір бөлікті (жақтарды) бір тұтас элемент ретінде зерттеу; 
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4) объекті бөліктерін бір тұтас етіп біріктіру . 
Оқушылардағы талдау мен синтездеу дағдыларын дамытуды, ең алдымен оқу, 

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

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

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

 Жаңа оқыту технологиясы білімдер саласында жаңашыл   білім беруге өтуді, 
«білім», «ептілік», «дағды» атты педагогикалық тәжірибені, оқытушылардың жоғарғы 
мектептегі  студент–оқушы центризміне бағдарланған санаға, мәдени-тарихи педагогикаға 
өтуге мүмкіндік береді. Білім берудің бихевиористік сипатынан   дамытушы 
мотивациялы-мағыналық білім беруге өтуге білім сферасын  жаңа арнаға бұрды. Ең 
негізгісі біздің университетте оқытудың кредиттік жүйесі білім беру саласын 
индивидуалдылықты социализациялау институтына айналдыруда, білімдер саласын 
адамды индивидуалды даму траекториясын іздейтін әлеуметтік институт ретінде 
қалыптасуына жол салуда. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР: 

2.Джакупов С.М. Методололгические пробелмы изучения совместной деятельности 
// Методологические проблемы общей психологии: Учебное пособие-Алматы: Изд-во 
“Қазақ университеті”, 2003. - С. 114-149.  

3.Мұқанов М.М. Ақыл-ой өрісі. -Алматы, 1975. – 181 с. 

Резюме 

В статье рассматривается о культуре речи педагога и о значимости развития их 
инттелектуальных навыков. 

Summary  

In article is considered about the standard of speech of the teacher and about the 
importance of development of their intellectual skills. 

 
 
ТӘЖІРИБЕЛІК – ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫСТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН 

НЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ 
 

Баймуратова М.Ж.,  
Қайнар Академиясы аға оқытушы 

 
Мақалада тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың міндеттері мен мазмұны 

туралы айтылады. 
Түйін сөздер: студент, міндет, өзіндік жұмыс, тәжірибе, эксперимент. 
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Біздің тәжірибелік-эксперименттік жұмыс, эксперименттің жалпы моделіндегі өз 
бетімен орындалатын аяқталушы кезең ретінде жоспарланады. Осы мақсат бойынша 
студенттердің бақылаушы және эксперименттік топтары бөлініп алынды. 
Қалыптастырушы эксперимент, өз бетімен оқытудың қалыптасқан дәстүрлі әдістермен 
салыстырғандағы артықшылығын жорамалдай отырып, мынадай міндеттер қойылды: 

1) жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқуда студенттердің өз бетімен жұмыс істеу 
жүйесін апробациялау; 

2) оқытудың әр түрлі тәсілдерін пайдалана отыра теориялық және практикалық 
сабақтарды өткізуде, өз бетіндік жұмыстардың дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау; 

3) студенттерді дайындау сапасына өзіндік жұмыстардың тигізетін әсерін анықтау. 
Студенттердің жаратылыстану-ғылыми материалдарды меңгеруде өзіндік 

жұмыстарды пайдалану мүмкіншіліктерін анықтау үшін мыналар сабақ үстінде 
белгіленіп, содан кейін талданды: а)сабақтар құрамындағы өзіндік жұмыстың орны; 
ә)тапсырмаларды орындауға арналған уақыт мөлшері; б) көп еңбекті тапсырмалар 
фрагменттерінің жұмыстары. 

Соңғы міндет – студенттерді дайындау сапасына өзіндік жұмыстардың тигізетін 
әсерін анықтау өте қиын болды. Бұл теориялық және практикалық сабақтарды өтудегі 
студенттердің меңгеретін жалпы оқылатын материал көлемімен салыстырғандағы, өзіндік 
жұмысты орындауға арналған оқу материалдарының көлемінің шектелуімен түсіндіріледі. 
Сонымен қатар, өзіндік жұмыста тек бірнеше сұрақтар қарастырылды, ал басқа мәселелер 
оқытушы көмегімен оқылды. Практикалық сабақтарда оқытушының ұсынуымен, дәрісте 
қарастырылған теориялық және сонымен қатар әр түрлі баспа көздерінің материалдары 
пайдаланылды.  

Сонымен, тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстар жүргізу барысында алынған 
материалдарды талдау, өзіндік жұмыстардың студенттердің білімі мен біліктілік сапасына 
әсерін, оқу сабақтарымен және олардың құрылымы жүйесіндегі орны мен рөлін және 
ұсынылған тәжірибелік оқыту вариантының артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтап, қорытындылар жасауға мүмкіндік берді. 

Тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстар процесінде студенттердің оқыту іс- 
әрекеттерінің өзіндік орындалатын түрлері, сабақтарды өткізудің әр түрлі кезеңдеріне 
қойылды: жаңа тақырыпты меңгеруде, оны бекітуде және практикалық дағдыны 
қалыптастыруда; қайталау процесінде (үйге берілетін өзіндік жұмыстар), бақылау 
барысында. Сабақтар құрылымында, әдетте, өз бетіндік оқу іс-әрекеті дидактикалық 
құралдардың бірі ретінде (сәйкес келетін бағдарламаның мазмұнына байланысты) және 
сонымен қатар жұмыстың ерекше тәсілі ретінде болады. 

Тәжірибе барысында өзіндік жұмыстарды пайдаланудың әртүрлі мүмкіндіктері 
болды: мысалы, тапсырмаларға сәйкес өзіндік жұмыстарды қарастыру жолымен жаңа 
материалдарды оқу, содан кейін оқудың диалогтық түріне өту. Кейбір жағдайларда өзіндік 
жұмыс толық сабақ бойы өтілді немесе тек қана білім мен біліктілікті бекітуге 
пайдаланылды. Өзіндік жұмыстарды тиімді және әр түрлі нұсқада пайдалану 
студенттердің өзіндік оқу іс-әрекеттеріне дайындығын -  теориялық, практикалық, сол 
сияқты өзін-өзі тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға және өздігінен дамуға бейімделу 
қабілеттерінің қалыптасуын қамтамасыз етеді (1 - сурет). 

Қазіргі білім беру практикасындағы негізгі қарама-қайшылықтардың бірі, ол 
студенттердің мамандығын таңдап, яғни кәсіби бағытын анықтағаннан кейінде, білім 
алудағы белсенділігі жеткіліксіз, өзінің оқу-танымдылық іс-әрекетін өз бетімен 
ұйымдастыруға қабілеті төмен, осының барлығы анықтаушы тәжірибесінің 
материалдарында дәлелденіп отыр.  

Сондықтан, тәжірибелік - экспериментальды жұмыстарды ұйымдастыруда біз өз 
уақытында С.Л. Рубинштейн [5] тұжырымдаған ұсынысты ұстандық: адамның жеке 
тұлғасының қалыптасуы мен дамуы, іс-әрекеттің терең мазмұнды, нақты негізделген және 
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субьективті мәнді іс-әрекеттің барысында мүмкін болады. Мұндағы іс-әрекет анық үлкен 
нәтиже беретін мақсатты - бағытталған белсенділікпен анықталады. 

Студент өзіндік оқу іс-әрекетінің  функциональды деңгейін түсінуі үшін, біз оның 
құзіреттілік құрылымын былай көрсеттік: мақсат – мотив - іс-әрекет – құрал – нәтиже – 
бағалау. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей,  егер жоғарғы аталған компоненттердің біреуі 
жоқ болса, онда бұл құбылысты іс-әрекет деп атауға болмайды. Осыған оқу іс-әрекетін 
ұйымдастырудағы әрбір кезеңге студенттің серіктесі болып келетін рефлексияны да қосу 
керек, өйткені студент өз бетінше қателіктер мен себептерді анықтай алмаса, онда 
мақсатқа жетудегі қажетті деңгей талап етілмейді.  

Сонымен, өз бетімен оқу іс-әрекетінің басқалардан айырмашылығы, ол – іс-әрекеттің 
субьектісі - студентке бағытталған. 

Іс-әрекеттік оқыту тәсілі негізіне оқу үрдісіне студенттің өзінің қатысуы жатады, 
мұнда іс-әрекеттің компоненттері өздерімен бағытталып және бақыланады. Мұнда оқу 
үрдісі оқушыларға қажетті, қызықты және оған қатысудан қанағат алатындай болуы үшін, 
олардың ұсынған танымдылық іс-әрекеті дәлелдеу жағдайында іске асырылуы керек. 
Студент оқу мазмұнын өзі анықтаса, осы жағдайда оны түсініп, терең меңгереді, сонда 
ғана ақыл-ойы дамиды, өз бетімен оқу, өз бетімен білім алу, өз бетімен ұйымдастыру 
қасиеттері қалыптасады. Осы жағдай репродуктивті іс-әрекет негізінде жатқан дәстүрлі 
оқу тәсілдеріне альтернативті болады.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенттің өзіндік оқу іс-әрекеті 

Білім Біліктілік 

Өзіндік оқу іс-әрекетіне 
дайындығы 

Мотивациялық 
дайындығы (қажет)  

Теориялық 
дайындығы (білу) 

Практикалық 
дайындығы 

(жасау) 

Оқыту Тәрбиелеу Дамыту 

Өз бетінше оқу 

Өзін-өзі тәрбиелеу 

  

 Құндылық-
бағыттаушы 
функциясы 

Практикалық - 
өзгерту 

функциясы 

Танымдылық 
функциясы 

Бағалаушы-
рефлексивті 
функциясы 

1 - сурет. Студенттердің өзіндік оқу іс-әрекеттеріне дайындығын қалыптастыру. 
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Тәжірибелік-эксперименттік жұмыста оқыту іс-әрекеттерінің технологияларын 
пайдалану,  оқытушылардың ғана емес, сонымен қатар студенттердің де психологиялық 
дайындықтарының қажеттілігін талап етті. Осыған байланысты «Өзіндік оқыту іс-
әрекетінің технологиялары» арнайы курсы ұсынылды, оның мақсаты – студенттердің 
өзіндік оқыту танымдық іс-әрекетін тиімді жоспарлауды үйрету. Мұнда оқу уақытының 
көптеген бөлігі – жалпы оқып үйрену мен арнайы біліктіліктің, дағдынының 
қалыптасуына арналды.  

Осы курсты оқу барысында, студенттер келесі жалпы оқу біліктілігін меңгеруге тиіс: 
- оқу – коммуникативтік: сұрақтарды тыңдау және қоя білу, аудитория алдында 

сөйлеу, диалог жүргізу, пікірталас, даулы жағдайдан шыға білу; 
- оқу – рефлексивті: өзіндік оқу іс - әрекетін талдау, оқу іс-әрекеттеріне өзіндік және 

бір – біріне бақылауды жүргізу, өзінің іс - әркетінің нәтижелеріне дұрыс баға беру, жеке -
тұлғалық өзін-өзі бағалау; 

- оқу – ұйымдастырушылық: оқу іс - әрекетінің мақсаты мен міндеттерін анықтау, 
оның орындалуын жоспарлау, өзінің оқу іс - әркетін уақытылы бақылау, топта жұмыс 
ұйымдастыру; 

- оқу – интеллектуальдық: негізгісін көрсету және оны есте сақтау, сараптау және 
жүйелеу, бақылау және талдау, жобалау және модельдеу; 

- оқу – ақпараттық: парақ бетіндегі мәтіндермен жұмыс істеу, оқытушы айтқан 
ақпараттарды меңгеру, қажетті мәліметтерді табу, техникалық құралдар көмегімен 
ақпараттарды табу және беру. 

Ұсынып отырған «Өзіндік оқыту іс-әрекетінің технологиялары» курсы студенттерді 
бейімдеу және дамыту курсы болып саналады, сонымен қатар ол студенттердің жалпы оқу 
біліктілігін және кәсіби рефлексиясын қалыптастыруға бағытталған. Өзіндік оқу іс-
әрекетін ұйымдастыруға тиімді әдістер дағдысын қалыптастыру, жаңа танымдылық 
мотивтердің, жаңа бағалы жүйелердің, өзіне деген жаңа көзқарастың, яғни жеке – 
тұлғаның жаңа даму деңгейіне өтуге бағытталған. 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмысқа дайындық төмендегілерді қажет етті: 
а) студенттердің оқу іс-әрекетіндегі өзіндік түрлерін қоса отырып базалық 

пәндердегі теориялық және практикалық тақырыптарды қайта қарауды; 
б) өзіндік жұмыстардың нақты айқындылығын; 
в) сабақтарға арналған барлық әдістемелік нұсқаулардағы оқу мақсаты пен 

міндеттеріндегі тұжырымдаларды қайта қарау; 
г) оқудағы жаңа мақсат пен міндеттерге сәйкес көптеген тақырыптарды жаңа 

материалдармен толықтыру; 
д) практикалық сипаттағы жаттығу тапсырмаларын көбейтуді және сабақтың 

арнаулы элементіне бақылау жұмыстарын көрсетуді; 
е) студенттердің өзіндік жұмысын белсендіру мақсатында жаңа материалды оқытуда 

проблемалық әдісті кеңінен қолдануды. 
Оқу мәселелерін студенттердің өзіндік жұмысына қатысты шешу аудиториялық 

және аудиториядан тыс уақытта іске асты. Тапсырмалар ауызша және жазбаша түрінде 
құрылды. 
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Резюме 

В статье автор рассматривает задачи и содержания практическо-экспериментальных 
работ.  

Summary  
In article the author considers tasks and contents of practical and experimental works. 
 
 
 

ВЕРБАЛДЫ ЕМЕС ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТТЕ 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

Санатова М.А., 
Қайнар Академиясы,  

1 курс магистранты 
 

Мақалада вербалды емес қарым-қатынасты кәсіби іс-әрекетте пайдаланудың 
маңыздылығы туралы айтылады. 

Түйін сөздер: қарым-қатынас, кәсіби іс-әрекет, психолог, вербалды емес қарым-
қатынас.  

 
Бүгінгі таңда кез келген дамыған қоғамда психологиялық ғылымның алатын орны 

ерекше болып келеді. Оған себепші болған жағдайларға адамдардың өмірлік әрекеттерінің 
кез келген аспектісінің психологиялық ерекшеліктерге ие болуын байқауын жатқызуға 
болады. Қазіргі кезде психология ғылымының дүниежүзілік деңгейдегі рөлі қалыптасқан. 
Ондағы ең маңызды бөлімдердің бірі ретінде қарым-қатынас психологиясы туралы айтып 
кетсек болады. 

Соңғы онжылдықта қарым-қатынас мәселесі психологиялық ғылымның «логикалық 
орталығы» болды. Бұл мәселені зерттеу адам мінез-құлқының психологиялық 
заңдылықтары мен реттелу механизмдерін, оның ішкі әлемінің қалыптасуын аса терең 
талдауға мүмкіндік ашады, индивидтің психикасы мен өмір салтының әлеуметтік 
шарттылығын көрсетеді. Қарым-қатынас маңызды әлеуметтік қажеттілік ретінде 
ұсынылады, ол жүзеге асырылмаса, тұлғаның қалыптасуы баяулайды, ал кейде, тіпті, 
тоқтайды.  

Психологтар қарым-қатынастағы, яғни аффилиациядағы қажеттілікті тұлға 
әлеуметтенуінің ең маңызды шарттарының қатарына жатқызады. Осымен байланысты 
қарым-қатынастағы қажеттілік тұлға мен әлеуметтік-мәдени ортаның өзара әрекетінің 
салдары ретінде қарастырылады. 

Эмпирикалық мәліметтер балада өмірінің алғашқы айларынан бастап басқа 
адамдарда деген қажеттілік туындайтынын дәлелдейді, ал ол (қажеттілік) бірте-бірте 
дамиды және эмоциялық байланыстағы қажеттіліктен ересектермен терең тұлғалық 
қарым-қатынас пен ынтымақтастықта болуға қажеттілігіне өзгереді. Бірақ сонда да әрбір 
адамда бұл басты қажеттілікті қанағаттандыру тәсілдері жеке түрде өтеді және қарым-
қатынас субъектілерінің жеке ерекшеліктерімен, олардың дамуының шарттары мен 
жағдайларымен де, әлеуметтік факторлармен де анықталады. 

Қарым-қатынастың өзі, оның ішкі динамикасы мен дамуының заңдылықтары 
көптеген зерттеулердің арнайы пәні болып табылады. [1,13бет] 

Қарым-қатынастың сан алуан түрлері бар. Олар, негізінен, қарым-қатынастың 
сипатына, мазмұнына, формаларына, қатысушылардың санына және жеке тұлғасына 
байланысты ажыратылады. Соның ішінде Қазақстанда ең аз зерттелгені және, менің 
пікірімше, аса қызықты сипатқа ие болатыны – вербалды емес қарым-қатынас түрі. 
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Вербалды емес қарым-қатынас ерекшеліктеріне байланысты зерттеулерді шетелдік 
ғалымдардың, Пол Экман, Аллан Пиз, Барбара Пиз, Роджер Акстел, Альберт Меграбян, 
Альберт Шефлен, В.Б. Шапарь,  Э. Холл,  Д. Ньюренберг, Г. Калеро, С. Данкелл, А. 
Штангль, Карстен Нимиц, А.Л. Ярбус, т.б. еңбектерінен көруге болады. 

Бұл мәселенің тарихына жүгінсек, вербалды емес коммуникацияның негіздерін 
зерттеу ежелгі кезеңдегі шешендік өнер бойынша антикалық ғалымдар мен ойшылдардың 
дастандарында өз бастауын алады. Қазіргі ғылыми білімдерде, әсіресе психологияда, 
қарым-қатынастың бұл түріне паралингвистика, экстралингвистика, психосемиотика, 
социолингвистика және тағы да басқа салаларда аса көп көңіл бөлінеді.[2] 

Көптеген ғылыми жұмыстарда жиі синонимдер ретінде қолданылатын «вербалды 
емес қарым-қатынас», «вербалды емес коммуникация», «вербалды емес мінез-құлық» 
ұғымдарында кейбір түсінбестік пайда болады. Бұл ұғымдарды саралау және кейін де олар 
қолданылатын мәнмәтінде нақтылау маңызды болып көрінеді. 

«Вербалды емес қарым-қатынас» ұғымы, «вербалды емес коммуникацияға» 
қарағанда, әлдеқайда кеңейтілген. В.А.Лабунская ұсынған анықтамаға жүгінсек, оған 
сәйкес, «вербалды емес қарым-қатынас – бұл ақпаратты берудің, өзара әрекетті 
ұйымдастырудың, серіктес туралы бейне мен түсінікті қалыптастырудың, басқа адамға 
деген ықпалды іске асырудың ең басты құралы ретіндегі вербалды емес мінез-құлық пен 
вербалды емес коммуникацияны қолдану тән болып табылатын қарым-қатынастың түрі. 
Вербалды емес коммуникация –бұл хабарламаны жіберуге қолданылатын және оны 
толықтай түсінуге арналған, тұлғаның психологиялық және әлеуметтік-психологиялық 
қасиеттерінен кейбір деңгейде тәуелсіз болатын, белгілі бір нақты мағыналар шеңберінен 
тұратын және ерекше белгілік жүйе ретінде сипаттала алатын символдар, белгілер 
жүйесі».  

В.А.Лабунская белгілегендей, вербалды емес қарым-қатынасқа қатысты іс-әрекеттер 
шеңберін орнатуға деген және шын мәнінде, белгілі бір ақпаратты берудің не тәсілі, не 
құралы ретінде қарастыратын қазіргі талпыныстар Р.Бердвистелдің, Ч.Дарвиннің, 
Ф.Дельсарттың, В.Райхтың, Э.Холлдың, А.Шефленнің, П.Экманның, Д.Эфронның және 
тағы да басқаларының ілімдері мен ойларына негізделген. Олардың еңбектерінде 
айтылған түпкі пікірлерден шыға отырып, вербалды емес қарым-қатынас 
психологиясының мәнмәтінінде қарастырылатын іс-әрекеттер жүйесіне жатады: 

• Дене қимылы, кейпі (поза); 
• Қол қимылдары, ым (жест); 
• Бет әлпеті мен қимылдары; 
• Жанасулар; 
• Көз әлпеті, қимылдары және байланысы; 
• Паратіл (параязык, «para» - жанында, маңында; сөйлеумен бірге жүретін 

лингвистикалық құбылыстар мен факторлар), интонациялық-вокалдық қимылдар; 
• Кеңістіктегі қозғалыстар. 
Бірқатар себептердің салдарынан тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін білдіру 

тәсілі ретінде вербалды емес мінез-құлықтың алатын орнына қатысты қарама-қайшы пікір 
қалыптасты. Негізгі себеп вербалды емес мінез-құлықтың феноменінің өзінде, оның 
эксперименттік зерттеуінің күрделілігінде, оның көпкомпоненттігінде, оның құрамдас 
бөліктерінің арасындағы байланыстың әрдеңгейлігінде және тұлғаның вербалды емес 
мінез-құлқын қалыптастыратын барлық үдерістердің әртүрлілігінде жатыр. Вербалды 
емес мінез-құлық психологиясының мәселелеріне деген терең қызығушылық тұлғалық 
тәсілдің дамуына, оның табиғатын әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-психологиялық 
факторлардың шеңберінде қарастыруға әкелді. 

Вербалды емес және вербалды коммуникациялар бір-бірін үнемі толықтырып 
отырады және күрделі өзара әрекеттестікте болады. Вербалды емес өзара әрекеттестік: 

• Вербалды хабарламаларды толықтыруы (қайталауы, күшейтуі); 
• Вербалды хабарламаларды теріске шығаруы; 
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• Вербалды хабарламаларды алмастыруы; 
• Әңгімені реттеуі мүмкін. 
Вербалды емес коммуникация әртүрлі іс-қимылдардан тұрады. Адамдардың 

вербалды емес өзара әрекеттесуі көру, есту, тері - тактильдік сезім, дәм сезу, иіс сезу 
сияқты әртүрлі арналардың көмегімен жүреді.  

 
1 кесте - Адамның вербалды емес мінез-құлқының құрылымдық сызбасы (В.А. 
Лабунская бойынша) 

 
Адамның вербалды емес мінез-құлқының басты көріністер жүйесі 
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Вербалды емес қарым-қатынас ерекшеліктерін білу әңгімелесушіні жақсырақ тануға 

ғана емес, сондай-ақ айтылған сөздің басқа адамдарға қалай әсер еткенін алдын ала көруге 
мүмкіндік береді, яғни қажетті нәтижеге жету үшін әрекетті және мінез-құлықты 
өзгертудің қажеттілігі жайлы білуге болады.[1] 

Вербалды емес мінез-құлықта дәстүрлі түрде экспрессивтік және перцептивтік 
жақтары бөлінеді. Экспрессия, немесе эмоциялардың сыртқы көрінісі, вербалды емес 
мінез-құлықтың ажыратылмайтын құрамдас бөлігі болып табылады. Эмоциялық 
табиғаттың факторлары жиі индивид пен топ немесе коммуникатор мен реципиент 
арасындағы қалыпты қатынастарды орнатудағы қиындықтардың себебі болып табылады. 
Перцепция ұғымы қарым-қатынас бойынша серіктестердің бір-бірін қабылдау мен тану 
процесін сипаттайды. Серіктесті адекватты қабылдау қарым-қатынас жағдайларының 
өзгерістеріне аса икемді жауап беруге, оның шынайы мақсаттары мен ниеттерін түсінуге, 
берілетін ақпараттың мүмкін болатын салдарларын болжауға мүмкіндік береді. Осындай 
қасиеттер, кәсіби әрекеттері адамдармен байланысты, әсіресе педагогтарға таптырмайтын 
болып табылады.[3] 

Қазіргі таңдағы білім беру мекемелері педагогтар мен оқушылардың функциялық – 
рөлдік өзара қатынастарымен сипатталады. Олардың арасындағы қарым-қатынас – бұл, 
негізінен, білім беретін және білім алатын адамдардың қарым-қатынасы. Мұғалім мен 
оқушының саналы, шығармашылық өзара әрекеті қарым-қатынас процесіндегі олардың 
өзара түсіністігінің стратегиясын жасауды болжайды. Мұндай стратегияда вербалды емес 
қарым-қатынасты қолдану өз орнын табуы тиіс, ол сөйлеудің эмоциялық бояуын, 
экспрессиялық толықтығын береді, педагогикалық әсер етудің процессуалдық элементі 
ретінде шығады. Вербалды емес қарым-қатынас бейсаналы психикалық әрекеттің бейнесі 
болып табылатыны туралы және сөйлеу әрекетіне қарағанда, аз шамада санамен 
басқарылатыны туралы факт оны қолданудың аса жағымды потенциалды мүмкіндіктерін 
тудырады.  
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Көптеген зерттеулердің пәні ретінде педагогтар мен оқушылардың арасындағы өзара 
қатынастың психологиялық сипаты, олардың вербалды емес қарым-қатынастың тәсілдері 
мен белгілерін қаншалықты білетіні, ажырататыны және күнделікті өмірде қолданатыны 
болып отыр. Әсіресе, мұғалімдердің оқушылардың вербалды емес қарым-қатынастағы 
мәселелері туралы білуінің деңгейі, педагогтар мен оқушылардағы бұл қарым-қатынасты 
қабылдаудың қалыптасқан таптаурындары, сонымен қатар, ұжымда сенімді қатынастарды 
орнатуға деген олардың әсері аса қызықтыратын жәйт болып табылады. .[4] 

Кез келген адамдардың өзара әрекеттестігінде, қарым-қатынасында, жалпы 
күнделікті өмірлік жағдайларда вербалды емес қарым-қатынастың формаларымен, 
тәсілдерімен, сан алуан түрлерімен кездесу қалыпты жағдай болып табылады. Кәсіби 
әрекетте вербалды емес қарым-қатынас ерекше түрде жүзеге асады. Бұл, яғни, қарым-
қатынасқа қатысушылардың жеке тұлғасына, даралық ерекшеліктеріне, кәсібіне, 
әлеуметтік мәртебесіне, қоғамдағы алатын рөліне, және тағы да көптеген факторларға 
байланысты болады. Кейбір адамдар өз біліміне, ептіліктері мен дағдыларына, 
тәжірибесіне байланысты вербалды емес қарым-қатынастың тәсілдері мен формаларымен 
таныс. Бірақ статистикалық мәліметтерге сүйене отырып, біз адамдардың көпшілік бөлігі 
вербалды емес мінез-құлықтың ерекшеліктері туралы, оны қарым-қатынаста қалайша 
тиімді етіп қолдануға болатынын білмейді деп нақты айта аламыз. Ал, шын мәнінде, оның 
әлеуметтегі адамдардың өзара әрекеттестігіне тигізер көмегі зор. Егер де, мысалы, 
мұғалімдер өздерінің кәсіби әрекетінде мұндай тәсілдерді жетік қолдануды үйренер болса, 
әлде бар білімін жетілдірер болса, олардың білім алушылармен және әріптестерімен өзара 
қарым-қатынасы едәуір жаңа, дамыған деңгейге жетер еді деп ойлаймын. Бұл, яғни, 
арнайы ұйымдастырылған жұмыстар, тренингтер, дамытушы бағдарламалар арқылы 
белгілі бір бекітілген уақыт ішінде жүргізілуі тиіс. 

Кез келген кәсіби әрекетте, практика жүзінде адамдар вербалды емес қарым-қатынас 
арқылы байқай алатын және пайдалана алатын бірнеше вербалды емес мінез-құлықтың 
формаларын көрнекі түрде көрсетейік. 

Мысалы,  сөйлеу темпі жеке тұлғалық ерекшелік болып табылады және, ең алдымен, 
адамның темперамент сипаттамаларымен байланысты. Жылдам сөйлеу темпі 
экстраверттілік, қызбалық, өз-өзіне сенімділіктің дәлелі болуы мүмкін, ал байсалды, баяу 
сөйлеу мәнері сабырлылық, ақылдылық, тиянақтылық сияқты тұлғалық қасиеттерді 
көрсетуі мүмкін. Сонымен қатар, әртүрлі мәдениеттің өкілдері арасында сөйлеу темпінің 
көрсеткіштері бойынша маңызды ерекшеліктер орын алады: финдар, эстониялықтар, 
немістер және ағылшындармен салыстырғанда, француздар мен итальяндықтардың 
«қалыпты сөйлеу жылдамдығы» әдетте жоғарырақ болады. 

Жаңсақ, үзілмелі сөйлеу, әдетте, мазасыздық, жүйкелік-психикалық 
тынышсыздықтың белгісі болып табылады. Жиі адам өзіне қиын тақырыптар төңірегінде 
сөйлегенде, ол жаңылысады, жиі қате сөз тіркестерін құрайды. Сөйлеу қаншалықты 
үзілмелі болса, оның құрамында көп мүдіріс, назализация (э...э...э...), сөз-паразиттер 
(«демек», «яғни» және тағы да басқа) болса, соншалықты ол тыңдаушылардың алдында 
біліксіз болып қабылданады. Жаңсақ сөйлеу жиі серіктесті алдап кетуге талпыныс ретінде 
қабылдануы мүмкін екендігін ұмытпаған жөн. 

Паузалар сөйлеудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Паузаларды 
әңгімелесу кезінде: 

 Серіктесіне пікір айтуға мүмкіндік беру үшін; 
 Ойлануға уақытты ұту үшін; 
 Паузадан соң болатын сөздерге күш беру үшін; 
 Серіктесінің назарын қайта аудару үшін; 
 Серіктесінің бір нәрсе айтуға деген ниетін дәлелдейтін вербалды емес 

сигналдарға жауап беру үшін жасайды. 
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Мимика – адамның күйлерін, эмоцияларын, сезімдерін білдіретін бет 
бұлшықеттерінің үйлестірілген қимылдары. Бет әлпетті талдай отырып, неміс психологі 
К.Леонгард өңнің негізделуі бойынша күйлердің топтамасын ұсынды: 

− Маңдай тұсының өңдері – мазасыздық, қорқыныш, зейін; 
− Иек пен мұрын тұсының өңдері – ұмтылыс, жиіркенушілік, кінәлау; 
− Ауыз тұсының өңдері – таңқалу, жиіркенушілік, қасарушылық, еріктік мазасыздық, 

күдік, ойлану, шыдамдылық, қорқыныш, қуаныш; 
− Көз тұсының өңдері – жеңіл зейін, қанағаттанушылық, симпатия, антипатия, 

ойлану, бағалау, өтіну; 
− Жақ тұсының өңдері – азап шегу, қайғы; 
− Спецификалық емес өңдер – күлкі, жылау, абыржу; 
− Интегралды өңдер – жақтырмаушылық, таңданыс, жек көрушілік, аяныш, 

мақұлдаушылық, батылсыздық, бақыт.[2] 
Аналогиялық қорытындыға американдық ғалым П.Экман да келген. Егер адам 

туралы, оның күйлері, мотивтері және тіпті, ойлары туралы көбірек білу керек болса, 
маман ауызға, мұрын қанаттарына, иекке қарау керек екенін біледі. Адамның ерні әсіресе 
экспрессивті болады: 

• Тығыз қысылған ерін батылдықты, табандылықты, зер салынған байсалдылықты 
білдіреді; 

• Имек ерін – күдік, мысқыл; 
• Жартылай жұмылған ерін («салбыраған жақ») тек таңқалуды ғана білдірмейді, 

сонымен бірге дәл бұл сәтте шешім қабылдауға қабілетсіздікті, сонымен қатар босаңсуды, 
пассивтілікті білдіреді. 

Осыдан, біз бүгінгі таңда адамдардың субъектілер ретіндегі бір-бірімен өзара 
әрекеттесуі қарым-қатынастың кез келген түрінің ықпалымен іске асатынын, және соның 
ішінде, вербалды емес қарым-қатынастың рөлінің ерекшелігін байқай аламыз. Тиімді, 
продуктивті қатынас орнату үшін біз маңызды өзекті мінез-құлық формалары мен 
түрлерін міндетті түрде игеруіміз қажет. Бұл біздің тұлға ретінде әлеуметтенуімізге 
жағымды әсерін тигізеді дегенге сенімдімін. 
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Резюме 

В статье рассматривается о значимости использования невебрального общения в 
профессиональной деятельности.  

 
Summary  

In article is considered about the importance of use of nonverbal communication in 
professional activity. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ҚАБІЛЕТІ МЕН ДАРЫНДЫЛЫҒЫН  МҰҒАЛІМ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ  АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 
Вилямова С. Т., 

«Жамбыл атындағы орта мектеп  
мектепке дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  
ұйғыр тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі, 

 Алматы обл. Панфилов ауд. Шолақай аул. 
 

Мақалада оқушылардың қабілеті мен дарындылығын мұғалім қарым-қатынасы 
арқылы дамыту туралы айтылады. 

Түйін сөздер: оқушы, қабілет, дарындылық, мұғалім, дамыту.  
  
Мектептік кездегі білімді толықтыруды жүзеге асыруға әсер ететін  оқушының мінез 

ерекшелігі болып табылады. Оқушылардың қабілеті көбінесе жақсы жағымен көрінеді. 
Көптеген белгілі ғалымдар бала кезінен өздерінің ерекше қабілеттерімен көзге түсе 
бастаған. Кибернетиканың қалаушысы Н.Винер өз автобиографиясын «Бұрынғы 
вундеркинд» деп атаған. Ол 15 жасында француз академиясының пікір алған Виктор 
Гюгода вундеркинд болған. Ал А.Грибоедов пен И.Мечниковты  да вундеркинд емес 
деуге болмайды. А.Грибоедов 11 жасында университетке түсіп, 15 жасында философия 
факультетінің 2 бөлімін бітірді. И.Мечниковтың табиғатқа деген сүйіспеншілігі бала 
кезінен ояна бастаған.    Сауатын ашар ашпастан ботаникаға арнап шығармалар жазып 
және құрбыластарымен дәріс оқитын, гимназияда оқып-жүріп ғылыми журналдарда, 
соның ішінде шетелдік журналдарда көрініп жүрді. Сонымен қатар, бала кезінде 
вундеркинд болғандар Дубна қаласындағы ғылыми орталықтың жетекшісі Н.Боголюбов 
12 жасында орта мектепті бітірген. Қазіргі замандағы белгілі математиктердің бірі 
Н.Виноградовтың айтуы бойынша, ол 3 жасында өз бетімен оқып, есептеп үйренген. Ал 
екінші жағынан алып қарасақ баланың аса ақылдылығы мен зеректігі уақытша болуы 
мүмкін. Жасы үлкейе келе бала ақыл-ойын дамытып, оны жаңа деңгейге көтерумен 
бірге,кейде оны шектеп, қабілетін жоғалтуы да мүмкін [1]. 

Мектеп кезеңіндегі дарындылық дегеніміз не ? Оның болашақтағы дарын екенін, 
әлде мектепке жәй жақсы дайындық екенін қалай анықтауға болады?  Мектеп жасындағы 
балалар ақпаратты әсерлі қабылдап, өзін қоршаған айналаға таңданып, түрлі сұрақтар 
қойып, қызығушылық танытады. Олар сенгіш, ашық мінезді, тәртіпті және айтқанды екі 
етпейтін орындаушылар. Дамудың осы кезеңінде мұғалімнің қарым-қатынас жасауы 
жалпы қабылданған ережелер мен нормалар негізін меңгеру арқылы жүргізіледі. Алғашқы 
түсініктердің басым көпшілігі эмоция негізінде қалыптаса бастайды. Эмоция 
психологиялық және физиологиялық процестерді жылдам дамытады [2]. 

Соңғы жылдары бастауыш оқушыларының ерекшеліктері жоқ болуы немесе маңызы 
төмендеуі мүмкін. Мұғалімнің  қарастырылған ерекшеліктері баланың танымдық 
мүмкіндіктері мен жалпы дамуына әсер етеді. Бұл жағдайда дарындылығы байқалған 
балалардың жас ерекшеліктерін ескеру керек. Бұл ерекшеліктер әрі қарай жалпы дамудың 
бағытын көрсетеді.  

Қоршаған орта әсерлерін ұғыну ақыл-ойдың маңызды бөлігі болып табылады. Бала 
кезден байқалған қабілеттердің шындыққа сәйкестігін және оның әрі қарай қалай 
дамитынын байқау өте қиын. Баладағы қабілеттер тек бастауыш кезде ғана сәтті болып, 
қоғамдық маңызы бар мәселелерге шын жөн сілтеуші болмайтын жағдайлар да аз емес, 
дегенмен де ерте жаста байқалған қабілеттер ата-ана мен ұстаздарды бей-жай қалдырмауы 
керек. Олар шын дарындыны тануы мүмкін. Мұндай балаларды жақсы түсіну үшін 
алдымен бала психикасының жас ерекшеліктерін білуі тиіс. Өсе келе ақыл-ой деңгейі әр 
түрлі болады және тез алға ұмтылады. Аз жылда жаңа туған балада үлкендердің көмегімен 
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және солардың қарамағында өзіне тән ақыл-ойы, әдеттері қалыптасады. Психиканың 
дамуы өскен кезінде қайталанбайтын жылдамдықпен жүреді. Балалық шақтағы ақыл-
ойдың тез дамуы қайталанбайтын шақ. Осы жас ерекшелігіне сай дамитын қабілетіне, 
әсеріне, жүйке жүйесіне басты назар аудару керек. Балаларды бір-бірінен әлсіздігі, 
төзімділігі, жүйке жүйесі ғана емес, рухани әлемі де үлкендерден де өзгеше болып 
табылады. Бұл өте маңызды! 

Н.Лейтестің еңбектерінде жас ерекшелік механизмін байқауға болады.Жас 
ерекшелік сезімталдығы бірдей болмауы балалықтың әр кезеңінде психикалық дамудың 
өзіне қажетті бағыт таңдауына мүмкіндік береді. Бұл жайлы К.Чуковский өзінің белгілі 
«Екіден беске дейін» шығармасынды атап көрсеткен. Бір қызығы тілден 
шығармашылыққа ұмтылу бала психикасының ерекше жағдайы, тілдің ойлауы түрлі 
формаларын игеруге мүмкіндік береді де, күрт төмендей бастайды. Сөйлеу формасының 
қалыптасуы уақытында басталмаса, сөйлеудің дамуы қиындайды. Бұл кезінде сөйлеуді 
дамыту мүмкіндіктерін жіберіп алу кесірінен болады.  

Балалықтың әр кезеңінде ақыл-ой дамуының өз деңгейі болады. Бастауыш мектеп 
кезінде алдыңғы орында есте сақтау, дайын болу, түсіну қабілеті шығады. Бастауыш 
мектеп оқушылары ұстазының айтқанымен жүріп, соған ұқсауға тырысады және бұл да 
баланың түсінігіне байланысты болады. Осы жастағы балаларды көп сөйлегіштік 
байқалады. Өз ойымен бөлісу, басынан өткенді айту баланың әсерлілігін байқатады. Осы 
кезеңдегі оқу мүмкіншіліктерінің ерекшеліктері туралы арнайы фактілер бар. Психологтар 
2-ші және 5-ші сынып оқушыларының шет тілін үйренуге қабілеттілігін салыстырғанда 
бұдан төменгі сынып оқушыларының қабілеті жоғары екенін байқады. Шет тілі сабағында 
олар жаңа лексика мен фонетиканы пайдалануға ынталы болып келеді екен. Жастың бір 
кезеңінен екінші бір кезеңіне өтуі психикалық қасиеттерінің көбейюінде болып келеді.  

Жасына сай емес ақыл-ойдың өсуі балалықтың әр кезеңіне тән. Балалар ересектерге 
қарағанда қабілетті, бірақ бұл жерде уақытша көрінетін даму шартын жіберіп алмау керек. 
Жас ерекшеліктерінің дарындылықты дамытуға қосқан үлесі қандай екенін түсіну үшін 
оларды бірін-бірі алмастырып қана қоймай, тұрақтап қалатынын есте ұстаған жөн. Бұл әр 
балада әр жаста болуы мүмкін. Өсіп келе жатқан баланың қабілеті оның әр кезеңінде 
пайда болған қабілетінің қайсысы сақталатынына және олардың ақыл-ойына қалай әсер 
ететініне тәуелді болып келеді.  

Даму қарқындылығы біркелкі болмайды. Бірқатар психологтар Д.Б.Эльконин, 
В.В.Давыдов, Клименко, Н.Лейтес және т.б. бірнеше жылдар бойы оқушылардың ақыл-ой 
дамуын бақылап, ақыл-ойдың түрлі жаста әр түрлі дамуын, тоқтап қалуы, төмендеуі 
сияқты мәселелерге кезікті. Бұл жағдай оқу мен тәрбие беру бірдей жағдайда 
жүргізілгенде байқалған. Осыны негізге алып Н.Лейтес ерекше дарындылықтың келесі 
гипотезаларын шығарды.Олардың ақыл-ойының ерте жастан жылдам гүлденуінің мәні 
олардың тез дамып әр кезеңде пайда болатын сезімталдылық қабілеттерінің бір-біріне 
жақындауы. Ал бұл ақыл-ойдың бірнеше есе дамуына әкеледі. 

Осы тұрғыдан балалардың психологиялық ерекшеліктерін қарастырсақ: олардың 
ақыл белсенділігі ой еңбегіне қызығуында екен.Осының нәтижесінде олардың әрекеті 
ерекше күшке ие. Әлі жыныстық көзқарасы қалыптаспаған үлкендерге еліктеумен өмір 
сүретін кезеңде олардың күш жігері ой еңбегіне қызығуынан көрініс береді. Ой еңбегіне 
қызығушылық балаларда кейбіреуіне сақталынып қалады, ал басқа балаларда төмендеуі 
мүмкін. Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп оқушыларының есеп шығаруға 
қызығушылығы көбінесе үмітті ақтамайды.  

Белгілі математик, академик А.Колмогоровтың ойы бойынша баладағы қабілеттер 
үлкендер бақылап жүргенде де оның жоғалуы мүмкін, есеп шығаруға шын қабілеттілік 
үлкейе келе ғана пайда болады [3]. 

Бастауыш сынып оқушыларында ойлау қабілетінің жоғарлылығы байқалғанымен өсе 
келе ол қабілет төмендей береді. Бірақта сондай қабілет байқалғанда көңіл бөлмеугеде 
болмайды, көпшілігі өз құрдастарының алдына шығып жүрген бала оқуда көп қиындыққа 
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кезікпейді деп ойлайды. Ал шындығына келгенде мүлде олай емес. Ең алдымен қабілет 
баланың ата-анасы өздерін қалай ұстайтыны маңызды, кейбір жағдайда осындай бала 
ортақ уайым әкелуіде мүмкін. Кейбір ата-аналар баланың ой еңбегіне ынтазарлығы ауыру 
ма деп күдіктенсе, басқалары оны мақтан тұтады. Осындай бала құрдастарынан өзін 
жоғары ұстайтын болады және оның өзіне көп кесірін тигізеді. Ерте жастан қабілетті 
балалар ересектердің өзіне көзқарасына көп көңіл бөледі. Олар оны мақтаса да, оған назар 
аудармаса да бала соның бірде-бірін қалыс жібермейді. Қабілетті баласы бар отбасындағы 
жағдай басқаларға қарағанда қиынырақ болуы мүмкін.   

Бала қызығушылығы мен бейімдерін анықтау психодиагностикалық жұмыстар 
сияқты күрделі жұмыс болып табылады. Ұсынылып отырған әдістемені пайдалана 
отырып, мұғалім бастауыш сынып оқушылар қызығушылығының бағыты туралы 
бастапқы ақпараттарды ала алады. Бұл өз кезегінде бала дарындылығының  сипаты мен 
оның қабілеттері туралы шынайы пікір қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Бастауыш сынып оқушылардың қызығушылық бағыттарын зерттегенде, оқыту мен 
тәрбиелеу тұжырымдары мен тәжірибелері осы жастағы балалардың көпшілігінде 
қызығушылықтарының үйлестіріліп, тұрақтала қоймағанын растайды. Бірақ бұл себеп осы 
мәселені зерттеуден бас тартқызбауы қажет. Бала қызығушылығы мен бейімділігі туралы 
мағлұматсыз біздің педагогикалық іс-әрекетіміз шындыққа тура келмеуі мүмкін [4]. 

Бір жағынан қызығушылық пен бейімділіктер абсолютті сәйкес келмей, екінші 
жағынан қабілеттер мен дарындылық сәйкес келмеген жағдайдың өзінде, бастысы 
олардың арасында тығыз байланыс бар. Бұл байланыс тұлға жетілуінің бастапқы 
кезеңдерінің өзінде жеткілікті түрде қалыптасып үлгереді, яғни бала өзі жақсы игерген 
ғылым немесе қызмет аясына қызығып, осы жетістіктері үшін үлкендер мен құрбылары 
тарапынан қолдау көрсетілетіндігіне  көз жеткізіп үлгереді. Осылайша, бейімділіктер бір 
жағынан қабілет пен дарын индикаторы болса, екіншісінен, бағыттаушы нүкте қызмет 
атқарады.  

Енді осы әдістеме бойынша балалар мен олардың ата-аналарынан сауалнама алған 
жөн. Ол үшін қатысушылар санына қарай жауап парақтарын дайындау қажет. Тексеруді 
ұжымдық түрде жүргізуге болады.  Мұғалімнің нұсқаулары қарапайым әрі зерттеуде аса 
күш жұмсауды қажетсінбейді. Сонымен қатар нәтижелерді аз уақыттың ішінде өңдеуге 
болады. 

Балаларға нұсқау   
Жауап парағының жоғарыдағы оң жақ бұрышына өз аты-жөңдеріңізді жазыңдар. 

Жауаптарыңды ұяшықтарға, мысалы 1 – сұрақтың жауабын 1 – ретті ұяшыққа, екіншісін 
екіншіге және т.б.түсіріңдер. Барлығы 15 сұрақ. Егер сұрақ мазмұны сізге ұнамаса «-», 
ұнаса «+», егер өте ұнаса «+ +» белгілерін қойыңдар. 

Ата-аналарға нұсқау. 
Сізге баланың қабілеттерін дамытуда нақты кеңестер мен ұсыныстар айту үшін біз 

алдымен баланың бейімділігі туралы мағлұматтардан хабардар болуымыз керек. Сізге 35 
сұрақ беріліп отыр, ойлана отырып, балаңыздың мүмкіндігін асырып немесе кемітпей 
жауап беруге тырысыңыз. Жауабыңыз шындыққа жанасуы үшін балаңызды өз 
құрбыларымен салыстыра отырып жауап беріңіз. Егер қандай да бір себептермен жауап 
беруге қиналсаңыз, сол жауап ұяшығын бос қалдырыңыз. 

Сұрақ парағы 
Әрбір сұрақ «сізге ұнайды ма?» сөздерімен аяқталады. 
1) логикалық 
Нәтижелерді өңдеу. 
Сұрақтар баланың икемділігі бойынша жеті салаға сәйкес құрылған: 
- математика және техника; 
- гуманитарлық сала; 
- көркем-әдеби; 
- физкультура және спорт; 
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- коммуникативті қызығушылықтар; 
- жаратылыстану және табиғат; 
- үйдегі міндеттер, өзіне қызмет көрсету еңбегі. 
Бұл әдістеме, диагностикалық функциялар мен қатар, педагогикалық түзету 

міндеттерін шешуіне көмегін тигізеді. Алынған нәтижелер баланы одан әрі бақылауда 
нақты жүйе ретінде өте пайдалы. Осы жұмыстар бала дамуын жан-жақты және үйлесімді 
болуына себебін тигізеді. 

Нәтижелерді өңдеу. 
Қосу  мен алу амалдарының  сандарын тігінен санаңыз. (қосу мен алу  өзара 

қысқартылады). Қай жерде қосу амалы көп болса, сол салада баланың икемділігі 
басымырақ болып келеді. Қорытындылау барысында зерттелінушінің обьективті түрде 
болғанына түзетулер ендіру керек. Сонымен қатар, дарынды балаларда барлық сала 
бойынша икемділіктері нақты көрінуі мүмкін, кейбір балаларда қандай да бір сала 
бойынша икемділіктерінің болмауы да мүмкін екенін ескере кеткен жөн. Бұл жағдайда 
баланың қызығушылықтарының бағытына сәйкес қандай да бір нақты типі жайлы 
әңгімелесу керек.  

Қорыта келгенде, осы әдістемелер ата-аналармен де жұмысты белсендіруге 
мүмкіндік береді. Өз баласының қабілеттері мен қызығушылықтарын зерттеуге 
ұмтылдыру, оларға осы күрделі мәселе бойынша ойлануға мүмкіндік беру болып 
табылады. Сонымен бірге, балалардың жауаптарын, ата-аналардың жауаптарымен 
салыстыру да өте қызық. Бұл бала қызығушылығының бағытында обьективті суретін 
көруге мүмкіндік береді және балаға, сонымен бірге олардың ата-аналарымен де түзету 
жұмыстарын анықтауға мүмкіндік береді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Резюме 
В статье рассматривается о развитии способностей одаренных учащихся 

посредством общения. 
Summary  

 In article is considered about development of abilities of gifted pupils by means of 
communication. 
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Мақалада әлеуметтік бейімделу процесіндегі этникалық теріс ұғымдардың 

психологиялық аспектілері туралы қарастырылады. 
Түйін сөздер: бейімделу, әлеуметтік бейімделу, этнос, теріс ұғымдар, аспект.  
 

 Этнопсихологияның тарихи дамуын, талдай отырып, этнография мен социологияда 
С.А.Арутюнов, Л.М.Дробижева , және т.б. филология мен лингвистикада  зерттеулер 
жүргізілгенін, ал этнопсихологияның проблематикасына әлі де болса назар аудару қажет 
екендігін көреміз.  

Ал енді Қазақстандағы этнопсихологияның даму кезеңіне мән берсек, XVIII 
ғасырдағы қазақтың Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және т.б. ұлы мұрагерлері қалдырған 
этнопсихологиялық көзқарастары қазіргі уақыттың өзінде маңызын, мағынасын жойған 
жоқ.  

Бұлардан бұрын өмір сүрген ғұлама бабаларымыз Әбу Насыр Әл Фараби әр түрлі 
халықтардың тілі, мінезі мен әдет-ғұрпы туралы, ал Ж.Баласағұн, М.Қашқари, С.Саран 
халық мінезі туралы жазған. Қазақтың ақын-жыраулары Асан Қайғы, Шал, Қазтуған, 
Дулат және т.б. көшпелі халықтың мінезі жайлы толғау өсиеттерінен кейбір 
этнопсихологиялық сұрақтардың жауабын табуға болады. 

Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейін ұлттық мінез, халық психологиясы 
мәселелеріне  тоқталып, әрі соны терең зерттеген қазақ психологы Т.Тәжібаев болды. Ол 
“разв-е просв-е и педаг. Мысли в каз-не во второй половине ХІХ века” (ХІХ ғ. 2-ші 
жартысында Қазақстандағы ағарту мен педагогикалық ойлардың дамуы”) кітабында 
халықтық мінез мәселесі қызықты да өзекті екендігін жазады. Философтарды, 
психологтарды, әдебиетші, тарихшы, этнограф-ізденушілерді күтуде екенін де жазған. 

Біздің Республикада этнопсихологиялық мәселелер туралы сұрақтар екі негізгі 
бағытта қарастырылуда. Жұмыстардың бірінші тобын – көптеген ұрпақтың 
шығармашылық даналығының негізі болатын халықтардың психологиялық тәжірибесін 
зерттеу құрайды. Осы тәжірибені ғылыми тұрғыда зерттеудегі маңызды қадам ретінде 
Ш.Уалихановтың, Ы.Алтынсариннің, М.Жұмабаевтың, Ж.Аймауытовтың, Т.Тәжібаевтың 
еңбектерін атауға болады. Бүгінгі таңда осы дәстүрді Қ.БЖарықбаев, А.Ж.Алдамұратов, 
С.М.Жақыпов, Қ.Рақымбеков, Д.Д.Дүйсенбеков, А.М.Ким, Н.А.Логинова, Д.Кішібеков, 
Р.Тұрысбек, Б.Ә.Әмірова, П.Т.Әлімбаева т.б. жүйелі қарастырды. Этнопсихологиядан 
С.Н.Қалиев, С.А.Ұзақбаева, К.Ж.Қожахметова және т.б. бұл бағытты дамытты.    

70 жылдан бастап еліміздің бірталай ғалымдарының – профессор 
Н.Джандильдиннің “Природа национальной психологии” (“Ұлттық психологияның 
табиғаты”) , профессор М.Мұқановтың “Способ членения мыслей на национальных 
языках как предмет этнопсихологии) , профессор Н.Елікбаевтың “Национальная 
психология” (“Ұлттық психология”) еңбектерінде бүгінгі этникалық психологияның                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
кейбір теориялық және әдіснамалық мәселелері қамтылған. Сонымен қатар, аталған 
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ғалымдар көптеген ғылыми конференцияларында этникалық психология тақырыптарына 
байланысты мақалаларымен қалың көпшілікке ой салуда. 

Бүгінгі этнопсихологиядағы міндеттерді айта отырып, В.К.Шабельников  халықтың 
өткен кезеңдегі психикалық тұрпат өзгерістерін зерттеп қана қоймай, болашақ 
кезеңдегісіне де алдын-ала болжау жасау қажет екенін атағаны мәлім. Бұл, әрине, сананың 
детерминация механизмдері мен гео-биодерминацияны қосып, бүтін аймақтар 
деңгейіндегі сана танымның детерминациясын зерттеп білгенде ғана мүмкіндігі бар. 
Ғалым Қазақстанның айырықша аймақтық- биосфералық жағдайына сәйкестенетін ұлттық 
дәстүрлер мен тектік өмірдің өзін психологтың жаңа формаларымен салыстыруда жете 
түйсінуге тоқталған  [2].  

Біздің еліміздегі этнопсихологияның жалпы жағдайын алып қарайтын болсақ, 
маңызды теориялық материалдар және тәжірибелік этнопсихологиялық өңдеулер 
жеткіліксіз. 

ХІХ ғасырдың басынан бастап, “халықтар рухы” тұжырымдамасының орнына 
келген субъективистік ілім жүйесіндегі “этникалық бірдейлік” пен “ этникалық өзіндік 
сана”  ұғымдары кеңінен қаралуда. Индивидумның этникалық өзіндік санасын мойындай 
отырып, ғалымдар оның әр түрлі аспектілерін зерттеуге және әсер етуші фактордың 
ықпалына көп көңіл бөлді, Э.Ренан, Э.Дюркгейн , М. Вебер  және басқалдардың 
қалыптастырған принциптері осы психологиялық тұжырымдамалардың негізін құрайды 
[3]. 

А.Г.Асмолов  пен Е.И.Шлягиндер  тұлғаның этникалық ерекшелігі байқалуынан 
этникалық өзіндік сананы 3 негізгі деңгейге бөлді: 

1. квазипсихологиялық; 
2. интерсубъективтік; 
3. интерпсихологиялық. 
Тұлғаның этникалық ерекшеліктерінің байқалуын зерттейтін квазипсихологияның 

деңгейде-ұлттық тұлғасына арналған біреулердің әдеттегі  қабылдауы, тұлғаның сипаты 
мінез-құлқындағы адамгершілік құндылығы мен шамасының эталоны туралы көпшіліктің 
санасындағы көріністер қаралады. Аталған әр түрлі эталонның таптауырындарының 
көріністерінің интериоризациялану барысында сол немесе басқа ұлттық қауымдағы тұлға 
социумдалғаны ескеріледі.  

Аталған ғылымның пікірінше, тұлғаның этнопсихологиялық ерекшеліктерінің 
байқалуын талдауын интерпсихологияның интерсубъективтік деңгейінде, 
интериоризацияның барысындағы этникалық таптаурындар көпшілік санасында пайда 
болды. Осы деңгейде сол немесе басқа да өзге іс-әрекетке қатысушының мінез-құлығын 
анықтайтын тәсіл, ұлттық операциялық бағыт зерттейді. Интерпсихологияның деңгей-
тұлғаларының этникалық ерекшеліктерінің байқалуын зерттейтін өлшем. Қос 
авторлардың ойынша, тұлғаға мінез-құлық ерекшеліктерінің даралықтың мәні бар объект 
ретінде қарау керек. Ол өз генезисінде операционалдық этникалық элементтерден 
қалыптасады  [4].  

Орыс педагогтарының классиктері К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинскийлердің [5] педагогикалық ғылыми жұмыстарына тоқталу мақсатын 
көздедік.  

Орыс педагогикасының классигі К.Д.Ушинскийдің еңдегі өз педагогикасының 
жүйесіне орыс классикалық педагогының негізгі сипатын жасап, халық принципін 
түсіндірді. К.Д.Ушинский: “Халық-халықтықсыз тек ыдырау заңына тап болатын және 
өзіндік ерекшеліктерін сақтайтын, басқа тәнде жойылатын жансыз тән” деп жазған.  

 К.Д.Ушинский халық принципіне төмендегілерді жатқызды:  
1. Жетілген адамның мұратында (идеалында) көрсетілген халық “менінің” – тілді, 

өзіндік сананы, мінезді; 
2. Өзіндік ерекшелігін; 
3. Сабақтастығын: тарихын, мәдениетін, халқын; 
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4. Халық бірлестігін сақтауға ұмтылысы  
“Қазақтың психологиялық ойлау жүйесінің өзіндік үшінші ерекшелігі – ана тіліне, 

сөз өнеріне ерекше ден қойып, жоғары баға беруінде” деген С.Қ.Қалиевтің  пікірі 
айтылған тұжырымдарға дәлел  

“Қазір Қазақстан психологтары үшін тұлғаның этникалық сәйкестілігі 
(идентичность) проблемасына ерекше назар аудару аса маңызды”, - деп Қ.Жарықбаев  пен 
Ж.Нүкежанов  өз мақалаларында атап өткен . Ғалымдар орыс тіліндегі “идентичность” 
ұғымын “сәйкестік” деп алған. Ал, біз осы ұғымды мағынасы мен мазмұны жағынан жан-
жақты қарап, орыс тіліндегі тіке аудармадан гөрі, көпшілікке түсінігі мен мағынасын 
ашатын ұғым ретінде “бірдейлік” деген сөзді қолданамыз.  

Қазақ және Түркі тілдес басқа да ұлттың этникалық таптаурындары ертеде 
Ш.Уалиханов өзінің зерттеуінде сақталғаны көпшілікке белгілі. Сондықтан 
психологиялық ой-пікірді ізгі ниет түрінде қалдырғандарды алғашқы зерттеушілерінің 
бірі – Шоқан болып табылады. Ол қазақ елі көшпелі, малшы халық ретінде өз 
тыныштығынан малға назар аударғанын, оның амандасуынан-ақ көруге болатынына 
тоқталған. Қазаққа тән қонақжайлылық, үлкендерді сыйлау, қиындыққа төзімділігі мен 
өзара жәрдемге икемді екенін атап кетсе, ұйғыр халқының еңбекқорлығымен, қарым-
қатынасқа бейімділігмен, сыпайымен танылатынына да тоқталған. 

Бейімделу дегеніміз – грек тілінен аударғанда адаптация дегенді білдіреді. Яғни, 
ағзаның ортамен өзара тиімді қарым – қатынасы болып табылады. Бұл процесс әртүрлі 
деңгейлерде: биологиялық, психологиялық, әлеуметтік түрде іске асырылады [36].  

Психологиялық деңгейде білімалушылар бейімделудің табысты шешім қабылдауы, 
өз мүддесін көрсету, жауапкершілікті қабылдау, ұсынылатын іс - әрекеттердің нәтижесіне 
дұрыс көзқарас арқылы байқалады.  

Басқаша айтсақ, «БЕЙІМДЕЛУ ҚАБІЛЕТ – ешқандай ішкі дискомфортты сезінбей 
және қоршаған орта мен қарама-қайшылықсыз адамның қоршаған ортаның әлеуметтік, 
физикалық, әр түрлі талаптарына бейімделе алу қабілеті».  

БЕЙІМДЕЛУ – бұл белсенді іс-әрекеттің алғы шарты және оның тиімділігінің 
қажетті шарты. Бұдан индивидтің қандай да бір әлеуметтік рөлінің жақсы қызмет етуі 
үшін бейімделудің жағымды маңызы көрінеді.  

Этникалық бірдейлілік (идентичность) процесін зерттеулер мен көптеген 
бақылаулар оның дамуының үш мүмкін вариантын ұсынады. Біріншіден, этникалық 
бірдейлілік еліктеу негізінде туындайды, индивид өзі өмір сүріп, тәрбиеленіп жатқан 
этникалық қауымдастықтың тіртіп стереотиптерін саналы және санадан тыс қайталайды, 
көшіріп алады. Екіншіден, ол мәжбүрлеу негізінде жүзеге асырады. Мәжбүрлеудің мұндай 
құралдары қоғамдағы дәстүрлер мен құндылық бағдарлары болып табылады. Үшіншіден, 
этникалықбірдейлілік еркін және саналы таңдау нәтижесінде жүзеге асады. Кейде, адам өз 
ұлтынан бас тартып, космополит болады, яғни бар әлемге ортақ адам болады. 

Этносаралаудың неғұрлым маңызды белгісі адам ұстанатын әдет-ғұрып, дәстүрлер 
болып табылады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас барысында әр қадам сайын 
этникалық даралық байқалады. Вербальды емес қарым-қатынаста жақ таянбау, шашты 
жаймау т.б. 

Этникалық бірдейлілік-адамның белгілі бір этносқа тән әрекет етуге мүмкіндік 
беретін ішкі санасы мен стереотиптері. Бұл бағытты қолдаушылар ғылыми зерттеулерді 
модальдытұлғаларды зерттеуден бастап, олар тиісті нәтиже бермегендіктен, 
құндылықтарды зерттеуге ауысқан. Мұндай құндылықтар негізінде құндылық бағдары 
құрылады,- табиғаттың жалпыланған тұжырымдамасы, ондағы адамның орны, адамдарға 
қатынасы, тұлғааралық қатынастар мен адамдардың қоршаған әлеммен қатынасындағы 
тілеген және тілектен тыс түсініктері. 

Көпмәдениеттілік – бір елдегі түрлі мәдениеттердің қатар өмір сүруі немесе қатар 
өмір сүруіне ықпал ету. Осы түсінікті көптеген адамдар болашақтағы нәсілшілдікке 
қарсылық туралы айтқанда қолданады. Бірақ көпмәдениеттілік мәдениеттердің өзара 
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оқшаулануын да білдіруі мүмкін. Кейбір нәсілшілдер Оңтүстік Африкадағы түрлі 
мәдениеттердің қатал және әділетсіз түрде таратылған апартеида жүйесіне  жақын 
көпмәдениеттілікке сенеді. 

Теріс ұғым – бұл, белгілі бір топта жататын бейтаныс адам туралы көзқарас. Теріс 
ұғым – алдын ала болжанған, қалыптасқан күрделі идеялар және олардың дұрыстығын 
дәлелдеу мүмкін емес. Егер олар осы түсінікте тұрақты қалса, оларды  стереотиптер деп 
атайды.  

Стереотип (мәдени, нәсілдік, этникалық, діни, гендерлік, жас ерекшелік және т.б.) – 
белгілі бір ұлт, мәдениет немесе әлеуметтік топ өкілдерінің сыртқы келбеті мен мінез-
құлқы туралы олардың ойлауы мен мінезіндегі нормалар туралы болжам (көбінесе дұрыс 
емес) немесе жеңіл түсінік. Стереотиптер жеке ерекшеліктерді немесе адамның ар-
намысына жиі нұқсан келтіретін жанжалдың себебін жөнсіз бастан өткереді. Олар 
әлеуметтік мәдени ортада көрініс табады және тұрақты болып қалады, бірақ белгілі бір 
педагогикалық өлшемдер жүйесінің әсерімен және сыни тәжірибе әсерімен өзгеруі мүмкін  
[39]. 

Сөздік агрессияның негізгі жанрлары: тіл тигізу, қоқанлоқы көрсету, дөрекі 
талаптар қою, өрескел түрде бас тарту, дұшпандық ескерту жасау, қастық ишара білдіру, 
келемеждеу. Бұл жанрлардың бәрі біз қарастырған ілікпе сөздерде бар. Осы ілікпе 
сөздерді түсіндіріп, баға беруде төрешінің мына сөздерін талдау бізге ең көп қиындық 
тудырды: «Сұрақтарды дұрыс қойыңдар, дұрыс беріңдер, бұл не деген қазақпайшылық 
(қазақпайский) вариант!» 

«Қазақпайшылық вариант» деген сөзді қалай талдау керектігіне қатысты 
материалды біз таба алмадық. Әрине, бұл этникалық стереотип; мұнда қазақ халқының 
ділі көрінеді (бірақ едәуір өзгеше әдіспен көрсетілген). Діл (менталитет) дегеніміз не? Діл 
– басқа халықтардың мәдениеті мен тарихында оғаш, түсініксіз көрінетін нәрселерді 
ұғындырады. Діл адамның мінезінде күнделікті, жартылай автоматты түрде істелетін 
әрекеттерінде, баға берулерінде, ойлау мен сөйлеу мәнерінде көрініп қалады. Діл туралы 
ойлар өзімізге ұқсас емес нәрсемен кездескенде пайда болады, сондықтан діл дегеніміз тек 
сырт жақтан «тестіленеді» . 
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Резюме 
В статье рассамтривается о психологических аспектах этнического стереотипа в 

процессе социальной адаптации.  
 

Summary  
In article is considered about psychological aspects of an ethnic stereotype in the course of 

social adaptation. 
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В настоящее время, время развития как музыкальной сцены так и развития 

производства музыкальных технологий, есть необходимость понимать нюансы 
восприятия музыки человеком, это может открыть новые горизонты в исследовании 
прямого и косвенного влияния музыки и звука на человека. 

Ключевые слова: звук, музыка, восприятие, слух, информация. 
 
Как известно, человек большую часть важной информации воспринимает на слух. 

Уже давно известно, что звуки определённой тональности могут приводить человека в 
различные состояния, возбуждение, радость, грусть, и даже панический страх. Учёные 
давно пытались выяснить, как можно использовать это явление с практической целью, и 
их исследования, хотя до их окончания очень далеко, уже привели к определённым 
результатам. 

Так, было выяснено, что при прослушивании различной музыки мозг вырабатывает 
те или иные гормоны. Быстрая и громкая музыка поднимает уровень кортизола, отчего 
человек становится более возбудимым, раздражённым. Прослушивание медленной и 
спокойной музыки действует совершенно иначе. Уровень кортизола и адреналина 
снижается, работа всех органов нормализуется, организм начинает мобилизовать свои 
внутренние ресурсы. С помощью такой музыки можно бороться со стрессами и 
депрессиями, а отсутствие стресса гораздо быстрее ведёт к выздоровлению. 

Согласно одной из теоретических концепций, подсознательно человек выбирает 
такую музыку, которая обеспечивает оптимальное для него психическое состояние. Если 
индивид испытывает нехватку в острых ощущениях, то он выберет именно быструю и 
громкую музыку, а если нуждается в покое – то ненавязчивую, расслабляющую. 

В последние десятилетия сразу несколько исследователей задались вопросом о том, 
как же можно изучать процесс восприятия целостных музыкальных произведений так, 
чтобы уровень исследований был адекватен сложности реального процесса (Слобода, 
Делиг, Кларк, Ахмади, Батлер, Кук). Джон Слобода пишет: «когда я посещаю 
симфонический концерт или слушаю музыкальную запись, в моей голове разворачивается 
множество ментальных активностей, но при этом нет никаких наблюдаемых внешне 
переменных. Единственный результат моего восприятия — это мои образы, мысли, 
чувства, переживания»[1] 

Исторически экспериментальное изучение психологии восприятия музыки началось 
именно с психоакустических экспериментов. Хотя эти исследования дали некоторые 
ценные для нашего понимания механизмов восприятия изолированных звуков данные, все 
же они стремились описывать исключительно восприятие отдельных параметров 
музыкальной ткани. Например, влияние психоакустики приводило к экспериментам с 
восприятием изолированных музыкальных переменных и к использованию очень кратких 
музыкальных стимулов. В большинстве таких исследований музыкальные стимулы были 
чрезвычайно обедневшими, и поэтому они не представляли в полной мере все богатство 
музыки. Безусловно, на определенном этапе развития науки стремление максимально 
управлять переменными играло очень важную позитивную роль. А достигнуть точности и 
контроля над сложными переменными можно, только лишь дробя их на предельно малые 
компоненты. Влияние психоакустики на исследования музыкального восприятия 
способствовало использованию искусственных музыкальных стимулов, что происходило 
естественно в ущерб эстетической стороне материала экспериментов. Комментируя эту 
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традицию использования коротких искусственных стимулов, Кларк и Крумхансл 
отмечают: «Есть явные преимущества в таком точном и контролируемом подходе к 
исследованию. Этот подход продвинул значительно понимание механизмов восприятия 
тональных сопоставлений и восприятия метра. Однако, при данном подходе остается без 
внимания целый ряд вопросов, касающихся понимания восприятия более сложных 
музыкальных структур, где взаимодействуют сразу несколько параметров музыкальной 
ткани» [2] 

В англоязычной музыкально–психологической литературе можно выделить 
некоторые исследования, в которых были предприняты попытки изучить сам процесс 
восприятия музыки, а не только рассуждения о музыке postfacto [3]. Поллард–Готт 
исследовала то, как влияет каждое последующее прослушивание музыкального 
произведения на понимание и узнавание тем. Она просила группы испытуемых 
(музыкантов и немузыкантов) проранжировать сходство небольших тематических 
фрагментов сонаты си–бемоль минор Франца Листа. Произведение построено на двух 
главных темах и трех побочных. В данном исследовании участникам было предложено 
прослушать первые 12 минут произведения (в исполнении Владимира Горовца). 
Произведение начинается с экспозиции темы А (такты 8—13), за которой сразу же 
следует контрастная тема В (такты 13—17). Затем начинаются вариации тем А и В в 
следующем порядке: а2 а3 в2 в3 а4 в4. Экспериментатор выбрала по четыре разных 
варианта каждой темы и записала их отдельно. Сразу после первого прослушивания 
сонаты участникам предложили сравнить несколько пар отрывков тем по 11–пунктной 
шкале. Также испытуемых просили ответить на вопрос, к сфере какой темы (А или В) те 
или иные отрывки можно отнести. В исследовании было доказано, что с каждым 
прослушиванием увеличивается точность узнавания тем, а также было обнаружено, что 
благодаря эффекту научения темы легче узнаются уже в последующих частях 
произведения. 

Наличие двух приемников слуха обеспечивает человеку возможность воспринимать 
пространственный звуковой мир и оценивать перемещение звуковых сигналов в 
пространстве. Информация, которая поступает на оба слуховых канала, обрабатывается в 
периферической части слуховой системы (подвергается спектрально-временному анализу) 
и затем передается в высшие отделы головного мозга, где путем сравнения этой 
информации из двух разных каналов формируется единый пространственный слуховой 
образ. Восприятие через два приемника информации, иначе называемое бинауральным 
слухом, дает человеку огромные преимущества, основные из которых следующие: - 
локализация сигналов как от одиночных, так и от множественных источников,что 
позволяет формировать пространственную перспективу и оценивать пространственное 
звуковое поле(например, в помещении). - разделение сигналов,приходящих от различных 
звуковых источников из различных точек пространства. - выделение сигналов выбранного 
звукового источника на фоне других звуковых сигналов, например выделение прямого 
звука на фоне реверберирующих сигналов в помещении, выделение речи на фоне шумов и 
т.д. [4] 

Связано это с бинауральным восприятием звука, т.е правое ухо и левое, 
воспринимают звук по-разному. Например, альфа ритм в полосе частот от 8 до 14 Гц 
услышать человек не в состоянии, однако можно воздействовать на эти частоты разницей 
правого и левого канала, если послать на левое ухо сигнал частотой 400 Гц, а в правое ухо 
382 Гц, разница  как раз будет составлять 14 Гц.[4] 

Прослушивая звучание симфонического оркестра в концертном зале (или пение хора 
в большом соборе), слушатель отчетливо воспринимает и разделяет расположение 
инструментов в горизонтальной плоскости на сцене, их расположение по глубине, а также 
ощущает пространственность окружающего звукового образа. Эта способность и 
называется пространственной бинауральной локализацией. Причем механизмы 
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локализации в горизонтальной, вертикальной плоскости и по глубине несколько 
различаются. [5] 

Даже отдельные звуки имеют разную интерпретацию в зависимости от 
лингвистического опыта человека. Так, для русского уха лай собаки звучит как «гав-гав», 
для немецкого – «вау-вау», для китайского «ванг-ванг». В России кошки мяукают, в 
Германии они издают звук, похожий на «миау», на острове Тайвань – «инаго-инаго». Для 
японца мышь издает писк «суэ-чуэ», а паровоз свистит так же, как в России гогочут гуси – 
«гогого». 
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Summary 
At the present time, the time of the developing of music scene as well as the development of 

music production technologies, there is a need to understand the nuances of the human 
perception of music, it can open up new horizons in the study of the direct and indirect effects of 
music and sound to man. 

Түйін 
Музыкалық сахна мен музыкалық технологиялардың замануи даму кезеңінде 

адамның музыканы қабылдау нюанстарын түсіну қажеттігі туындап отыр, бұл музыка 
мен дыбыстың адамға тигізетін әсерін зерттеудің жаңа көкжиектерін ашуға 
міүмкіндік береді. 

 
 

  МЕКТЕП ҰЖЫМЫНЫҢ  ҚАРЫМ –ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМ 
ТҰЛҒАСЫ 

 
 Отаубаев А. М., 

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

технология пәні мұғалімі,  
Алматы обл., Панфилов ауд.,  Шолақай ауылы 

 
Мақалада мектеп ұжымының  қарым –қатынасындағы мұғалім тұлғасы туралы 

қарастырылады.  
Түйін сөздер: мектеп, ұжым, мұғалім, қарым-қатынас.  
 
Тұлғаны өзі өмір сүріп, қарым-қатынасқа түсіп отырған әлеуметтік ортадан бөліп 

қарастыруға болмайды деген қағидаға сүйене отырып, мұғалімнің тәрбиелік жұмысының 
тиімділігі көбінше оның сыныптың ішкі топтық құрылымында қандай орын алатынына, 
яғни оның мәребесіне байланысты деп жорамалдауға болады.  

Мұғалімнің мәртебесін тұлғаның қоғамдық және тұлғааралық                  қатынастар 
жүйесіндегі орны, жағдайы ретінде қарастырған кезде әлеуметтік психологияда орталық 
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орындардың бірін алатын топтық құрылымдану проблемасын қысқаша қарастыру 
қажеттігі пайда болады. Бұл проблема бойынша ғылыми жұмыстарды талдау топтық 
құрылымдану мәселесіне қатысты ғылыми жұмыстар нәтижелерінің сан-алуандығына 
қарамастан, топішілік құрылымды оның «ресмилігі»  немесе «бейресмилігі» тұрғысынан 
қарастыратын жалпы беталыс бар екенін көрсетеді. Топтың ресми құрылымы деп 
әлеуметтік ортаның тарабынан белгіленген рұқсаттардың иерархиясы  аталады. Топтың 
бейресми құрылымы топ мүшелері арасында тиісті қызметті орындау үдерісі кезінде 
қалыптасатын нақты өзара қарым-қатынастармен анықталады. 

Сонымен, мұғалім сыныпта оның ресми және бейресми құрылымдарымен 
анықталатын екі тұрпатты қатынастарға түседі. Нақты топтарда мұғалімнің  ресми және 
бейресми құрылымдарымен анықталатын қатынастарының ара-жігін ажырату 
айтарлықтай қиын. Сыныптың ресми құрылымы туралы мәселені қарастырғанда онда 
мұғалім басшы ұстанымында, ал оқушылар бағыныштылар ұстанымында болатындары 
анық. Бұл жағдайда қатынастарды зерттеуге басшылықтың барлық модельдерін қолдануға 
болады. Мұнда қызметтік міндеттерді бөлу заңдық мәртебесі бар лауазымдық нұсқаулар 
бойынша жүзеге асырылады, топтың барлық мүшелерінің рөлдері де, әлеуметтік 
психологияда «билік құрылымы» деп аталатын бағыныштылық жүйесі де  қатаң бөлінген. 
«Билік» ұғымы топтағы рөлдер мен мәртебелер жүйесімен анықталатын «вертикаль 
бойынша» қатынастар ретінде анықталады. Мұғалімнің бұл жүйедегі ықпалы оның 
тұлғасына емес, рөліне берілген  «биліктің беделіне» байланысты.  

Екінші жағынан мұғалім сынып оқушыларымен оқу-тәрбие үдерісі кезіндегі  нақты 
өзара қарым-қатынастармен анықталатын сыныптың бейресми құрылымымен қатынасқа 
түседі. Егер мұғалімдердің жұмыс жүргізуінде сыныптың ресми немесе бейресми 
құрылымымен анықталатын қатынастар басым болатын болса, ол олардың оқу-тәрбие 
қызметін жүзеге асыруларында даралануына, яғни олардың қызмет мәнерінің 
даралануына алып келеді деп болжауға болады.  

Әлеуметтік ықпалды  зерттеуші шет елдік психологтардың жұмыстарында басқару 
мәнерінің  мәселесі  көп көңіл бөлінеді. Бұл бағыттың дамуы лидер тұлғасының 
қасиеттерін зерттеудегі сәтсіздіктерге жауап ретінде ХХ ғасырдың 30-жылдарының 
аяғында АҚШ-та басталды. Зерттеулерде назарды тұлғаның қасиеттерінен мінез-құлық 
ерекшеліктерін зерттеуге ауыстыру лидерлікті талдауға серпінді құбылыс ретінде қарауға 
және сол арқылы «бітімдер теориясының» шектеулілігі мен сіресіп қалғандығын айналып 
өтуге мүмкіндік берді. Ол зерттеулердің өзіне тән аса маңызды ерекшелігі оларда лидер 
тұлғасының ерекшеліктерін емес, «тиімді» және «тиімсіз» лидердің ерекшеліктерін 
зерттеу болып табылады. Оған қоса оларда жалпы түрде болса да, лидердің топ 
мүшелеріне, оның қызметінің өнімділігіне  ықпалының әлеуметтік-психологиялық 
механизмдері қарастырылды. Ол зерттеулердің тақырыбы басшы қызметінің жекелеген 
баламалы параметрлері: өктемшілдік – демократиялық;  өктемшілдік – иквалитарлық; 
міндетке бағытталған – адами қатынасқа бағытталған; өзіне бағытталған – топқа 
бағытталған; директивтік –  кеңесулік  және т.б. болды.  

Осыған ұқсас зерттеулерді Р.Липпит пен К.Уайт та жүргізді. Сараптауда үш түрлі: 
өктемшілдік,  демократиялық және лейсезферлік мәнердегі басшылардың әсері 
анықталды. Зерттеулер К.Левиннің басшылықтың демократиялық мәнері топта қолайлы 
атмосфера қалыптастыруда және балалардың бастамашылығы мен дербестігін 
ынталандыруда  барынша тиімді, бірақ іскерлік өнімділігі бойынша  өктемшілдік 
мәнерден төмен немесе оған тең екеніндігі туралы қортындыларын растады.  
Лейсезферлік топтағы балалар да әжептеуір белсенді, бірақ жұмыстары өнімсіз  болды. 
Олар тұлғааралық қатынастарға қанағаттанбағандарын анық сезінді, ұжымдық жұмысқа 
қосылмады.  

Екінші жағынан, өктемшілдік немесе демократиялық мәнерлердің тиімділігі 
қызметтің жағдаятының өзіндік ерекшелігіне байланысты деген жорамал бір қатар 
зерттеулер жүргізуге алып келді. Басшылық мәнерінің проблемасын зерттеудің жағдаятық 
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тәсілдемесін Ф.Фидлер барынша бірізді жүзеге асырды. Ол «лидер тиімділігінің 
ықтималдылық моделін» ұсынды. Ф.Фидлер топтағы рөлдерге сәйкес лидерліктің екі 
мәнерін және лидерлердің екі тұрпатын –  міндетке бағытталған және адами қатынастарға 
бағытталған лидерлерді атайды. «Ықтималдылықты модельде» төрт айнымалы бар, 
лидердің тұлғалық сипаттамалары үш жағдаяттық айнымалымен – лидер мен оның 
қолдаушыларының жеке қатынастарымен, міндеттердің құрылымдануымен, лидердің 
билік ұстанымымен арақатынаста болады. Жағдаяттық айнымалылар «қолайлылық  
континиумы» сияқты болып табылады. Келесі жағдаят барынша қолайлы болып 
табылады: лидер мен оның қолдаушыларының өзара  қатынастары өте жақсы, міндеттер 
жоғары дәрежеде құрылымданған, лидердің билік ұстанымы күшті. Келесі жағдаят 
керісінше барынша қолайсыз болып табылады: лидер мен оның қолдаушыларының өзара 
қатынастары нашар, міндеттер құрылымданбаған, лидердің билік ұстанымы әлсіз. 
«Ықтималдылық моделіне» сәйкес міндетке бағытталған лидер екі жағдайда – ең қолайлы 
және ең қолайсыз жағдаяттарда барынша тиімді болады, тұлғааралық қатынастарға 
бағытталған лидер – орташа қолайлы және орташа қолайсыз жағдаяттарда барынша тиімді 
болады. Ф.Фидлердің бұл тұжырымдары міндетке жоғары дәржеде бағытталған лидер 
тұлғааралық қатынастарға сондай жоғары дәрежеде бағыттала алмайды деген қортындыға 
алып келеді. Басқа көптеген модельдер сияқты Оның моделі  бейресми лидерліктің де, 
басшылықтың мәселелерін шешуге арналғанын айта кету керек.  

Мұғалімнің оқушылармен субъект – объект – субъекттік немесе субъект – субъект – 
объекттік қатынаста болуына тұлғалану үдерісімен анықталатын оның тұлғалық әсерінің 
дәрежесі мен бағытталуы да байланысты болады. Мұғалім субъект – субъект – объекттік 
қатынаста көбірек болған жағдайда, оның тұлғалық әсер ету үдерісі көбірек мөлшерде 
көрінеді, ал субъект – объект – субъекттік қатынаста көбірек болған жағдайда, оның 
тұлғалық әсер етуі азырақ көрінеді. Бұл ереже бірлескен қызметтің нәтижесі тұлғалану 
құралы ретінде және қызмет заты ретінде екі қасиеті бар қызмет заттары болып 
табылатындығынан келіп шығады. Сондықтан, индивидтер арасында қалыптасатын 
субъект – объект – субъекттік қатынастар қызмет затымен жанамаланады, бұл жағдайда 
«коммуникациялық акт тарабы» ретінде болады. Екінші жағынан, ол                
қатынастарды жүзеге асыру  қызмет затын басқаға жеткізу болып табылатындықтан, 
қызмет субъект – субъект – объекттік қатынастарда тұлғалану құралы ретінде болады. 
«Адам өзін әлеуметтік тұтастыққа тек жасалған зат арқылы ғана жеткізеді, өзін басқа 
адамдарда жалғастыра отырып, онда өзінің кемшілксіз көріне білуін табады». Мұғалім 
ұйымдастыратын оқу, еңбек, қоғамға пайдалы қызметтер мақсатты болып табылады. 
Себебі оның қызмет заттары бар, табиғатынан  өзіндік ерекшелікті: мұғалім оқушылардың 
қызметін ұйымдастырады, оларға өз қызмет ортасын құруға көмектеседі, оқушы да 
педагогикалық әсердің  нысаны бола отырып, өзі де іс-қимыл жасайды, өз қызметінің 
және адамдармен өзара қарым-қатынасының жағдайын жасайды. Бірақ, мұғалім 
қызметінің мақсаттары мен міндеттері оқушылардың мақсаттары мен міндеттерімен 
сәйкес келмейді. Мұғалім қызметінің  ұйымдастырушылық, мақсаттық сипаты бар, яғни 
ол оқушылардың оқу және қарым-қатынас үдерістерін ұйымдастыруға, ол үдерістердің 
нәтижелеріне, ал оқушылардың қызметі тек нәтижеге, яғни білімдерді, шеберліктерді, 
дағдыларды, қалыптарды және т.б. игеруге бағытталған.  Бұл «мұғалім жұмысының 
жүйесі оқушының дамуының аса маңызды факторы» деп мақұлдауға негіз болады. 
Ұйымдастырушылық  және мақсаттық қызмет тәрбиелеу және оқыту мақсаттарына 
жетудің әдісі болып табылады.  Қызметтің тиімділігі көбінесе мұғалімнің ол 
мақсаттардың біреуіне бағытталу мөлшеріне байланысты. Педагогикалық қызметті 
зерттеу бір мұғалімдер мақсаттық қызмет міндеттерін бірінші орынға қоятынын, 
екіншілері ұйымдастырушылық қызмет міндеттерін бірінші орынға қоятынын көрсетеді. 
Басқаша айтқанда, кейбір мұғалімдер «міндетке», екінші біреулері                            
«қатынастарға» бағытталған деуге болады. Бірінші жағдайда мұғалімнің назары бәрінен 
бұрын оқушылар қызметінің өніміне, оқытылатын пәнге, яғни қызмет затына бағытталған. 
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Бұл мұғалімнің оқушылармен субъект-объекттік қатынастар орнатуына алып келеді. 
Екінші жағдайда мұғалімнің назары бәрінен бұрын оқушылардың тұлғалық 
ерекшеліктеріне, олардың өзара қатынасына бағытталған. Бұл мұғалім мен оқушылар 
арасында субъект-субъекттік қатынастардың басым болуына  алып келеді. Бұдан 
осылайша бағытталған мұғалімдер оқу-тәрбие үдерісін тиімсіздеу жүзеге асырады деп 
жорамалдауға болады. 

Оқушы тұлғасын қалыптастыру  үдерісін оңтайландыру үшін оқу-тәрбие қызметінде 
мұғалімді сынып ұжымы үшін маңызды, бірлескен қызметті ұйымдастыруға көбірек 
бағыттау қажет екені күмәнсіз. Мұғалімдерді оқу-тәрбие жұмысындағы бағытталуына 
қарай топтарға жіктеуді ұсынуға мүмкіндік береді. 

Бірінші топқа бірлескен, маңызды сыныптық қызмет арқылы оқушының жан-жақты 
дамыған, үйлесімді тұлғасын тәрбиелеу құралы ретіндегі  «іске»  бағытталу  қалыптасқан 
мұғалімдерді жатқызуға болады. Ол мұғалімдер тәрбиелеуші оқытуды жүзеге асырады. 

Екінші топқа «істі» формальді түрде орындауға, мысалы, материалды іріктеуге және 
игеруге, мектеп басшылығы тарабынан ескертулер алмауға, оқушылардың жоғары 
үлгеріміне және т.б. бағытталу қалыптасқан мұғалімдер жатады. Ол мұғалімдер оқу-
тәрбие жұмысында басты назарды іс жүзінде оқытуға аударады. Оларды  «оқытуды 
тәрбиелеусіз» жүзеге асыруға тырысады деуге болады. Әрине, осыған ұқсас тырнақшаға 
алынған анықтамалар сияқты бұл тұжырымдау да шартты болып табылады, оны тікелей 
мағынасында қабылдамау қажет.  

Үшінші топтағы мұғалімдердің бағыты оқушылармен  қандай жолмен болса да 
жақсы қатынас орнату болып табылады. Бұл жағдайда шын мәнінде тұлғааралық 
қатынастарды реттеу сынып ұжымының көп деңгейлі құрылымының үстіңгі қабатында 
ғана жүзеге асырылады. Сонымен, ол мұғалімдер іс жүзінде негізінен тәрбиелеуге 
бағытталған. Басқаша айтқанда, оларды  «тәрбиелеуді оқытусыз»  қамтамасыз етуге 
тырысады деуге болады.  Мұның  нәтижесінде тәрбиелеу де, білім беру де  болмай 
қалады.  

Осыған байланысты келесі сұрақтардың қойылуы заңды:  
1. Мұғалімдердің аталған топтарының қайсысының оқушыларға  тұлғалық әсері 

барынша көп? 
2. Ол әсерлердің бағыттары қандай, оң ба немесе теріс пе? 
Оқушының мектептегі қызметінің негізгі түрі оқу, білім алу қызметі болып 

табылады. Ол қызметтің ұжымдық бірлескен қызметтің басқа түрлерімен салыстырғанда 
өзіндік ерекше белгілері бар. Оның өзіндік ерекшеліктерінің бірі оқу қызметті сырттай  
бірлескен қызмет ретінде көрінеді, яғни мұғалім бүкіл сыныппен тұтастай жұмыс істейді, 
бірақ ол қызметті тереңірек қарастырсақ ол  «шындығында сыныптағы әрбір оқушының 
жеке оқу жетістіктерінің жиынтығы» болып шығады.  Сонымен, сынып оқушыларымен 
жұмыстың қазіргі кезде кеңінен қолданылатын бірлескен-бөлінген формасы біріншіден, 
оқушылардың өз  арасында, оқушылар мен мұғалім арасында тұлғааралық қатынастар 
құрылымының қалыптасу үдерісін қиындатады, екіншіден,  оқушылар мен мұғалімнің бір-
бірінің тұлғалық ерекшеліктерін, олардың арасында қалыптасатын өзара қарым-
қатынастарды барабар қабылдауларын қиындатады.  
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Резюме  
В статье рассматривается о личности учителя в процессе общения с педагогическим 

коллективом. 
 

Summary 
In article is considered about the identity of the teacher in the course of communication 

with pedagogical collective. 
 
  

МЕНЕДЖМЕНТТІҢ  АЛҒАШҚЫ  ТЕОРИЯЛАРЫ МЕН  МЕНЕДЖМЕНТ 
МЕКТЕПТЕРІ  

 
Есимбекова Б. О., 

Алматы  облысы бойынша педагог қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институты, тәрбие және тұлғаны  

әлеуметтендіру  кафедрасының аға оқытушысы, магистрант 
 

Мақалада менеджмент туралы алғашқы теориялар және менеджмент мектептері 
туралы қарастырылған. 

Түйін сөздер: менеджмент, теория, менеджмент мектептері, ғылым.  
 
Ертеде бір данышпан «Барша өнер атаулының ең шоқтығы биік және ең қиыны – бұл 

адамдарды басқару өнері. Ақиқат қай кезеңде болмасын – өзекті» - деп айтқан екен. 
Тәртіп те, сонымен қатар тәртіпсіздік те жетекшіден басталады деп есептелінеді. Біз 
біліксіз басшы өзі соны қаламаса да өзінен алдыңғы басшылардың көп жылдық еңбегімен 
қаланған ұйымды құрдымға кетіріп жатқандардың куәгері болып жүрміз. Ал «мекеме 
оның жетекшілерінен мықты болуы мүмкін емес» - деп айтылады.  Осы мәнде басқару 
мектептерінің орны ерекше.  Менедженттің  алғашқы теориялары мен мектептерне 
тоқталайық. 

Қазіргі заманғы ғалымдардың менеджмент туралы айтқанына тоқталайық.  
«Кең мағынада, әлеуметтік тұрғыдан қарағанда, менеджмент дегеніміз адамдарға тән 

тенденцияда топты қалыптастыру нәтижесінде өрістейтін техника немесе тәсіл. Мұндай 
топтың мысалына үкіметті, алуан түрлі клубтарды және іскер кәсіпорындарды жатқызуға 
болады. Қандай топ болмасын, оның өзінің дербес менеджменті болуы тиіс. Осы тұрғыдан 
алғанда  менеджментті тәсілдер жиынтығы ретінде қарастыруға болады, әрі сол арқылы 
белгілі бір адамдар тобының мақсаттары мен міндеттері белгіленеді, айқындалады». 
«Менеджменттегі мұндай өзгешеліктердің көп жағдайда елеулі айырмашылығы бола 
тұрса да, бұлардың барлығы адамның мінез-құлқы туралы «негізге алынатын 
түсініктерге» сүйенеді. Осы аталғандар менеджментті жеке адамдар арасындағы 
психологиялық қарым-қатынасқа тәуелді етеді де, бұлар материалдық жағдайларға 
тәуелсіз ретінде қарастырылады, өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлілігінде шек 
жоқ».  (Э.Петерсон мен Э.Плоуменнің анықтамасы бойынша). 

«Менеджмент – бұл өнім, технология, өндірісті ұйымдастыру, басқару еңбегі, 
әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау, жаңалық енгізу мақсатында 
фирмаларды, компанияларды тиімді басқару принциптерінің, тәсілдері мен 
формаларының жиынтығы» (В.Леонтьевтің анықтамасы бойынша). Ал «Вольфгагн 
Хайер  Европада бизнес қалай жасалды?» кітабында: «Менеджмент – бұл жұмыс істеп 
тұрған коммерциялық кәсіпорынның арнайы органы» деп жазған. «Гальвецияның 
пікірінше, басқару процесі - өнер, оның басты мәні мен мазмұны нақты жағдайға қарап 
ғылымды (басқару саласындағы ұйымдық ілім негізін) қолдану.Тіпті маман болмағанның 
өзінде де, біздің кез келгеніміздің басқару ғылымы мен өнері туралы азын-аулақ 
хабарымыз болатыны сөзсіз.  
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Менеджмент-нақты мақсатты жүзеге асыру үшін кәсіпорын жұмысын басқаруға 
және ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі. (К.Ғ. Ахметов. «Менеджмент 
негіздері). 

К.Ғ. Ахметов. «Менеджмент негіздері кітабында: «Менеджменттің бастапқы ұғымы 
– басшылық. Менеджмент - бұл адамдардың, қызметкерлердің жұмысын 
ұйымдастыру.Менеджменттің 2 ұғымы бар. Бірінші ұғым: менеджмент – бұл басқару, 
басшылық ету органы. Екінші ұғым: менеджмент – бұл адамдарды басқару (әрекет) деп 
жазады [1]. 

Менеджмент ұғымы басқару саласы бойынша түрлi мағынаны бiлдiредi. 
Менеджмент-басқару сөзiнiң аналогы болғанымен, оның өзiндiк ерекшелiктерi бар. 
Басқару сөзiнiң аясы кең, ал менеджмент белгiлi бiр басқару түрiн, яғни акционерлiк 
компанияның немесе кәсiпкелiк корпарациялардың жұмысын әлеуметтiк, экономикалық 
процесс негiзiнде басқару. 

Ғылыми басқару мектептерi  теориясына (1856-1920). 
Ғылыми менеджменттiң пайда болуы Фредрик Уинслоу Тейлордың есiмiмен 

байланысты. Негiзгi принципi, басты идеясы - өндiрiстегi еңбектiң тиiмдiлiгi және  
еңбеккерлердiң материалдық қызығушылығының еңбек өнiмiн арттыруға жетелеуi; 1880 
жылдары өздiгiнен инженерлiк бiлiм алған американдық Фредрик Тейлор еңбек процесiн 
зерттей бастады. Ол еңбек процесiн өздiгiнен жүзеге асатын iс ретiнде қарастырмай, оған 
терең ден қойып, зерттей бастаған тұңғыш адам болды. Ол ғылыми менеджменттi төрт 
салада  дамытты: нормалау, уақыт пен мiндеттi зерттеу, ұдайы сұрыптау және баулу, 
ақшалай ынталандыру. Оның ойынша, еңбек өнiмдiлiгiнiң артуы қожайынға да,  
жұмысшының да психологиясына түбегейлi өзгерiс әкеледi. Ол үшiн екi жақтың да 
психологиясын өзгерту керек.  Қосымша өнiмдi өзара бөлiп алуды мақсат етпей, керiсiнше 
бар күш-жiгердi оны молайтуға  жұмсауы керек. Тейлор өз теориясын тұжырымдай келе, 
мынандай тоқтамға келедi:” дәстүрлi  әдiстiң орнына ғылым; қарама-қарсылықтың орнына 
үйлесiмдiлiк; дербес жұмыстың орнына ынтымақтастық; еңбек, әрбiр жұмысшыға  
қолайлы жағдай жасау.  

Тейлор концепциясының негiзгi қағидалары. 
1.Ескi дәстүрлi жұмыс тәсiлдерiнiң орнына ғылыми iргетасты құру, оның  әрбiр 

элементiн ғылыми  тұрғыдан зерттеу. Ол былай деген: басқаруға да, көпiр салу секiлдi 
асқан дәлдiк қажет.  

2. Жұмысшыларды ғылыми критерий бойынша таңдау, оларды жаттықтыру, баулу. 
3. Еңбектi ұйымдастырудың ғылыми ойластырылған жүйесiн практикаға ендiру 

және әкiмшiлiк пен жұмысшылар арасындағы ынтымақтастықты арттыру.  
4. Жауапкершiлiктi арттыру. 
Филадельфиядағы Фредрик Уинслоу Тейлордың зиратындағы тасқа: ”Ғылыми 

менеджменттiң атасы” деп жазылған. Оның “Фабриканы басқару” (1903ж), “Ғылыми 
менеджмент принциптерi” (1911ж) т.б. да кiтаптары жарық көрген. 

Тейлор iлiмiн Френк Б.Гилберт, Генри Гант, Лилиан Гильберт, Хорейс Хетэуй, 
Сенфорт, Г. Форт, Харригон, Эмергон сияқты көрнектi зерттеушiлер жалғастырып, 
насихаттады.  

Классикалық немесе әкiмшiлiк мектебi - (1920-1950). 
Әкiмшiлiк мектептер пайда болғаннан кейiн  басқаруды  ұдайы  жетiлдiрумен, 

әкiмшiлiк қызметтi ұйымдастыру принциптерiмен айналысты.  Француз зерттеушiсi Анри 
Файольдiң (1841-1925) есiмi әкiмшiлiк мектебi проблемаларымен  тiкелей байланысты.   

А.Файольдың пiкiрiнше, әкiмшiлiк ету жан-жақты қызмет ауқымын қамтитын 
басқарудың бiр бөлiгi және де технологиялық процесс, коммерциялық процесс,  ақша 
қаражат та iздестiру, қорғаныстық (жеке меншiк пен жеке адамды қорғау), бухгалтерлiк, 
әкiмшiлiк салаларын қамтиды.  Ал әкiмшiлiк функцияны талдай отырып, Файоль  оның 
бес түрлi эементтерiн көрсеттi: жоспарлау,  ұйымдастыру,  басшылық ету, үйлестiру, 
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бақылау. Басқарушылардың  қызмет мiндеттерiн қалай атқару керектiгiне көңiл бөлдi. 
Оның он төрт түрлi принципiн  ұсынды: 

1. Жұмысты бөлiсу. 
2.  Билiк. 
3. Тәртiп. 
4. Дара басшылық 
5.  Бағыт билiгi. 
6. Жеке мүдденi жалпы мүддеге бағындару. 
7. Ақы төлеу. 
8. Орталықтандыру. 
9. Иерархиялық (төмен шендiлердiң жоғарғы шендiлерге бағыну тәртiбi) тiзбек. 
10. Реттiлiк. 
11. Әдiлеттiлiк. 
12. Қызметшiлердiң тұрақтылығы және қызметтік лауазымда болу мерзiмi. 

Адамдарға өз қызметiн жете бiлуiне уақыт беру. 
13. Ынта-ықылас.  
14. Ерекше рух. Қызметкерлердiң күш-жiгердi жұмылдыруы ұйымдастырудың 

табысты болуының кепiлi.   
Басқару жоспарлардан басталып, бақылаумен аяқталатын үздiксiз процесс болып 

саналады деп түсiндiрдi. 
Негiзгi идеясы-басқару принципiндегi жан-жақтылық болуы, мекемедегi табысқа 

кепiл бола алады. Л.Урвин Файольдың идеяларын жалғастырды. 
Адамилық мектебi (1930-1950ж)  
Ғылыми басқару мектебi мен классикалық мектеп, психология жаңадан дами 

бастаған кезде жарық көрдi. Осы мектептердiң авторлары адам факторының маңызын 
мойындай тұрса да, олардың  тұжырымдауынша ақыны әдiл төлеу,  экономикалық 
ынталандыру және формальды қызмет қарым-қатынасын орнату секiлдi мәселелермен 
шектелдi. Адамилық мектебi (адамгершiлiк қарым-қатынас  мектебi) жөнiндегi пiкiр  
осыған орай туындады. Элтон Мейо адамгершiлiк қарым-қатынас  мектебiнiң  жаңа 
бағытта дамуының негiзiн салушылар деп есептелiнедi. 1933 жылы Мэйо “Индустриалдық 
өркениеттегi адамгершiлiк қарым-қатынастар” кiтабын шығарды. Онда: “… жақсы 
меңгерушi тек өндiрiс пен еңбектi ұйымдастыру техникасы туралы ғана емес, жұмыстың 
психологиялық жағдайларын да, … ойластыруы керек. Бұл еңбек тиiмдiлiгiн арттырудағы 
елеулi фактор”. 

Мэйоның ұсынуы бойынша: 
1. Психологиялық ықпал ету. 
2. Психологиялық заңдылықты ескере отырып, ұжымдық еңбекке сену. Өзара 

ұнатуына қарай топтау. 
3. Жұмысшыларға шығармашылық iске қабiлеттi адам ретiнде ықпал ету. 
4. Өндiрiстi жақсартуға ынталандыру. 
5. Шығармашылық белсендiлiкке жол ашу. 
6. Өз мамандығына деген мақтаныш сезiмiн ояту, бiр мақсатта жұмылдыруға 

ынталандыру. 
7. Адамдарға қамқор болу. 
Осы мектептiң басқа өкiлдерi К.Арджерис, Р.Ликатт, Р.Блейк, Фоллетт, т.б. мақсатқа 

жетудiң тиiмдi жолы-адамдар арасындағы қарым-қатынасты  жақсартудың  мiндеттiлiгi 
деп түсiндiрдi. 

Мiнез-құлық яғни тәртiптiлiк мектебi. (1950 жылдардан бастап) 
Екiншi дүние жүзiлiк соғыстан кейiн жұмыс орнында мiнез-құлықты зерттеу туралы 

ғылымды жолға қойды.  Бұнда адамгершiлiк қарым-қатынас  мектебiнен бiршама 
ауытқып,  адамдар арасындағы қарым-қатынасты орнықтыру тәсiлдерiне  ден қойылды.  
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Бұл мектептiң мақсаты-адам ресурстарының  тиiмдiлiгiн арттыру  арқылы ұйымдастыру 
тиiмдiлiгін арттыру болды. 

Бұл мектептiң өкiлдерi Крис Арджирис, Ренсис Лайкерт, Дуглас Мак-Грегор, Р. 
Блейк - “мақсатқа жетудiң тиiмдi тәсiлi кәсiпорында әлеуметтiк, психологиялық негiзде 
адамдар потенциалын максимумдық түрде пайдалану”  деген тұжырымға келдi. 

Басқарудың ғылыми немесе  сандық ықпал  мектебi  
(1950 жылдан осы кезеңге дейiн) 
Басқару теориясының жаңа бағыттарының бiрi - “басқару ғылымы” деп аталатыны-

басқару ғылымына сандық тәсiлдер мен дәл ғылым аппаратын енгiзуге тырысумен 
сипатталды.  

Кибернетика мен операцияны зерттеудiң пайда болуына байланысты шыққан бұл 
мектептiң өкiлдерi: Р.Акофф, Л.Берланфи, С.Бир, А. Гольдбергер, Д, Форрестер сияқты 
ғалымдар.   

Осы мақсатта жаңа ұйымдық фирмалар  жан–жақты талдау жүргiзуге мүмкiндiк 
беретiн жаңа есептеу техникалары, барынша децентрализациялауға ықпал ететiн жаңа 
басқару психологиясы, нақты мiндеттердi қою мен шешу қолданылды. Математикалық 
модельдеу негiзiн пайдалана отырып, компьютердiң көмегiмен басқарудың тиiмдi 
жолдарын iздестiру.   

Басқару психологиясы ұжымының іс-әрекетін нақты бір ғылым түрі ретінде 
қарастырады және  басқару мәселесінде қолданылатын әрекеттерін психологиялық 
білімділік негізінде қолдануын  зерттейді. Адамдардың  белгілі бір ұжымдағы  
ұйымдасқан іс-әрекетін зерттеу - басқару психологиясының негізгі тұғыры болып 
табылады. Ұйымның өзіндік ішкі ережелерін, ұжымдық нормалар мен талаптарды, 
қызметтес  адамдардың арасындағы әртүрлі  психологиялық қарым – қатынастарды білу - 
ұжымды   басқарудың  жолдарының бірі ретінде қарастырылады.  Ұжымның ережесі, 
талаптары осы ұйымдағы адамдар арасында  ішкі психологиялық қарым - қатынасты 
туындатады. 

Бұл туралы мамандар төмендегі өзекті психологиялық мәселелерді қарастыра алады: 
• Кәсібибіліктілікті көтеруді; 
• Басшының ұжымдағы адамдар арасындағы қарым – қатынастарды білуді 
• Стратегиялық  жоспарлауды 
• Шешім қабылдауды  
• Шиеленісті шешуді  
• Басқаруәдістерініңтиімділігінарттыруды;  
• Адамзаттыққұндылықтар тұрғысынан ұйымныңәлеуметтік-

психологиялықахуалын жетілдіруді 
• Ортақмақсатқа жұмылдыруды;  
• Басқару  стилінің мәнін түсіндіре алуды [2]. 
Е.Е. Вендров пен Л.И. Уманский басқару психологиясы аспектілерін  былай 

көрсетеді: 
1.ұжым мен топтар арасындағы әлеуметтік-психологиялық мәселелер; 
2.басшыныңіс-әрекетпсихологиясы;  
3.басшыныңжекетұлға ретіндегіпсихологиясы;  
4.кадрлардытаңдаудағыпсихологиялықәрекеттер;  
5.қадрлардыдаярлаужәнеқайтадаярлаудыңпсихологиялық- 
педагогикалық  мәселелері. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ахметов К.Ғ. Менеджмент негіздері, Алматы, 1993. 252 бет. 
2. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. Москва, 2007. С54.  
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Резюме 
В статье говорится о школах менеджмента: классической, административной, 

научном руководстве, поведенческой, то есть дисциплинарной школе. Психология 
руководства рассматривается как отдельная самостоятельная наука. Приведены аспекты 
психологии руководства. 

 
Summary 

The article refers to management schools: classical, administrative, scientific management, 
behavioral or the disciplinary school. Psychology of management is considered as a separate 
independent science. Aspects of psychology are shown in the  manual. 

 
 

КӨРКЕМ ТУЫНДЫ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ ӨЗІН-ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 
МҰХТАРОВА Ә.С.,  

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,   
 ДАСТАНОВА М.Е.,  

магистрант 
 

Мақалада автор «Өзін-өзі тану» бағдарламасы, оның әлемдік адамзат рухани 
құндылықтарының маңыздылығы жөнінде айтады. 

Түйін сөздер: рухани құндылықтар, өзін-өзі тәрбиелеу, педагогика. 
  
 
Көркем әдебиет-балаларды жеке тұлға ретінде қалыптастыруға тиімді ықпал 

жасайтын тәрбиелік құралдың бірі. Әдебиет оқушыға өмір сырларын танытып қана 
қоймай, оларды адамгершілікке бағыттап, баланың ішкі ойларын сыртқа шығаруға 
көмектеседі. Әдеби туындыны сүйіп оқитын бала бойында өзгені танысам, өзімді 
тереңірек білсем деген құштарлық сезім пайда болады. Әдеби туындының тәрбиелік 
маңызы туралы талай рет айтылды. Оқыту мен тәрбиенің бірге жүргізілгенде ғана тиімді 
нәтиже беретіні де көпке белгілі. Көркем шығарма бала сезіміне әсер етіп, қиялын 
шарықтатады, шығармашылық қабілетінің дамуына жағымды ықпал етеді. Көркем мәтінді 
оқып тыңдату, оны әңгіме өзегіне айналдыру, сюжеті мен композициялық құрылысына 
қарай, образдар жүйесі бойынша талдату, дискуссиялық пікір алысуға айналдыру, сөз 
жоқ, оқушының ой-өрісінің кеңеюіне, адами қасиеттерінің дамып қалыптасуына және 
өзін-өзі тәрбиелеуіне жол ашады. 

Өзін-өзі тәрбиелеу мәселесі-тәрбиенің құрамды бөліктерінің бірі. Өмірде адамды 
жақсы жаққа бағыттай алатын қуатты күш сол адамның өзі екенін педагог ғалымдар талай 
рет мәлімдеді. Әдеби шығарманың да баланың өзгеруіне, өз-өзіне ықпал ететін тиімді 
әсерінің бар екендігі де дәлелденіп жүр. Педагог ғалымдар оқушыға қолдау, құрмет 
көрсету, оның пікірімен санасу, айналасы, достары, ата-анасы арқылы өзін-өзі тәрбиелеуді 
ұсынады. Балаларға күнделік жазуды ұсынып, оған өз бойларындағы жақсылықтар мен 
олқылықтарды әдістемелік тәсілдер арқылы баланың өзін-өзі тәрбиеленуіне жол көрсетіп 
жатады. Бұның бәрі педагогикада қарастырылған мәселелер. 

Оқушылардың өз бойындағы жақсы қасиеттер мен кемшіліктерін де өз уақытында 
сезініп білуіне ықпал ету педагогтың жүргізетін іс-шарасына байланысты. Қазақ әдебиеті 
пәнінің мұғалімі көркем шығармадағы образдар арқылы баланың жан дүниесіне ықпал 
етіп, сол қаһармандар әлеміне баланың өзін енгізуге әрекет жасауы керек. Туындыдан 
өзіне ұнайтын кейіпкерін тауып алған оқушы сүйікті образының бейнесіне еніп, солар 
тәрізді өмір салтын ұстанғысы келеді. Оларға еліктеп, образ әлеміне еніп кетеді. Мұғалім 
көркем туындыны меңгерте отырып, баланы мәтіннің ішкі әлеміне жетелесе, оқушы 
автордың не әдеби кейіпкер аузынан шыққан толғаныстар мен орамды сөз қолданыстары 
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арқылы өзін-өзі тәрбиелегенін аңғармай да қалады. Сабақ кейіпкерлердің сөз жарысына 
айналып, әр оқушы өз кейіпкерінің тағдыры мен абыройы үшін сөз майданына енеді.     
«Менің Шұғам», «Баян болып толғансам», «Адақтың сыры», «Ақбілектің толғанысы», 
«Мен ішпеген у барма»деген тақырыппенда кейіпкер болып толғану-оқушының өзін-өзі 
тәрбиелеуіне жол ашатын тиімді тәсілдер. Шығарма кейіпкерінің образына еніп, оның 
жетістігі мен кемшілігі туралы сөз бастау, оның қуанышына ортақтасып, осал тұсына 
ренжи тіл қатуы баланың өз бойындағы кемшілігін түзете бастауына да игі әсерін тигізеді. 
Алғашқы кезде сүйікті кейіпкері туралы сөйлеп тұрған оқушы өз басындағы жайтты да 
қосып айтқанын аңғармай қалады. Осындай сәтте терең эмоцияға берілген оқушы өз 
мақсатын да айтып өтеді. Енді оның бойында өз кейіпкерімен қосылып, мақсат етіпқойған 
ісін орындауға құлшыныс оянады. Көркем туынды оқушының өзін-өзі тәрбиелеуіне 
алғашқы соқпақты осылай салады, оқушының өз «Мені» болуына түрткі болады. Кейде 
оқушыларға «Өзіңді қадірлейсің бе?» деген сұраққа жауап іздету арқылы да өз «Менін» 
тапқызу үшін көмектесуге болады. Бұндай әрекет оқушыны жігерлендіріп, өзін-өзі 
қанаттандыруға жағымды ықпал етеді. Өз бойындағы кемшілігін жоюға өзін-өзі 
дайындайды. Өз мақсатына қол жеткізген бозбала шынайы бастан кешіріп, шешім 
баяндаукеректігіне көз жеткізеді. Осы сәттен бастап өз мақсатының баянды болуын 
көздеген оқушы өзі байқаған олқылықтарын жоюға кіріседі. Өзін-өзі тәрбиелеу 
идеясының құндылығы да осында жатыр.  

Философ И.Канттың «жасөспірімге өмірге құштарлық пен жақсы көңіл күйдің болу 
қажеттігін түсіндіру қажет. Адам жүрек қалауымен өмір сүрсе, оны ешкім қорқыта 
алмайды. Адам бірқалыпты тыныштық рухы сезілген ортада өзін-өзі тәрбиелеуге бейім, 
өмір сүруге құштар жан бейнесіне қол жеткізеді. Сенің өзгермейтін міндетің-өзге 
адамдарды жақсы көру қажеттілігі және барлығымыздың әлем азаматы екендігімізді 
сезіну екендігін жасөспірімдерге айту керек» деген пікірі көпке ой салуы керек. Бұл 
көзқарастың өзін-өзі тәрбиелеу мәселесіне де қатысы бар екеніне талай рет көзіміз жетті. 

 Ғалым-педагог Л.И.Маленкова жасөспірімдердің өзін-өзі тәрбиелеуінің құралдары 
ретінде:  

- өзін-өзі тәрбиелеудің айға, жылға, бірнеше жылға, тіпті бүкіл өміріне арналып 
құрылған бағдарлама жасауды; 

- өмірде өзіне үлгі болатын адамдарды іріктеуді ірілі-ұсақты жағдайларды есептеп 
Ереже құрастыруды ұсынады. 

Ал ғалым С.Г.Губашева мен А.Ж.Отарбайоқушыны сендіру арқылы тәрбиелеуді 
ұсынады. Сендіру тәрбиеленушінің санасына жан-жақты әсер ету болып табылады. 
Сендіру ұстаз, тәрбиеші, балалар ұжымы арқылы адамгершілік қасиетті, мінез-құлық 
ережесін түсіндіру жолымен іске асырылады. Аталмыш ғалымдар атап көрсеткен 
сендірудің кейбір әдістері, мысалы, этикалық әңгімелер айту, көркем әдебиетті оқыту, 
ұлағатты сөздерді қолдану өзін-өзі тәрбиелеу процесінде де қолданады.  

 Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде өзін-өзі тәрбиелеудің жүйесін қалыптастыру өзекті мәселеге 
жатады. Осы тұрғыдан алғанда өзін-өзі тәрбиелеу ісін сабақ беру барысында да іске асыру 
аталмыш мәселенің бір бөлшегін шешу болып табылмақ.  

 Педагогикада өзін-өзі тәрбиелеуді іске асырудың төрт жолы бар: 
а) мектеп өмірінде оқушының өзін-өзі басқаруы; 
ә) мектептен тыс кезеңде өз еркімен өзін-өзі тәрбиелеуі; 
 б) экспрессивтік (өзін-өзі дамыту-психологиялық сипат);  
в) субъективтік қызметі (алдыңғы қызметтер бұның синтезі болып табылады) бар. Өзін-өзі 

тәрбиелеу процесі күрделі интеллектуалдық, жігерлілік және эмоционалды процесс болып 
табылады. 
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Резюме 
  В данный статье рассказывается о программе «Самопознание», о ее значимости в 

мировых духовных ценностьях человечества. 
 

Summary 
In given to article the tsennostyakh of mankind is told about the Self-knowledge program, 

about its importance in world spiritual. 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛИЗМА 
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Аннотация. В современном мире проблема межнациональных отношений и в 

особенности отношение к своей национальности - одна из наиболее актуальных. 
Очевидно, что понимание данных феноменов и изучение специфичности их психо-
социального оформления должна составлять одну из главных задач современных 
социально-психологических исследований. 

Ключевые слова: подход, национализм, тенденция, исламофобия, стеретипы.  
 
Важной тенденцией развития современной психологии в XXI веке является 

возрастающее значение этнокультурного аспекта. При этом наиболее актуальной 
проблемой, по мнению многих отечественных, российских и зарубежных психологов, 
становится изучение психологического сходства и различия между этнокультурными 
общностями и этническими группами. Такое сходство и различие между этносами, 
возникающее в сознании людей, оказывается наиболее полно отраженным в феномене 
«этнического стереотипа», что обусловливает все возрастающий интерес к его изучению. 
Когда различные культуры начинают сосуществовать вместе, постепенно 
глобализирующийся мир, с одной стороны, учит относиться к этим различиям с 
терпимостью, а с другой – становится причиной того, что некоторые различия формируют 
восприятие «свой–чужой». В основе таких различий лежит религиозное и этническое 
происхождение. Поэтому, рассматривая вопросы этнической и религиозной 
дискриминации, исламофобии, прежде  всего, необходимо обратить внимание на то, какое 
влияние эти процессы оказывают на Европу. 

Исследование этнических стереотипов и предрассудков начинает, по сути, занимать 
одно из центральных мест в социальной психологии в современных условиях, поскольку 
оно связано с наиболее проблемными областями социальной теории и практики и 
продиктовано настоятельным требованием времени. Проблематика, которая поднимается 
в процессе изучения этнических стереотипов, является междисциплинарной, 
затрагивающей интересы психологии личности, социальной и когнитивной психологии, 
социологии, этнологии, истории и культурологии. Изучение этнических стереотипов 
является важным этапом развития каждой из вышеназванных дисциплин.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена целым рядом факторов:  мало 
исследованным остается вопрос трансформации этнических стереотипов в исламофобию 
на современном этапе развития общества. Следует признать, что значительная доля 
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важных фундаментальных исследований этнических стереотипов в нашей стране была 
проведена еще в доперестроечное и раннеперестроечное время. Являясь коллективными 
представлениями, детерминированными культурой и формирующими определенные 
нормы поведения в отношении к тем или иным группам и их представителям, этнические 
стереотипы, несмотря на их кажущуюся устойчивость, подвергаются глубоким 
изменениям во времена социальных потрясений. Их формирование происходит под 
воздействием многих факторов, среди которых важное место занимают исторические 
условия межэтнического взаимодействия. 

Несмотря на огромный интерес к изучению этнических стереотипов в нашей стране 
и немалое количество фундаментальных работ посвященных их изучению, методы 
исследования этнических стереотипов, появившиеся с недавних пор в рамках западной 
социальной психологии, оказываются мало представленными в отечественных 
исследованиях. Среди российских методов, направленных на изучение авто- и 
гетеростереотипов и получивших достаточную известность, по-видимому, можно особо 
выделить такие успешные разработки как ДТО Г.У. Солдатовой - Кцоевой (1998) [1], 
Психосемантические методики В.Ф. Петренко (2000, 2005) [2] и А.Г. Шмелева (2002) [3]. 
Методы, которые используются в этнопсихологии для выявления этнических стереотипов, 
разделив их на две больших группы: прямых и косвенных методов измерения. В западной 
социальной психологии первую группу методов принято называть «эксплицитными», а 
вторую – «имплицитными». В группе косвенных методов были выделены две подгруппы: 
проективных методов и собственно имплицитных методов. Среди проективных методик, 
направленных на изучение этнических стереотипов  цветовые тесты, контент-анализ 
национального фольклора (например, пословиц и поговорок), а в группе собственно 
имплицитных методов, в основе которых лежит измерение времени реакции, были 
выделены такие как прайминговый метод, аффективная прайминговая методика Фезио, 
тест имплицитных ассоциаций (ТИА) А. Гринвальда, лексическая прайминговая техника 
Б. Виттенбрика и другие. Данные методы, основанные на измерении времени реакции, 
пришли на смену классическим методам выявления этностереотипов, завоевывая с 
каждым годом все большую популярность на Западе, в то время как в отечественной 
социальной и этнической психологии они до сих пор остаются малоизвестными. Такое 
положение дел дало нам дополнительный импульс взяться за их освоение и апробацию в 
рамках нашей исследовательской работы.  

На Западе изучением стереотипов под углом исследования проблемы общественного 
мнения занимались К. Аслам, Р. Бинкли, К. Брейли, Д. Кац, У. Липпман, Д. Тернер, Г. 
Тэджфел и др.  

В России интерес к проблеме исследования этностереотипов проявили еще русские 
философы и историки, исследуя их через призму особенностей русского национального 
характера, особенностей «русской души»: Н.А. Бердяев, JI.H. Гумилев, Н.Я. Данилевский, 
И.Е. Забелин, Н.И. Костомаров Н.О. Лосский, и др. В Европе аналогичные вопросы 
занимали умы В. Вундта, М. Лацарса, Э. Фромма.  

В современное время особенности этнических авто- и гетеростереотипов  этносов 
исследовали Д. Пибоди, А.Г. Шмелев, М.К. Андреева, А.Е. Граменицкий (1993), Т.Г. 
Стефаненко (1993, 1999, 2000), К.Касьянова (1993), З.В. Сикевич (1996, 1999), Г.У. 
Солдатова (1998), Е.Б. Шестопал, Г.О. Брицкий, М.В. Денисенко (1999), А.Г. Шмелев 
(2002),Ж.Т. Уталиева (2000), Л.К. Комекбаева (2003).  

Сущность этнических стереотипов и функции их в межэтническом общении 
освещались в трудах Т.Г. Стефаненко (1993,2000), А.Г. Здравомыслова (1996), П.Н. 
Шихирева (2000), Ю.П. Платонова (2003), А.Л. Свенцицкого (2003), В.Г. Крысько (2004), 
Л.Г. Почебут (2007) и др.  

Исследования стереотипов, предрассудков и установок и методов их выявления в 
отечественной и зарубежной психологии широко представлены работами B.C. Агеева, 
М.К. Андреевой, B. Артемова, И.П. Кона, Н.М. Лебедевой, В.Ф. Петренко, Л.Г. Почебут, 
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С.В. Рыжовой, Г.У. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, Д.Н. Узнадзе, В.Ю. Хотинец, А.Г. 
Шмелева, М. Банаджи, Т. Вилсон, А. Гринвапьда, П. Дивайн, Дж. Довидио, Б. Носека, М. 
Олсона, Д. Пибоди, М. Скарабиса, Р. Фезио, Б. Шефера, и др.  

Особое значение для разработки теоретико-методологической основы диссертации 
имели: теория двойственной установки (Wilson, Lindsey & Schooler, 2000), теория 
единственной установки (Greenwald at all, 1995), ассоциативная модель стереотипа 
(Anderson, 1983), методики «Психосемантический анализ стереотипов характера» Д. 
Пибоди в адаптации А. Г. Шмелева (1993) и Go-No-Go ассоциативный тест Б. Носека и М. 
Банаджи (Nosek & Banaji, 2001) [4].  

Выявлено, что этнические предубеждения - социально-перцептивный индикатор 
межэтнических отношений, одна из форм проявления эмоциональных оценок личности, 
направленная на лиц того или иного этноса, предшествующая непосредственному 
взаимодействию (суждение априори) (С.М Джакупов, Р.Т. Алимбаева, Б.А. Амирова, З.М. 
Балгимбаева). Ключевым является то, что этот феномен представляет собой не статичное, 
а динамичное образование. 

Предубеждения против "чужаков", устоявшиеся в обществе, превратившиеся в 
норму публичного поведения, разделяют людей, отвлекают их внимание от коренных 
социальных «заморочек» и тем самым помогают господствующим классам удерживать 
свою власть над людьми. 

Какова же природа этнических предубеждений? Коренятся они в особенностях 
индивидуальной психологии либо же в структуре публичного сознания? Каким образом 
передаются они из поколения в поколение? Каковы пути и условия их преодоления? 

Вопросы эти совсем сложны, и мы не претендуем ни на полноту их охвата, ни на 
окончательность выводов. В качестве главенствующего объекта мы возьмем Соединенные 
Штаты Америки. Во-первых, это ведущая капиталистическая страна. Во-вторых, в ней 
расовая и государственная трудности стоят в особенности остро. В-третьих, 
прогрессивные ученые США уже давно и основательно изучили эти трудности, и  
скопленный ими материал, если разглядывать его с марксистских позиций, имеет 
огромную научную ценность. 

Очевидно, в различных странах трудности эти носят разный характер. Американские 
авторы больше всего интересуются негритянским и еврейским вопросами. Но то, что 
достоверно установлено в данном случае, может, с соответствующими коррективами, 
способствовать пониманию и более общих национальных феноменов. 

Актуальность изучения национализма в наши дни, к сожалению, не требует 
длинного практического обоснования. Этнический конфликт, этнонациональный фактор в 
террористической деятельности и многие другие феномены, связываемые с 
национализмом сейчас в поле зрения, как общества, так и научного мира.   

Однако, несмотря на «разнообразие» теоретических подходов и  терминологический 
выбор мы все же оказываемся не в состоянии провести целостный социально-
психологический анализ националистического феномена только их силами. Дело в том, 
что национализм представляет собой крайне неоднородное явление.  

Возможно  описание картины происходящего, опираясь на один базовый термин, 
например феномен «авторитарной личности». Однако в таком случае мы рискуем 
психологизировать социальные процессы, что может привести к недооценке социального 
фактора. Кроме того, нельзя не учитывать что, как «авторитарная личность», так и 
«ксенофобия» и др. феномены не являются специфичными именно для 
националистического дискурса. 

Можно ввести четкое разграничение между социальным и психологическим 
уровнем. Так, например В.С.Агеев предлагает различать межгрупповую дискриминацию 
как «психологическое явление, в основе которого лежат когнитивные (познавательные) 
механизмы установления тождества и различия,  дискриминацию межгрупповую как 
социальное явление, которое, вопреки утверждениям ряда авторов, обусловливается не 
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психологическими, а социальными, экономическими, политическими и другими 
факторами» [5, с. 4]. Однако в этом случае мы теряем возможность реальной полевой (не 
экспериментальной) социально-психологической работы, которая всегда имеет дело с 
«грязными» феноменами, объединяющими в себе как социальное, так и психологическое . 

Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью дать определение  
национализма исходя из двух позиций: понимания его дискурсивной природы и  
фиксации этого дискурса на существовании «воображаемого сообщества», наделенного 
этнокультурной гомогенностью, а также необходимости анализа националистических 
феноменов через групповые процессы им специфичные.  

В качестве базовой точки для формулировки социально-психологического 
определения национализма мы выбрали вторую позицию. Обратившись к анализу 
национализма в реальном поведении нетрудно заметить, что он может проявляться в 
разнообразных социально-психологических формах, имеющих наибольшее отношение к 
теории межгрупповых отношений. 

При этом, наиболее часто, исследователи говорят об особенностях восприятия в 
ситуации межгрупповых (и соответственно) межнациональных отношений, 
проявляющихся в разнообразных социальных установках. Также значительная часть 
исследований посвящена описанию поведения группы (или индивида в системе 
межгрупповых отношений), путем фиксации различных феноменов (например феномена 
«козла отпущения»), которые мы можем обозначить как групповые реакции. Наименее 
изученной стороной межгрупповых отношений остается область восприятия, всегда 
связанного  (в отличие от установок) с реальным действием, но не сознаваемого как 
межгрупповая коммуникация. Мы посчитали необходимым выделение этого 
«промежуточного уровня», обозначив его как паттерны непосредственной межличностной 
коммуникации.  

Таким образом, мы предполагаем, что национализм это многоуровневое 
образование, существующее в виде  групповых реакций,  паттернов межличностной 
коммуникации и  социальных установок. 
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В статье рассматривается об интеграции потенциала семьи и школы в процессе 
социализации личности. 
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В современных условиях неоценима роль семьи как социального института, который 

обладает большими возможностями для вовлечения ребенка в процесс социализации.  
Выполняя функции первичной социализации личности, семья выступает в роли 

субъекта этого процесса. В семье закладываются основы личности ребенка: мотивация 
достижения успехов или мотивация избегания неудач, качества характера, творческие 
начала. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно 
в благополучной или неблагополучной семье воспитывается ребенок.  

 В зависимости от состава семьи, от отношений в семье к собственным членам и 
окружающим людям человек смотрит на мир оптимистически или пессимистически, 
формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье 
влияют также на дальнейший жизненный путь человека.  

Социализация в семье осуществляется разными путями и происходит этот процесс в 
основном по двум параллельным направлениям: в результате целенаправленного процесса 
воспитания и социального научения. 

Успех в семейном воспитании гарантирован, если конкретно родители знают, что 
надо воспитывать у детей и как надо. Иначе говоря, важно относиться к воспитанию как к 
своего рода профессиональной, а не любительской деятельности.  

В семье родители должны помочь своему ребенку найти самого себя, раскрыть его 
индивидуальность, подвести ребенка к работе над собой, к обретению самостоятельности. 
Решение этой задачи должно быть связано с жизненным опытом ребенка. Хорошо, если 
ребенок, помимо ограничений, получает и свободу, соразмерную его возрасту и 
возможностям. 

Наиболее трудная задача в семейном воспитании – вопрос дисциплины в семье. 
Этому ребенка надо учить с первых месяцев жизни. Семья должна с ранних лет приучать 
детей к обязанностям. Нерешенность этой задачи во многих семьях привела к тому, что 
многие, уже выросшие дети, не привыкли обременять себя заботами и трудами. Отсюда – 
рост преступности, тунеядства. Когда детям все позволено, и они ни за что не отвечают, 
то они начинают довлеть над своими родителями. 

В семье должны создаваться условия для гармоничного развития личности. Важно 
увидеть сильные и слабые стороны ребенка, его тип. Необходимо, чтобы в семье сумели 
увидеть и развить не только талант или способности ребенка, но первостепенно воспитали 
из ребенка человека. Если, уповая на  способности, ребенок не будет прикладывать 
усилий, то и в последующих жизненных ситуациях он не захочет трудиться. 

Семья, давая много ценного в смысле воспитания, должна постоянно согласовывать 
свои действия с действиями школы, поэтому эффективность   социализации в решающей 
мере зависит и от школы, ее сотрудничества с другими социальными службами, 
ориентированными на поддержку семьи.  

 Как известно, школа и семья, в сущности, ориентированы на решение единой 
задачи: социализацию личности, т.е. обогащение социального опыта обучающихся. При 

 49 



Вестник университета Кайнар, №2/1.2015 

этом, влияя на общество и семью, школа создает благоприятные условия  для 
самореализации личности.  

Следовательно, необходима интеграция воспитательного потенциала этих 
социальных институтов, чтобы семья не оказалась лишь пассивным объектом 
благодеяний извне.  

Существует определенная система работы по интеграции потенциала семьи и 
школы. Одно из направлений данной работы – это проведение совместных мероприятий 
педагогов с родителями и учащимися. Часто практикуются деловые игры с участием, как 
школьников, так и их родителей.  Кроме этого можно предложить следующие виды 
мероприятий:  

Консультации - индивидуальные, коллективные и тематические. 
Дни открытых дверей, где давать возможность родителям присутствовать на уроках, 

внеурочных мероприятиях, встречах с психологами, врачами, педагогами. 
Родительские собрания по культуре поведения детей, по созданию домашней 

библиотеки, по организации семейных праздников и т.п. 
Телефон доверия - разрешение родителям в определенные дни и часы обсудить с 

классным руководителем важные для воспитания ребенка вопросы. 
Привлечение родителей к организации совместных экскурсий, праздников, походов 

в кино и театры, на природу.  
Современным родителям  требуется помощь по двум направлениям: помощь в 

обучении и воспитании. 
Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей.  
Помощь в воспитании предполагает консультирование родителей, создание 

специальных воспитывающих ситуаций для решения задачи своевременной помощи 
семье. Родительский долг, любовь, ответственность, интерес входят в ту сферу семейной 
жизни, которая обеспечивает воспитательную функцию семьи. Если нарушены отношения 
в этой сфере, то школе следует оказать помощь в формировании нравственного сознания 
детей и родителей через взаимное уважение и ответственность. Школе при оказании 
помощи семье необходимо разобрать с родителями применяемые в их семье методы 
воспитания и помочь определить более подходящие. Такая работа с семьей 
осуществляется на профилактическом и реабилитационном уровнях. 

Профилактический уровень педагогической деятельности с семьей реализуется в 
пропаганде ненасильственного воспитания, в повышении педагогической культуры 
родителей. Эффективность профилактической деятельности напрямую зависит от 
правильного выбора способа общения с семьей. Недопустимы небрежное, 
снисходительное или слишком официальное отношение при встрече, а также упреки, 
устрашения, ультиматумы. В противном случае создается психологический барьер, из-за 
чего человек не может правильно воспринимать даже вполне целесообразные 
предложения. 

Успешной работе с семьей помогает атмосфера дружеских, партнерских, 
неформальных отношений между педагогом и учениками, чему способствуют проведение 
совместных воспитательных мероприятий. В процессе их совместной подготовки 
предоставляется возможность лучше узнать друг друга, проявить взаимный интерес, 
участие, тепло.  

Другая задача школы и педагогов в работе с семьей - это разрешение кризисных 
ситуаций в семье. Кроме того, следует обратить внимание и на их своевременное 
предупреждение и нейтрализацию.  

Психологическая помощь семье включает социально-психологическую поддержку и 
коррекцию. 
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Психологическая поддержка направлена на создание благоприятного климата в 
семье в период кратковременного кризиса. Поддержку семьям, испытывающим различные 
виды стресса, могут оказывать социальные педагоги, психологи, психотерапевты. 

Коррекция межличностных отношений происходит тогда, когда в семье существует 
психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно-психического и 
физического состояния. Это запугивание, оскорбление, унижение чести и достоинства, 
нарушение доверия и т.п. До недавнего времени этому явлению не уделялось должного 
внимания.  

Наиболее опасно для личности, ее здоровья и жизни физическое и сексуальное 
насилие. Сексуальное насилие – это развратные действия. Нередко для принуждения 
используется и физическое насилие; однако порой эмоционально отверженные и 
социально заброшенные дети используют свои сексуальные ресурсы для «подкупа» 
взрослых, чтобы привлечь их внимание и получить защиту. Такое специфическое 
поведение с трудом поддается коррекции. Для лиц, переживших физическое и 
сексуальное насилие, характерны длительные депрессивные состояния, приступы 
тревожности, страх прикосновений, ночные кошмары, чувство изолированности и низкая 
самооценка. 

Психологическая помощь осуществляется на реабилитационном уровне работы с 
семьей. Реабилитационный уровень состоит из трех подуровней – индивидуального, 
группового и общинного. 

На индивидуальном уровне реабилитационной работы с родителями или с ребенком 
используется несколько нижеописанных технологий. 

Консультирование – процесс взаимодействия между двумя или несколькими 
людьми, в ходе которого определенные знания консультанта используются для оказания 
помощи консультируемому. Консультирование отличается от обучения тем, что значение 
имеют не столько знания консультанта, сколько его отношение к сложившейся проблеме, 
влияние его личности. 

Методы, приемы консультирования: беседа; включенное наблюдение; убеждение; 
одобрение или осуждение – находить компромисс, обсуждать действия, выяснять 
причины, стараться не осуждать; прием активного слушания; прием перефразирования – 
проверка правильности высказывания другого человека при помощи повторения его идей 
другими словами; телефонное консультирование; метод легенд – способ помочь клиенту 
через рассказ о другом человеке, который нашел выход из подобной ситуации.  

В годы наступившего экономического кризиса семья, к сожалению,  переживает не 
лучшие времена и не выполняет на должном уровне свои социально обусловленные 
функции. Это проявляется, в первую очередь, в ее нестабильности (разводы), во-вторых, 
наблюдается дезорганизация семьи, что находит свое отражение в увеличении количества 
конфликтных семей, в которых нравственно-психологический климат явно не 
способствует эффективной социализации личности ребенка. Отражается отрицательно на 
роли семьи в социализации личности детей также социально-культурные ценности 
родителей, бытовые условия и образ жизни, социальный статус семьи. Однако 
определяющим все же в социализации личности в семье является ее нравственно-
психологический климат. Отмеченные негативные явления, происходящие в семье, 
заставляют общество искать пути и средства повышения ее роли в социализации 
личности. 

Существующие проблемы в функционировании семьи на современном этапе 
обуславливают необходимость оказания ей помощи со стороны общества. Еще раз 
хочется отметить, что семья как социальный институт общества обладает большими 
возможностями для осуществления процесса социализации ребенка, успешность этого 
процесса определяется её воспитательным потенциалом. Анализ педагогической 
литературы, последние исследования показывают, что это возможно посредством 
интеграции воспитательного потенциала школы  и семьи. 
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Summary  
In article is considered about integration of potential of a family and school in the course of 

socialization of the personality. 
 
 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА МЕКТЕПТЕГІ  ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ИНТЕЛЕКТУАЛДЫҚ  ДАМУЫН  ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 
 

Ансарова М. М.,  
«Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  

мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
 коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

ағылшын пәні мұғалімі  
 
Мақалада ағылшын тілі сабағында мектептегі оқушылардың интелектуалдық  

дамуын ойын элементтерін қолдану технологиялары арқылы дамыту туралы 
қарастырылған. 

Түйін сөздер: ағылшын тілі, сабақ, мектеп, оқушы, инттелект, ойын, технология.  
 
Қазіргі қоғам дамуының ең маңызды факторлары - білім және ғылым. Қазіргі білім 

беру жүйесінің негізіне салынатын ойдың ең өзектісі тұлғалық бағдарланған тәсіл, яғни 
оның мәні оқушыны тұлға ретінде қалыптастыру, оның қабілеттерін, ең алдымен 
интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға жағдай жасау болып саналады. 

Сонымен қатар, тәжірибе көрсеткендей, орта оқу-тәрбиелік мекемелерде оқушыны 
шексіз тұлғалық дамыту, оқытуды интеллектуалдандыру деп аталатын принциптерін іс 
жүзінде шынайы жүзеге асыру деңгейінде объективтік пен субъективтік қайшылықтар 
туындады, атап айтқанда: 

- оқушының зияттық потенциалын дамыту үдерісіне оқытушының арнайы 
дайындығының қажеттігі  және оның жетіспеушілігі арасында; 

- оқушының әртүрлі деңгейдегі интеллектуалдық қабілеттері және оқу үдерісін жеке 
дараландырудың жетіспеушілігі арасында; 

- оқу үдерісінің негізіне жалпы білім мен оқытулар жатады, ал интеллектуалдық 
қабілетті дамытуды, әсіресе оқушының шығармашылық қызметін қалыптастыру мен 
дарынды балаларды табуды талап етеді. 

Қазіргі мектептерде оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға көмек 
көрсету әрқашан ең өзекті және өзекті де бола береді. Осы міндеттердің шешімі барлық 
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елдердің болашағын қамтамасыз ететінін ел басымыз халыққа жолдауында: «өзіміздің 
назарымызды өскелен жас ұрпаққа аударуымыз»   қажет екендігін баса айтқан. 

Қазақстанның білім беру жүйесінің әлемдік білім кеңістігіне біртіндеп өтуі 
жағдайында шетел тілдерін оқытудың рөлі артады.  Әрине  білім беру жағдайында 
ағылшын тілін оқыту әдістемесінің бірі ойын элементтерімен іс-әрекеттер арқылы оқыту. 
Ойын элементтері оқытудың бір түрі болып табылады. Бұл әдістің тиімділігі 
оқушылардың белсенділігін пәнге деген қызығушылығын, ынтасын арттыруында болып 
табылады. 

Оқудың алғашқы кезінде оқушының тілдік материалдарды жеңіл меңгеріп кетуіне 
көмектеседі. Ойын түрлерін дұрыс өткізілген сабақта оқушылардың тілді үйренуіне 
ынтасы артып,сол тілді білуге қызығады. 

Оқушының шаршауын сейілтіп, қызығушылығын арттыратын тек ойын элементтері 
болып саналады.Ойын оқушыны бірігіп жұмыс істеуге бағыт береді,іздендіруге 
дағдысына қалыптастыруына мүмкіндік туғызады. 

Ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін мынадай мақсатта қолдану тиімді. 
1.Алфавитті дұрыс меңгерту                 
2.Орфографияны дұрыс оқыту             
3.Дұрыс оқу дағдысын қалыптастыру             
4.Лексиканы меңгерту                  
5.Оқушылардың ойын дамыту, дұрыс жазу, дұрыс айту,дұрыс білу дағдысын 
қалыптастыру. 

Оқушыларды шетел тілінде сөйлеуге қарым-қатынас жасауға шет тілін әрбір мұғалім 
өз сабақтарында жаттығудың бір түрі ретінде ойындарды қолданылып,сабақты қызықты 
өтуге, оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыруға білім деңгейін тексеру 
құралы ретінде пайдалануға болады. 

Таңдап алынған ойындар оқушылардың сөз байлығына ,тіл қорына сай болу керек.  
Мұғалім кез-келген ойынды өткізу үшін алдын-ала жоспар құрып алуы керек. Сонымен 
бірге мұғалім ойынға қойылатын төмендегі әдістемелік талаптарын біліп орындауы тиіс. 

Ол әдістемелік тұрғыдан алғанда мынадай бөліктерден тұрады:  
1.Ойынның өтілетін сабақтарының мазмұны мен тақырыбына сай болуы. 
2.Ойынға берілген уақытты нақты белгілеу.       
3.Ойынның ойналу түрі топ болып ойнау.            
4.Ойынға қажетті материалдардың түгел дайындалып қойылуы.        
5.Қолданылған сөздер,сөз тіркестері,өлең таңдау          
6.Ойындардың өту барысының жоспарын жасау.      

 Мұғалім алдымен оқушының оқуға қызығушылығын ояту қажет. Оқушының 
қызығу жәрдемімен оқып үйрену барысында қабілеті ашылып, дарыны ұшталады, өз 
күшіне мүмкіндігіне сенімі артады,кісілігі қалыптасып, дара тұлғалық сипаттарға ие бола 
бастайды. 

Қызығуды туғызу үшін ойын түрлерін пайдаланудың орны бөлек. Тиімді 
пайдаланылған ойын түрлері мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың 
зор ынтамен тыңдап берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені төменгі сыныптағы 
оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап отырады. Қызықты ойын түрінен 
кейін олар тез серігіп тапсырманы ықыластана әрі сапалы орындайтын болады. Ойындар 
барлық сыныптарда қолданылады. 

Сонымен бірге сынып ішінде ойнайтын ойындар мен іс-әрекеттер арқылы да 
оқытуға болады.Біз сынып ішінде ойындарды қашан қолдануымыз керек. Мысалы сабақ 
үстінде жаңа сөздерді қайталау үшін,өтілген жаңа сабақты еске түсіру үшін қолданған 
жөн.         
Сынып ішінде мынадай ойындарды ойнауға болады:     

What’s in the bag?   
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Around the world             
Board Race                    
Order Race              
Question race                          
Bingo 
Go fish ойындарын қолдануға да болады.  

Бұл ойындар оқушылардың танымын кеңейтіп, білім мен білік шеберліктерінің жан-
жақты дамуына, қалыптасуына, тілдік материалдарды жақсы біліп, сөз іскерліктерін 
меңгеруіне көп көмектеседі. 

Ойындар оқушылардың танымын, ақыл–ой белсенділігін қалыптастырудың 
маңызды құралы бола отырып,олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары 
бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді.Бұл ойындар 
балалардың сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі, олардың пәнге қызығушылығын 
оятып, ынта –ықылыас қоюына баулиды және оқушылардың зейінін,ойлау қабілеттерін 
дамытады. Ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндеттерді шешеді. 
Ойынның мақсаты бағдарламада анықталған білім, білік, дағдылар жайында түсінік беру, 
оларды қалыптастыру, және тиянақтау және пысықтау немесе тексеру сипатында болып 
келеді. Ойынның міндеті баланың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттыру 
мақсатында іріктеліп алынған нақты мазмұнымен анықталады.  

Ойын ұғымына түсінік берсек, бұл баланың мінез –құлқына өзі басқарумен қатар 
топпен жұмыс жүргізе білу әрекеті, ол баланың бір-біріне көмектесу, тез ойлау қабілетін, 
алға ұмтылу ісін дамытады. Сондықтан бағдарлама бойынша бекітілген оқыту үрдісінде 
ойын түрлерін сабақ үрдісінде үнемі пайдаланып отыру керек.   

Ағылшын тілі пәнінде көбіне рольдік ойындар, грамматикалық ойындар, танымдық 
ойындар қолданылады. Ойын-оқу, еңбек іс-әрекеттерімен бірге адамның өмір сүруінің 
маңызды бір түрі. Іс-әрекетті кесте түрінде қарастырсақ,оқушының белсенділігімен білім 
сапасын көрсетеді. 

Білім алумен Баланың дене Оқушылардың қызығуы артады 
біліктілік оқушының қозғалысы жақсарады Топпен жұмыс істеуге дағдысын. Баланы 
еңбек етуге дағдыланады. қалыптастырады. талпындырады Танымдық әрекеттерді 
Ұйымшылдық қабілеті жетілдіреді.  артады. Ойлау қабілеті артады, дамиды.  

Осы іс – әрекеттер арқылы оқушыларды оқытуға да болады. Іс-әрекеттің мынадай 
түрлеріне тоқталсақ:      

Matching, Categories, Fill in the blanks, Dialogues, Drawing Singing осы іс-әрекеттің 
түрлерін сабақ үстінде қолданса өте тиімді нәтиже береді. 

Ойынның өзіне тән мотивтері болады. Мысалы: мазмұндық, рөлдік ойындар 
баланың зейінін есін, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз атқарады. Ойын әсері 
арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатындығын, қандай қабілеті бар екенін 
байқап көреді. Ал, ақыл-ой ойындарында белгілі бір ережелерді сақтап ойнайды. Ол 
ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін арттырумен қатар, ерік 
сезім түрлерін дамытады. Ойын түрлері өте көп. Соның ішінде сабақта пайдаланылатын 
танымдық ойындар, сөздік ойындар жан-жақты дамытып білімді толық игеруіне 
көмектеседі.     

Ойын түрлерінің материалдары сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым 
сәйкес келсе, оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Оны тиімді пайдалану 
сабақтың әсерлілігін, тартымдылығын күшейтеді, оқушылардың сабаққа ынтасы мен 
қызығушылығы артады. 

Ойын сабақтың әр кезеңдерінде, тақырыбына қарай мұғалім өзі таңдап алып, 
қолданып отырады. Сондықтан осы баяндамада тілді меңгерту мақсатында сабақта 
қолданылатын түрлі ойындармен таныстыра кетуді жөн көріп отырмын. 
1.What’s in the bag? Сумкада не бар ойыны. 
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Мұғалім алдымен балаларға бір сумка алып келеді. Балалардан сұрайды. Балалар 
сумкада не бар? Балалар ішінде дәптер, қалам, кітап бар деп айта бастайды. Мұғалім бұл 
ойынды сабақ соңында қолданса болады. Әсіресе жаңа сөздерді еске түсіру үшін 
қолдануға болады. Мұғалім сумканың ішіндегі заттармен таныстырады.Сумкада не бар? 
Мұғалім оқушылардан What’s this? Сұрағы арқылы затты көрсету арқылы сұрайды. 
Мысалы: Pen, copybook, pencil, ruller, rubber деп көрсетеді. Сосын оқушыларға жеке-жеке 
қайталатады. Сөздерді ұмытпау керек. Сосын оқушыларға сумка ішіндегі заттарды 
таратып беріп,оқушылардан осы заттарды мына сұрақ арқылы сұрауға да болады. 
Мысалы: Who has a pencil? Who has a ruller? Жауап бергенде оқушылар кімде екенін табу 
керек.Оқушылар тапса Janar has a pencil деп табу керек. Бұл ойын оқушының абаққа деген 
қызығушылығы артып, сөздік қорлары молайып, есте сақтау қабілеті артады. 

2.Board race Тақта сайысы ойыны. Бұл ойынның шарты: 
Мұғалім оқушыларды екі топқа бөліп,ойынның ережесімен таныстырады.Бұл 

ойында мұғалім түстер,сандар,сөздер айтады сол айтылған сөздерді,сандарды оқушылар 
қатесіз жазу керек.Келесі оқушы әрі қарай жалғасын жалғастырып отырады.Соңында 
оқушылардың жазғанын тексеріп қателерін жөндеп қай топтың жеңгенін анықтайды.  

Мысалы:  P-1 ----P-2, Red ----Red, Ten ---Ten,                         Stone ----Stone, Winter ---- 
Winter, Book ------Book    
Осылай рет-ретімен оқушылар жалғастырып болған соң қателерін жөндеп қай 

жақтын жеңгенін айтады. Бұл ойында оқушылар шапшаңдықты, дұрыс жаза білуді,есте 
сақтау қабілеттері артады.         

3.Question Race Сұрақтар сайысы. 
Бұл ойынның шарты:   
Мұғалім сол сабаққа қатысты сұрақтар қойылады. Осы сұрақтар оқушыларға 

таратылып беріледі. Оқушылар сол сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Мысалы жыл 
мезгілдерін өткен кезде суреттер арқылы да мынадай сұрақтар арқылы қолдануға болады.  
1.How many seasons are there in a year?                                             
2.What are they?                                         
3.How many months are there in a year?                                       
4.What are they?                                      
5.What season is it now?                                   
6.What month is it now?                                        
7.How many days are there in a week?                                        
8.What are they?          

Осы сұрақтар арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттері артып,сөздік қорлары 
молайып,сабаққа деген қызығушылығы артады. Қорыта келгенде, оқу үрдісінде «ойын 
түрлерін пайдалану біріншіден, оқушылардың білімін берік меңгерту құралы болса, 
екіншіден балалардың сабаққа деген қызығушылығын көтеру болып табылады. Ойын 
түрлерін пайдалану мынадай нәтижеге жеткізеді. 

Нәтиже 
1. Әр оқушының шығармашылығы артады.             
2. Жылдам жұмыс істеуге дағдыланады                                     
3. Оқушының жеке қабілеті анықталады                             
4. Оқушы топ жаруға ұмтылады.              
5. Оқушының ойлау қабілеті дамиды                
6. Әр оқушы өз деңгейімен бағаланады. 

 М.В.Русалов Психометрикалық интеллект пен шығармашылық қабілеттерге 
жататын формальды-динамикалық сипаттамаларды талдап шықты.Оның көркетуінше 
жедел факторлар психомоторлы интеллект үшін (Векслер тесті бойынша өлшенеді) ең 
қажет компоненттер ретінде жүреді, ал интелектуалды іс-әрекеттің жұмсақ мінез-
құлықтың жаңа формаларының тез пайда болуы және жаңалыққа ұмтылыс сияқты 
факторлар шығармашылық қабілеттің ең қажетті компонентерін құруы мүмкін. Мидың 

 55 



Вестник университета Кайнар, №2/1.2015 

биоэлектрикалық белсенділігігің интегралды көрсеткіштері мен пайда болған 
интелектуалды іс-әрекеттің формальды-динамикалық сипаттамалары арасындағы заңды 
байланыстар белгіленеді және олардың негізінде интеллект пен шығармашылық 
қабілеттің арасындағы байланыстың сапалы психофизиологиялық модельдері ұсынылады. 

Бұл Л.С.Выготскийдің интериоризация   мәселесіне әкелді. Бір жағынан бұл 
адамның психикасындағы әлеуметтік-мәдени детерминациясаны ашудың жолы еді. 
Л.С.Выготскидің ойынша барлық адамдар ойлап тапқан “құралдар” мәдениеттің 
элементтері болып табылады-осыдан келіп психиканың әлеуметтік-мәдени 
детермеинациясын нақты ғылыми түрде талдау нәтижелерін ашуға мүмкіндік туды. 
Алдымен “психологиялық құралдар” ішкі серіктеске бұрылады. Осыдан соң “өзіне” 
қайтадан келеді, яғни өзіндік психикалық процестердің бағыттаушысы бола алады бұдан 
соң “ішке қайта оралады”. Психикалық функция енді іштей жұмысқа кіріседі. Осы 
процессті Л.С.Выготский толыққанды психикалық функцияның онтогенездегі тарихи-
мәдени дамуы деді /4,68/.  

Сонымен қорыта айтқанда баланың интеллектуалдық дамуына   ойынды білім 
ретінде ұсынғанда  практикалық және теориялық негізде дұрыс пайдалану қажет. 
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Резюме 
В статье рассматривается о развитии инттелектуальных способностей учащихся 

посредством игровых технологии. 
Summary 

In article is considered about development of mental abilities of pupils by means of game 
technologies. 
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Осы мақалада шет тілін оқытудағы техникалық құралдардың қажеттілігі және 
пайдалану көрсеткіші баяндалған. Жоғарғы технология түрлері жекелей көрсетіліп, 
дәстүрлі сабақ пен компьютерленген сабақтың пайдасы, артықшылығы және ерекшелігі 
жөнінде айтылған. Компьютерлiк үйрету бағдарламалары, электрондық оқу құралдары, 
компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау, электрондық анықтамалар мен 
энциклопедиялар, аудио және видеоматериалдар арқылы сабақ өтудің тиімділігі 
көрсетілген.  

Түйін сөздер: техникалық құралдар, электрондық оқу құралы, электрондық 
анықтама,  компьютерлiк үйрету бағдарламалары. 
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Жоғары техноло́гия (ағылшынша: high technology, high tech, hi-tech) — заманауи ең 
жаңа және прогрессивті технологиялар. Жоғары технологияларды пайдалануға өту 
ғылыми-техникалық революцияның (ҒТР) қазіргі кезеңдегі маңызды звеносы болып 
табылады. Жоғары технологияларға әдетте өндірістің  ғылыми салаларын жатқызады. 

Ақпараттық технологияларды ағылшын тілін оқыту үдерісінде пайдалану 
оқушылардың жан-жақты білім алуына жол ашып, мемлекетіміздің үш тұғырлы тіл 
саясатына сай жақсы, жан-жақты дамыған оқушы иесі ретінде танылуларына негіз бола 
алады. 

Ақпараттық білім беру технологияларын оқыту үдерісінде тиімді пайдалану, өз 
кезегінде, ағылшын тілін оқытудың қарқынын арттыруға бейнелік және теориялық 
ойлауын дамытуға, оқушылардың ақпараттық қоғамның жағдайларына бейімделуіне 
ықпал етеді. Ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттары электронды 
оқулықтар мен интернет технологиясын пайдалану болып табылады, сонымен қатар 
дүниежүзілік интернет желісі оқушылардың білім өрісін кеңейтуге ықпал етеді. Сонымен 
қатар, қазіргі оқыту құралдары: компьютерлер, телекоммуникациялық байланыс 
құралдары, қажетті интерактивті бағдарламалық және әдістемелік жабдықтар әр түрлі 
оқыту үдерісін қамтамасыз ете отырып, оқушылардың өздігінен білім алуын 
ұйымдастыруда, өзіндік жұмыстарды орындауда әдістемелік құрал ретінде де маңызды. 

Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану білім беру 
коммуникациясының интерактивті сипатын арттыра түседі. Ғалымдар А.А. Андреев, В.И. 
Солдаткин, В.П. Кашицин ағылшын тілін оқытуда ақпараттандыру үдерісінің ықпалын 
жан-жақты сипаттай отырып, әсіресе, білім мен ұғымды ұсыну, меңгеру әдістерінің 
өзгеретіндігін, мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетінің жолдары туралы айтады. 
Осы орайда оқытудың тиімділігін арттыруды ұсынады. Ағылшын тілін оқыту үдерісінде 
ақпараттық технологиялардың, әсіресе қарым-қатынас ортасын, жалпы тақырып 
шеңберінде әріптестердің интерактивті өзара әрекет ортасын құрудағы маңызы ерекше. 
Ақпараттық білім беру технологиялары өз кезегінде қарым-қатынас тәжірибесін игеруде, 
оқушылардың лингвомәдениеттік құзырлылықтарын қамтамасыз етуде маңызды. Ғалым 
М.Ушакова ағылшын тілін оқыту әдістемесін зерттей отырып, компьютерлік 
телекоммуникациялар ағылшын тілінде тірі, шынайы қарым-қатынастарды 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін айтады. Бұл телекоммуникацияның дидактикалық 
қасиеті шынайы тілдік орта құру үшін керемет мүмкіндіктер туғызады. 

Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi 
бағыттарының бiрi – оқыту процесiн ақпараттандыру. Дәстүрлi оқу құралдарынан басқа 
тыңдаушыға мына типтегi материалдар ұсынылады: 

·        компьютерлiк үйрету бағдарламалары  
·        электрондық оқу құралдары 
·        компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау 
·        электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар 
·        аудио және видеоматериалдар 
·        Интернет желiсiндегi ақпараттық материалдар  
Аталған құралдар оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге және оқытудың сапасын 

арттыруға игi әсерiн тигiзедi 
Шет тілін оқытуда қазіргі заманғы инновациялық тәсілдерді қолданатын болсақ, 

онда белсенділік және бейімділік процестерінің қызметін аттыруға болады. Бұл дегеніміз -  
сан  қилы мына қоғамда тез арада тілді де, ділді де, мәдениетті де меңгеруге жол ашу. 

Әмбебап әдіс – Кливленд жоспарынан бастау алып, 1920 жылдан жүзеге аса 
бастайды. Негізгі прициптері: 

Механикалық есте сақтау арқылы шет тілін меңгеру қиынға соғады. Еркін ауызекі 
сөйлеу қатынасына қол жеткізу үшін күнделікті сөздерді жаттап, жаттығып жүрген абзал.  

Тіл – мәдениет. Сол елдің, мемлекеттің мәдени құндылықтарын, тарихын тіл арқылы 
меңгеретініміз сөзсіз. Әсіресе, түпнұсқа тілдің материалдары қажет болады.  
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Әрбір оқыту құрылымы бір фокустың аясына құрылуы қажет. Яғни, өтілетін 
тақырып қай жағынан алса да түсінікті, нақты болуы жөн. Сол арқылы оқушының есінде 
өткен тақырып бойынша тірек білімдер қалып, келесі өтілетін тақырыптарда да сақталып 
отырса, онда бұл -  мұғалімнің  жеңісі. Осы тәсілде екі жорамал негізге алынады. 
Біріншіден, шетелше сөйлеуді қабылдау дағдысы өзге де дағдылардың дамытуына ықпал 
етеді. 
Екіншіден, оқыту кезінде көбіне оңай мысалдар, яғни қазіргі, сол мезеттегі күнделікті 
қолданылатын үлгілер қолданылады. Ал, бірден шет тілінде сөйлеуге ұмтылмаған дұрыс. 
Себебі, осылай жеңілден ауырға қарай көшкен оқытуға да тиімді болады.  

Шынайы тәсіл -  шет тілін оқытуда орташа деңгейге қол жеткізумен сипатталады. 
Мұғалім сөйлесу барысында оқушының сөйлем құрылымына қате кетсе де, назар 
аудармауға тырысады. Себебі, енді ғана жаттығып келе жатқан оқушы қателіктерге бой 
алдырамын деп сөйлеуге сескеніп қалады. Осы тәсіл білім алушының қорында шет тілінен 
кем дегенде 500 сөз болғанда ғана қолданылады. Осы әдіс арқылы мұғалім мен оқушы 
арасында шынайлықты орнатып, біршама ілгерілеушілікке қол жеткіземіз.  

Белсенді оқыту. Кез келген адам өмірде түрлі келеңсіздіктерге тап болады. Сол 
секілді оқыту барысында да кикілжіңдер орын алып жатса, онда оны оқушының өзі 
шешіп, мәселеден шығып кетуге талпынады. Ал осы оқытуда белсенді болып, сабақ 
кезінде орын алған кейбір тосқауылдарды өзі басқарып, өзін-өзі дамыта алады. Және де 
негізгісі оқушы өз білімін өзі жасай алады. Шет тілін оқытуда аталмыш оқытуды 
қолданған өте ыңғайлы. Себебі, белсенділік қай кезде де қажет. Әсіресе, тіл үйренуде. 
Және ойдың жылдам клеткаларды жинап, ақылдың шапшаң қимылдауына жол ашады. 

Мектепте шет тілін оқытуда инновациялық технологияларды қолдануда 
когнитивтік, жағымды, мотивациялық, оптимистік, эмоционалдық психологиялық 
көзқарастар қалыптасады. Әрбір көзқарас оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына 
қажет. 
 Дәстүрлі әдіс-тәсілдердің көмегімен оқытуды дамытып келеміз. Ал енді жаңа 
технологияға кезек берейік. Әсіресе, интернетті шет тілін оқытуда қолданған тиімді.  
 Мультимедиалық оқулық. Шет тілі – мұндай оқу сабағының түрінде оқытудың 
өзіндік ерекшелігі бар. Себебі, икемді әрі ауқымды зерттеуді қажет етіп, үйрету 
барысында да түрлі технологияларды қолдануға мәжбүрлейтін пән. Өзге тілдің тарихын, 
мәдениетін, әдебиетін тану үшін, әрине, әуелі тілді жетік меңгеру керек. Ал оны меңгеру 
үшін мықты, адамды жалықтырмайтын технологияны қолданған абзал. Солардың 
қатарында бірі де, бірегейі, көпшіліктің сұранысына ие болған технология – 
мультимедиалық оқулық. Аталмыш оқулық арқылы әржақты сабақты ұйымдастырып, 
түрлі әдістердің түрін сабақ барысында үйлестіріп қолдануға болады. Бұл жерде негізгі 
қызметті, әлбетте, мультимедиалық құрал орындайды. Қазіргі күні қолдануға қиын 
түспейтін бұл құралда көпшілігі білетін Microsoft Word және Power Рoint командаларын 
орындау жеңіл әрі мұғалімнің өзінің бағдарламаларды жүзеге асыруына ықпал жасайды. 
Бұл бағдарламалар арқылы біршама білімді үйретуге болады. Біріншіден, визуалды есте 
сақтауды жүзеге асырса, екіншіден эмоциялық күйді де қалыпқа қосады. Word-тың ең 
кемелді жетістігі – шағын сыйымдылығы және жеңілділігі. Мұғалім өзіне қажетті 
ситуацияларда оңай қолданып, тақырып, топтар, түрлі нұсқада сабақ өтуге мүмкіндік 
алады. Және де бұл бағдарлама бір қалыпты емес, әр түрлі түсте рең алып, оқушылардың 
зейінін еріксіз аударып, қызығушылығын арттырады. Мысалы, оқушылар электронды 
түрде тест тапсыратын болса, тапсырма аясында қажет емес сөзді алып тастауға, қажетті 
сөзді өзі тауып жазуға, орындарын ауыстыруға немесе топтастыру секілді әрекеттерді 
өздері жасай алады. Бұл дегеніміз – оқушының бірқалыпты ғана емес, жан-жақты 
ойланып, зер салуына үлкен септігін тигізеді.  Өкінішке орай, кейбір педагогтар 
компьютермен жұмыс жасауды біле бермейді. Білген жағдайда да әуесқой дәрежесінде, ал 
сынақ, тест кездерінде информатиктердің сынақ барысын қадағалап жүретіні сөзсіз. 
Мысалы, кейбір сұрақтарда немесе сөйлемдерді толықтыру керек болады. Сондай 
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жағдайларда оны қайта тексеру қиынға соғады. Сұрақтың жауабы бірден принтердің 
көмегімен немесе мұғалім тексеретін дискеттік базаға түседі. Бірақ сол қажетті сөз 
жазылатын жерді тетікпен басып, жасырынған сөзбен салыстыруға да болады. Бірақ бұл 
тәсілді үнемі қолдануға болмайды. Осындай әдісті оқушылар қолданып кетпес үшін 
біршама тесттерде кілт салынып, пароль орнатылғандары да бар [1,22]. 
 Мұғалімдердің жасаған презентацияларының бағалылығы - өтілетін жаңа тақырып 
нақты, жүйелі, артық ешнарсе жоқтығында. Бекітілген мақсаттарды және тапсырмаларды 
орындауға бағытталған. Слайдта тақырыпты көрсетіп және оны жасырып оқушылардан 
қайта сұрап, есте сақтау қабілетін қайта жаңғыртуға болатын түрлі әдістер пайдалануға 
мүмкіндік бар. Және әрбір слайд көрсетілетін бетті белгілі бір уақытқа қойып қоюға 
болады.  
 Аталмыш оқулық пен дәстүрлі сыныптық-сабақ жүйесін салыстырып, 
артықшылығын, кемшілігін, ерекшелігін қарастырып көрейік. [2,18] 

Дәстүрлі сабақ: 
• Оқыту орталығында – мұғалім; 
• Оқушылар арасында жасырын жарыс өтеді; 
• Сабақ барысында пассив ойындар қолданылады; 
• Оқыту мәні – білім алмасу. 
Оқытудың жаңа моделі: 
• Оқыту орталығында – оқушылар; 
• Оқыту іс-шараларының негізі – ынтымақтастық; 
• Сабақ барысында актив ойындар қолданылады; 
• Оқытудың мәні - өзін-өзі оқыту қабілетін дамыту. 
 Міндетті тапсырмалардың мультимедиа арқылы орындалуы төмендегідей жүзеге 

асады: 
• Оқушылардың қолдауы; 
• Тіл арқылы байланыста қамтамасыз етеді; 
• Оқу-тәрбие процесін қажетті ақпараттық қорлармен қамтамасыз етіп қана қоймай 

байланысуға да қол жеткізу мүмкіндігі бар; 
• Оқытушылар тәжірибе алмасып, дидактикалық құжаттарымен бірлесіп және 

жағымды қарым-қатынаста болады; 
Электронды оқулықтың үш түрі болады. 
1. CD-ROM және принтерсіз; 
2. Интернат сайты және принтерсіз; 
3. CD-ROM, түрлі интернат сайттары, принтермен және бұл құралсыз. 
«Электронды оқулықтар несімен тиімді?»  деген сұраққа толықтай 
жауап берер болсақ, оқытушының да, оқушының да кәсіби тұрғыдан дамуына ықпал 

жасап қана қоймай, кәсіби деңгейде шет тілін үйренуге үлкен мүмкіндік береді.  
 Электронды оқулықтардың маңыздылығы:  
• Материалды визуалды көру (түс қолдану, иллюстрация, дыбыс, видео, анимация 

т.б.); 
• Жылдам кері байланыс (тест жүйесі тақырыпты қалай меңгергендігін анықтайды); 
• Жаңа мәліметтерді енгізгенде қате кеткен жағдайда оңай әрі жылдам түзетіп, 

қатесіз ақпаратты шығаруға мүмкіндік жасайды; 
• Қолдану тиімділігі. 
Қазіргі қоғамда  оқушылардың жан-жақты дамуы үшін білім саласы тиімді 

бағдарламаларды  қолдануды талап етеді. Әсіресе, оқушылардың білімді алуға, меңгеруге, 
өзін-өзі бағалауына, қөлемді ақпаратпен қарулануына аса назар аударып, жан-жақтылыққа 
үйретуі қажет. Оқу процесінде оқушы актив түрде сабаққа қатысып, қызығушылық 
танытып, өзі алған біліміне баға бере алатындай дәрежеге жететіндей оқыту формасын 
ұйымдастыру керек. [3,18] 
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Жан-жақты әрі дамыған оқушыны қалыптастыру үшін мұғалімге дәстүрлі 
технологиялармен қатар инновация оның ішінде интернет ресурстары көп көмек береді. 
Оқыту үдерісінде компьютерді қолдану – жылжымалы, сараланған, жекелей жұмыс және 
интерактивтілікті қалыптастырады.  Қазіргі компьютерлер -  теледидар, видеомагнитофон, 
кітап, калькулятор, телефон, яғни әмбебап құрал бола алады. Сондықтан да түрлі тілдік 
ситуациялардан шығуға, оқушылардан туындаған сұрақтарға жылдам әрі нақты жауап 
беруге ықпал етеді.  

Шет тілі -  өзге  тілдер секілді қарым-қатынас құралы және оқыту пәні. Сондықпан 
осы пәнді оқыту барысында интернет ресурстарын қолданудың тигізер пайдасы зор. 
Әсіресе, шет тілі болғандықтан түрлі интернет сайттарынан қажетті сөздердің аудармасы, 
түрлі формада қолданылу және сөйлесім қатынасын арттыратын тәсілдерді осы арнадан 
табуға болады.  
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Резюме  
В этой статье описывается необходимость  использования технических 

инструментов в обучении иностранным языкам. Также в данной статье описывается 
использование высоких технологий, разница и преимущества традиционных и 
компьютеризированных уроков. Он также описывает преимущества использования 
компьютерных программ обучения, электронные книги, компьютерное тестирование, 
электронные словари и энциклопедии, изучение языка с помощью аудио, видео 
материалов в классе. 

Ключевые слова: технические средства, электронный учебник, электронный 
справочник, компьютерные обучающие программы. 

 
Summary  

Тhis article outlines the need and average of using technical instruments in teaching foreign 
languages. Also this article describes the usage of high technology, the difference and the 
benefits of traditional and computerized lessons. It also describes the benefits of using computer 
training programs, e-books, computer testing, electronic dictionaries and encyclopedias, teaching 
language by using audio, video materials in class. 

Keywords: technical instruments, e-book, electronic dictionary, computer training 
programs. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯПОНИИ 

 
Мадраимов Е., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

В работе исследованы некоторые специфические особенности управления 
персоналом в японских организациях, выявлены наиболее интересные подходы, 
применимые в казахстанских условиях. Проведен всесторонний анализ японской модели 
управления персоналом и рассмотрена возможность её адаптации к отечественным 
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реалиям. Выявлены основные проблемы, препятствующие широкому применению 
японского опыта управления персоналом в деятельности предприятий страны. 

Ключевые слова: управление, персонал, предприятия, Япония.  
 

Японский национальный характер воплощает собой редкостную комбинацию 
преемственности, устойчивости, постоянства с колоссальной адаптивностью к любым, 
самым резким изменениям внешней среды, с неправдоподобной открытостью любым 
новым веяниям в любых областях материального и духовного существования. 
Эксплуатация упомянутых качеств национального характера в интересах эффективного 
контроля над персоналом сводится главным образом к моделированию в служебной 
обстановке отношений, типичных для традиционной японской семьи кланового образца, 
состоящей из нескольких поколений одного рода. Внедрение элементов семейных 
отношений в управление японскими фирмами создало благоприятные условия для 
укрепления дисциплины труда, совершенствования межличностных отношений по 
вертикали и горизонтали и, в конечном счете, для повышения эффективности 
производства[1, с.53-55]. 

Управление человеческими ресурсами в Японии проявляется через одну из 
составляющих концептуальной основы контроля над персоналом, которую можно назвать 
«тотальной вовлеченностью». Данное понятие охватывает целый ряд установлений, 
подтверждающих колоссальную престижность процесса труда в глазах работников. 
Именно с позиций преклонения перед трудом воспринимает японский работник строгую 
дисциплину, жесткий распорядок дня. «Тотальной вовлеченности» соответствует 
доминирование на японских предприятиях бригадных методов труда. Здесь опять-таки 
наблюдается заимствование из идей и практики функционирования семей-кланов. 
Самоотверженная работа всем коллективом, в котором должен был без остатка 
раствориться каждый его член, неизменно считалась патриотическим долгом, наилучшим 
средством достижения производственных целей. Работник, пребывая в составе бригады, 
ощущает себя в  привычном «семейном лоне», сразу же мобилизуется на его охрану 
усердным трудом, более всего страшится подвести коллег некомпетентностью или 
недостаточным прилежанием [2,c .70]. 

Постоянная и глубокая забота каждого работника об интересах бригады формирует 
тот фон, на котором в японских компаниях развертывается трудовое соревнование. Но 
надо подчеркнуть, что целью соревнования является не перевыполнение устанавливаемых 
заданий, а их скрупулезное выполнение. Необходимо указать на тот факт, что, нацеливая 
бригады на соблюдение программных наметок, администрация японской фирмы вместе с 
тем всячески поощряет рационализаторскую деятельность, одним из результатов которой 
в случае нахождения удачных решений является корректировка программ. Львиная доля 
рационализаторской деятельности приходится на усилия по качественному 
совершенствованию выпускаемой продукции и неоценимый вклад в это 
совершенствование вносят специальные группы качества. Второй составляющей 
концептуальной основы контроля над персоналом допустимо считать «доверие». Данным 
понятием описывается твердая убежденность работников в том, что любой их вклад в 
успехи компании, любые жертвы, принесенные во имя ее процветания, рано или поздно, в 
той или иной форме получат воздаяние. 

Кроме того, в Японии получили большое распространение системы «пожизненного 
найма» и оплаты по старшинству: главная мотивационная роль первой заключается в 
гарантии стабильной занятости, независимо от конъюнктурных колебаний и прочих 
факторов, а второй – в гарантии возрастающей платы за долголетнюю преданность фирме. 
В рамки системы «пожизненного найма» попадают почти исключительно выпускники 
учебных заведений, не выходившие ранее на рынок рабочей силы, не имеющие 
профессиональных навыков вообще и, что очень важно в Японии, профессиональных 
навыков, адекватно отвечающих требованиям нанимающей компании. Поэтому новички, 
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прежде всего, пропускаются через механизм производственной подготовки с ротацией по 
различным видам их профессионального профиля для выявления склонности, наилучшей 
совместимости с тем или иным из этих видов, и лишь по прохождении курса обучения 
следует направление на определенную работу. При  этом вступление в сферу 
«пожизненного найма» не увязывается непосредственно с необходимостью заполнения 
открывающихся вакансий, выглядит как акт оказания чести принимаемым. Подобное 
«ухаживание», несомненно, усиливает общий мотивационный эффект. Еще более 
наглядная ориентация на конкретного работника свойственна системе оплаты по 
старшинству. С одной стороны, лица, которых принимают на основе «пожизненного 
найма», немедленно ставятся на эскалатор ежегодных надбавок к заработной плате, 
причем ее начальный уровень как бы не учитывает факта профессиональной 
неподготовленности новичков [3,c .71]. 

Увеличение базисной ставки на основе ежегодных прибавок происходит на разных 
этапах трудовой деятельности по-разному:  

- до обзаведения семьей (до 30 лет) – умеренно восходящая кривая;  
- после женитьбы и рождения детей (30-40 лет) – крутой подъем;  
- по достижении производственной зрелости (40-45 лет) – снова умеренно 

восходящая кривая. В предпенсионный период базисная ставка почти не увеличивается [4, 
c.162]. 

Опора на «доверие» не связана с ощутимым риском для администрации, потому 
что на персонал налагается при этом колоссальной весомости моральное обязательство, 
легкомысленное отношение к которому не может быть допущено господствующим 
складом индивидуального и общественного сознания.Тщательно разработанные и гибко, 
своевременно пущенные в оборот методы трудовой мотивации способствовали 
расширению масштабов производства на японских предприятиях, повышению 
производительности труда и в конечном итоге созданию товарного и сервисного изобилия 
на рынке.  

О масштабах повышения заработной платы в Японии за последние годы можно 
судить хотя бы по тому факту, что экономика страны в настоящее время лишилась такого 
своего еще недавнего преимущества, как дешевая рабочая сила. В 2005 году Япония 
вышла в мировые лидеры по уровню почасовой заработной платы в обрабатывающей 
промышленности. За последние несколько лет по этому показателю она лишь 
незначительно отстает от Канады, Швеции и Германии. Главной причиной такого 
социально-экономического подъема является успешное развитие хозяйства страны. 
Также, определенную роль сыграла и многолетняя упорная борьба японских профсоюзов 
за улучшение условий труда.И даже, хотя цены медленно, но неуклонно растут, 
повышение номинальной заработной платы несколько опережает их рост.  

Эффективным экономическим стимулом являются также бонусы, которые 
выплачиваются дважды в год (летом и зимой) и  размер которых зависит от деятельности 
предприятия. Это довольно значительные суммы денег. Система бонусов практикуется не 
только крупными, но и многими средними и даже мелкими предприятиями. Разница лишь 
в том, что размеры бонусов на крупных предприятиях значительно выше.Размеры летних 
и зимних бонусов возрастают из года в год, причем в последние годы летние бонусы 
равны примерно полуторамесячным, а зимние - почти двухмесячным зарплатам. 
Следовательно, помимо основной заработной платы, работники ежегодно получают в 
виде единовременных выплат еще, в среднем, по 3,5 месячной зарплаты. Что касается 
крупных предприятий, то общая  сумма летних и зимних бонусов на некоторых достигает 
4-х и даже 6-ти месячных зарплат. На эту сумму можно приобрести, например, новый 
автомобиль. 

Повышению трудовой активности персонала в значительной степени способствуют 
также выплаты различных единовременныхпособий на поддержание благосостояния:  
пособие на жилье, некоторые виды коммерческих услуг, питание, культурные и 
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медицинские нужды. 
Особенно привлекательными являются различные виды пособий на жилье. Это 

можно объяснить так: в Японии идет непрерывный рост цен на землю, а следовательно, 
возрастают цены на строительство жилья и цены арендной платы за него. Поэтому почти 
все крупные японские компании строят свои собственные жилые дома, которые 
предоставляются работникам бесплатно или за минимальную плату. Одновременно в 
последние годы заметные масштабы приобретает выдача компаниями всем желающим 
работникам долгосрочных ссуд на строительство собственного жилья. 

Действительным экономическим стимулом для работников крупных японских 
предприятий является также заранее оговоренная крупная выплата пособий, 
выплачиваемых при выходе на пенсию. Работнику выплачивается  оговоренная сумма, 
либо сумма, эквивалентная заработанной им пенсии. Большинство крупных предприятий 
выплачивает обе эти суммы одновременно. Единственным условием, дающим право на 
получение таких выплат, является то, что работник должен проработать на данном 
предприятии не менее 20-ти лет без перерыва. Общий размер выходного пособия зависит 
от стажа работы и уровня образования работника. 

Среди психологических стимулов можно выделить следующие: непосредственное 
психологическое воздействие на работников; вовлечение их в различные 
производственные движения; установление “человеческих отношений в 
промышленности” и т.д.К непосредственному психологическому воздействию на 
работников относится, например, ежедневное исполнение перед началом работы всем 
персоналом предприятия патриотического “гимна компании”. 

Обучение и подготовка персонала в Японии, как правило, осуществляется внутри 
фирмы, чаще всего без отрыва от производства. Одна из важных целей - выработка 
необходимых именно данной конкретной фирме разнообразных навыков и способностей. 
Чтобы работники могли выполнять широкий круг производственных операций или 
квалифицированно решать многие производственно-технические и управленческие 
задачи, они должны хорошо знать всю производственно-техническую систему своего 
предприятия, разбираться в целом в используемых фирмой 
технологиях.Профессионально-техническое обучение без отрыва от производства 
организуют специальные отделы, существующие в каждой крупной компании. 
Непосредственное “наставничество” возложено на специально подготовленных 
инструкторов. 

Осуществляя профессионально-техническое обучение с отрывом от производства, 
большинство крупных японских компаний, наряду с использованием собственных 
учебных центров и специалистов, прибегают также к помощи таких специализированных 
неправительственных организаций, как Японский центр производительности  труда, 
Японская ассоциация эффективности производства, Японский центр экономических 
исследований и др. 

Пример сочетания профессионально-технической учебы с отрывом и без отрыва от 
производства показывает, в частности, компания “Фудзицу”, являющаяся в Японии одним 
из крупнейших производителей телекоммуникационного и информационного 
оборудования. Будучи в целом приверженцем обучения без отрыва от производства, 
компания составляет и реализует образовательные программы, в которых обучению с 
отрывом от производства отводится важное место. Это такие программы, как программа 
обучения торговому делу, программа обучения компьютерной технологии, программа 
обучения иностранным языкам и др. Программы осуществляются преимущественно в 
процессе работы. Однако компанией используются как собственные, так и “посторонние” 
учебные заведения: Технический колледж “Фудзицу”, Институт технического обучения 
“Фудзицу”, Институт международных исследований и профессионально-технического 
обучения, Школу бизнеса при университете Кэйо, Институт системных и научных 
исследований при университете Васэда, Американскую школу юриспруденции, Японо-
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американский институт науки управления (Гаваи), Организацию японо-европейского 
обмена (Лондон) и др. 

Должностное перемещение персонала осуществляется посредством следующих 
методов: ротация должностных функций; персональная оценка результатов труда каждого 
работника; собеседования с руководством предприятия; экзамен на  служебное 
продвижение и занятие вакантной должности.Ротация работ означает периодическую 
передвижку работника от одной работы к другой, чтобы путем ознакомления на 
собственном опыте с деятельностью различных участков расширить кругозор работника и 
развить его способности. Овладевание смежными профессиями стимулируется и 
материально. Система оплаты труда в зависимости от числа освоенных профессий на 
заводе холодильников компании "Мацуситадэнки" действует так: из 6-ти тарифных ставок 
3 низшие предназначены для рабочих, имеющих одну профессию; 4-ая ставка – для 
освоивших две специальности; 5-я – три. По высшему "классу", 6-му, оплачивается труд 
рабочих, овладевших по меньшей мере пятью профессиями.  

Метод персональной оценки результатов труда работника предусматривает 
накопление данных о характере, личных и деловых качествах, творческих способностях, 
результатах работы каждого работника, необходимых для принятия решений о служебном 
продвижении. Для этого применяются специальные формы-анкеты, которые содержат в 
себе 4 информационных блока: способности, опыт работы, перспективы продвижения по 
службе и пожелания работника. 

Метод собеседования с руководством предприятия предусматривает подготовку 
работником письменного доклада, в котором указываются итоги проделанной работы и 
личные пожелания рабочего относительно вида работы. 

Метод экзаменовки работника часто оказывается главным при принятии решения о 
должностном перемещении. Общим для всех предприятий является “железное правило”, 
согласно которому повышается в должности только тот, кто сдал экзамен.  

Система должностного перемещения персонала, конечно, распространяется и на 
высшее управленческое звено, однако каких-либо обобщающих данных о служебной 
карьере этого звена не существует. Однако общеизвестно, что управляющие, включая 
высших, являются в основном воспитанниками данной фирмы, прошедшими все или 
большинство ступеней внутрикорпоративной иерархии. Члены правления в большинстве 
своем возглавляют определенные участки работы компании. 

Также, следует отметить, что система должностного перемещения персонала 
строго объективна, защищена от скрытых и откровенных проявлений произвола со 
стороны начальства. Критерии о должностном перемещении достаточно ясны и наглядны,  
легко поддаются проверке. Даже уже только множество различных проверок и контроля 
снизит до минимума шансы недобросовестного, ленивого и безынициативного работника 
на серьезную карьеру.  

Использование японских методов в других странах сталкивается с различными 
трудностями. Проведенные на предприятиях в США опросы менеджеров показали, что 
неясна с точки зрения местного персонала постановка цели; принятие важных решений 
руководством Японии; ограниченность продвижения по служебной лестнице для 
работников-неяпонцев; проведение бесчисленных совещаний, в которых принимают 
участие не имеющие непосредственного отношения к делу работники, в результате чего 
тратится время.  

Весьма показательно всестороннее обследование 505 чисто японских компаний в 
США, проведенные Японской ассоциацией по развитию торговли (ДЖЕТРО). Результаты 
обследования показали, что 71% компаний испытывают трудности в области управления 
трудом и персоналом; 48% - ощущают большие различия в привычках, обычаях и образе 
мышления; 46% - жалуются на языковой барьер; 31% - недовольны обучением персонала 
[5]. 

Таковы общие проблемы, связанные с изучением и использованием японской модели 
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управления персоналом за пределами Японии. В связи с этим встает вопрос о 
казахстанском участии в той и другой области. К сожалению, на сегодняшний день 
использование данных методов у нас почти отсутствует, оно, так скажем, находится в 
"эмбрионном" состоянии. Только в начале 90-х годов управленцы наших предприятий 
проявили интерес к японским методам управления трудом и получили возможность их 
применения. 
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Түйін 

Жұмыста жапондық құйымдардағы персоналды басқарудың кейбір ерекшеліктері 
зерттеліп, Қазақстанда қалыптасқан жағдайларда қолдануға болатын, анағұрлым 
қызығушылылық тудыратын тәсілдер айқындалған. Персоналды басқарудың жапондық 
үлгісіне жан-жақты талдау жасалып, оны отандық шынтуайтты шарттарға дағдыландыру 
мүмкіндігі қарастырылған. Еліміздің кәсіпорындарының қызметінде персоналды 
басқарудың жапондық тәжірибесін кеңінен пайдалануға кедергі жасайтын негізгі 
мәселелер анықталған. 

Summary  
The article deals with the specific peculiarities of HR management in Japanese 

organizations. We have learnt many interesting approaches that is available to use in the 
condition of Kazakhstan. Japanese models of managing personnel have been analyzed and are 
going to adapt some approaches in our country. Main issues of managing the personnel on the 
basis of Japanese experiment are clarified.  

 
 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУДАҒЫ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ҚАБІЛЕТІН 
ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
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 Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжінің   

 қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің оқытушысы 
 

Мақалада  студенттің өзін-өзі танудағы шығармашылық қабілетін дамытудың 
теориялық негіздері туралы айтылады. 

Түйін сөздер: студент, өзін-өзі тану, шығармашылық, қабілет, дамыту.  
 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде 

ең алғаш рет «Әр баланың жеке қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке адамның 
дарындылығын дамыту» сияқты өзекті мәселелер енгізіліп отыр. Бұл тектен-тек емес, 
өйткені елбасы еліміздің дамуына, әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің 
қоғамдастығына қарай жедел жылжуымыз және оның тұрақты мүшесі ретінде 
Қазақстанның тұғырнамасын нығайтуымыз керектігін  атап өткен.  
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Қоғам дамуының құралы және терең негізі қарым-қатынас болып табылатын 
мәдениет деңгейін бейнелейтін қоғамдық тарих дамуының нәтижесі. Қарым-қатынас - 
білім мен біліктілік, дағды және адамның ішкі құндылықтарына негізделген мәдени 
сауаттылығы, танымдық іс әрекетінің даму деңгейі ретінде қарастыруға болады. 

Қарым-қатынас мәселесі өзінің теориялық, эксперименттік және қолданбалы 
зерттеулерінде мағынасы тұрғысынан психологиялық іс-әрекет, тұлға, сана т.б басты 
мәселелерінен кем түспейді. “Қарым-қатынас” категориясы, психологиялық негізгі 
базалық категориялардың бірі. Ол қазіргі таңда өңдеудің алғашқы сатысында 
тұрғандықтан қарым-қатынасты эксперименттік зерттеуде бірқатар қиындықтардың 
шешілуін талап етеді. Әдетте қарым-қатынас мәселесі әлеуметтік психология арнасында 
қарастырылған. Қарым-қатынасқа жалпы психологияның мәселесі ретіндегі көзқарас 
психикалық құбылысты талдаудың жаңа перспективаларының ашылуына мүмкіндік 
туғызады. 

Қазіргі таңда қарым-қатынасты совет психологтарының еңбектерінен Б.Г.Ананьев, 
Г.М.Андреева, А.Б.Добрович, А.А.Бодалев, М.И.Лисина, Б.Ф.Ломов және т.б. 
Психикалық жаңа білімді қалыптастыру тәсілі және тұлғаның әлеуметтік әрекеттену 
факторы екендігін көреміз. 

Қарым-қатынас мәселесінің мән мағынасын, тұлға дамуында маңыздылығын, 
қолданылу аясы туралы қазақстандық психолог ғалымдардың (Қ.Б.Жарықбаев, 
С.М.Жақыпов, Ә.Ж.Алдамұратов, С.Қ.Бердібаева, Қ.Т.Шерьязданова, Н.Қ.Тоқсанбаева) 
да еңбектері кем түспейді. 

Қарым-қатынас - бірлескен іс-әрекеттегі қажеттіліктен туындаған адамдар арасында 
ақпарат алмасу, байланыс орнату және оны дамытудың күрделі, көп жоспарлы процесі. 
Сондықтан қарым-қатынас, біріншіден, бірлескен іс-әрекеттегі қажеттіліктен пайда 
болатын адамдар арасындағы, бірнеше жоспарлы байланыстарды орнату мен дамудың 
күрделі процесі; 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 субъектілердің өзара әрекеттерінің 
белгілік құралдарымен жүзеге асырылады. Қарым-қатынаста адам өзінің жеке дара 
ерекшеліктерін меңгереді. 

Қарым-қатынас мәселесі жалпы психологиялық зерттеудің заты ретінде енуі 
тұлғаның танымдық іс әрекетінің даму ерекшеліктеріне ықпалын қарастыруға мүмкіндік 
туады. Аттитюдтар, талаптану және т.б. дәстүрлі “тұлғалық” ерекшеліктер ғана емес , 
қарым-қатынастың танымдық іс-әрекеттің дамуына ықпалы, субъектінің психикалық 
процестерінің қалыптасуының маңызды факторы. 

Тұлға- бұл басқа адамдардың арасында белгілі позицияны иеленетін қоғамдық іс-
әрекеттің себепші субъектісі ретіндегі адам. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктері, ол 
неге талпынады және неден қашады, сонымен қатар ұғыну, ұйымшылдық нәтижесі, 
өмірлік тапсырманы шешуге сәйкес бағытталуынан көрінеді. Демек әрбір жасөспірімге 
тұлға ретінде қарап, оның өзіне тән санасы, еркі өзіндік әрекет жасай алатын қабілеті, 
білімі мен тәрбиесі бар екенін ескере отырып қарым-қатынасқа деген ынтасын арттыру, 
олардың жеке басылық қасиеттерін дамытып оны қоғам талабына сай іске асыруға 
мүмкіндік жасау. 

Б.Ф.Ломовтың пікірінше, қарым-қатынас әлеуметтік тарихи категория ретінде 
күрделі динамикалық жүйе б. т. Қарым-қатынасты талдау бірқатар әртүрлі деңгейлер мен 
өлшемдерді ерекшелеуге мүмкіндік береді. 

Әр тұлға қоғамда үш бағанада қарастырылады.  
«Мен – бейне» - адамның өзі туралы шартты көрінісі. Бұл көрініс шынайылыққа 

қоғамның пікіріне жақын не алшақтау болуы мүмкін.  
«Шынайы Мен» - тұлғаға тән қасиеттердің жиынтығы немесе оның шынайы, 

объективті бейнесі.  
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«Мен – Имидж» - қоғамның тұлға туралы ой-пікірі. Ол көптеген факторлардың 
әсерінен қалыптасады және оны кең диапазонда өзгертіп отыруға болады.  

Шын мәнінде әлеуметтік рөл «Мен имидж» түсінігіне жақын болып табылады және 
оны орындаушыдан күтетін әрекеттер бірлестігімен сипатталады.  

Кеңестік психологтар мен ғалымдар Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Г.Ананьев, 
А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, В.А.Крутецкий, Б.М.Тепловтың өз 
республикамыздағы көрнекті ғалымдар Т.Тәжібаев, М.М.Мұқанов, Ж.М.Әбділдин, 
Қ.Б.Жарықбаев, С.М.Жақыпов, Т.С.Сабыровтың еңбектерін жеке тұлғаны дамыту 
мәселелесінің теориясы және практикасының алтын қоры деп білеміз. Отандық 
психологияда қабілеттер жайлы ілім біркелкі дамып отырған жоқ. Мысалы, 1930-40 
жылдардың арасында тұлғаға деген тұрпайы- социалистік көзқарас қалыптасқан кезде 
қабілеттер жайлы мәліметтер психологиядан да, педагогикалық практикадан да алынып 
тасталған болатын. Тек, 1950 жылдардың ортасынан бастап, бұл мәселе қайта көтеріле 
бастады. Бұдан кейін нақты қабілеттер жайлы  іргелі зерттеулер жасалды. Олар: 
музыкалық қабілеттер (Б.М.Теплов), бейнелеу өнеріне деген қабілеттер (В.И.Киреенко), 
әдеби қабілеттер (В.П.Ягункова), математикалық қабілеттер (В.А.Крутецкий), 
педагогикалық қабілеттер (Н.В.Кузьмина) сияқты зерттеулер. Оқыта отырып баланың 
қабілеттерін дамыту мәселесі көрнекті педагогтар Ш.А.Амонашвили, И.В.Волков, 
О.С.Газман еңбектерінде қарастырылады/1/.  

Қабілеттің даму мәселесіне талдау жасауда, біз көбінесе бұл ұғымдарды түсіндіретін 
мазмұндарға байланысты түсінеміз. Қабілет пен дарын ұғымдарының анықтамасындағы 
біршама қиыншылықтар бұл терминдердің жалпы ұғымдық, тұрмыстық түсініктермен 
байланысты туындайды. Егер түсіндірмелі сөздіктерге үңілетін болсақ, онда «қабілет», 
«дарын», «талант» терминдері көп жағдайда синоним ретінде қолданылады және 
қабілеттің көріну деңгейін бейнелейді. Бірақ «талант» терминінде адамның табиғи 
жақтары айтылады. 

«Қабілет» ұғымымен қатар «тәсілқой» және  «бейімделу» ұғымдары да 
қолданылады. Тәсілқой адам, тапқыр, икемді, бейімделе алатын ретінде сипатталынады, 
ал бейімделу істі үйлестіре алатын, жасай алатын, құрай алатын ретінде түсіндіріледі. 

Қабілетті адам бұл жерде епті адам ретінде түсіндіріледі, ал «епті» ұғымы сөздікте 
жоқ. Сонымен қабілеттің ұғымы іс-әрекеттегі жетістіктермен арақатынаста анықталады. 

«Талант» ұғымына анықтама беруде оның туа біткен сипаты ескеріледі. Талант 
қандайда бір нәрсеге дарындылық, ал дарындылық туа берілген қабілеттілік деп 
түсіндіріледі. Басқаша айтқанда талант- іс-әрекетке жоғары жетістікті қамтамасыз ететін 
туа біткен қабілеттілік. 

Шетелдік сөздіктерде «талант» (talanton)  туа біткен қасиетті көрсететін, ерекше 
табиғи қабілет деп көрсетіледі. Дарындылық таланттың бір күйі, таланттың көріну деңгейі 
ретінде қарастырылады. Дарындылық түсінігі тәуелсіз, өзіндік ұғым ретінде В.Дальдің, 
С.И.Ожеговтың, Кеңес энциклопедиялық сөздіктерінде және шетел сөздерінің түсіндірме 
сөздіктерінде қабілеттің көріну деңгейімен сипатталады/7/.  

Қабілет туралы ой қозғағанда, адамның қандайда бір нәрсені істеуге мүмкіншілігі 
көрсетіледі, ал талант, дарындылық туралы айтқанда адамның аталмыш қасиеттің 
(қабілет) туа біткен сапасының сипаты көрсетіледі. Осыған қоса қабілет те, дарын да іс-
әрекеттің нәтижелігінде көрінеді. 

Кеңес психологиясында, ең алдымен, С.Л.Рубинштейн   және Б.М.Тепловтың /2/ 
еңбектерінде іс-әрекеттің нәтижелігі бойынша  «қабілеттілік», «дарындылық» және 
«талант» ұғымдарын жіктеуге тырысқан. Қабілет іс-әрекеттің нәтижелі болу үшін 
мүмкіншілігіне байланысты бір адамды екінші адамнан өзгешелейтін жеке-даралық 
психологиялық ерекшелік ретінде қарастырылады. Ал «дарындылық» - іс-әрекеттегі 
нәтижелі болу мүмкіншілігіне байланысты  қабілеттердің сапалы өзіндік үйлесімділігі 
(жеке-даралық психологиялық ерекшеліктер) ретінде қарастырылады. /3/  
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Егер бастапқы кезеңдерде қабілеттіліктердің қалыптасуы және дамуы басым 
дәрежеде бірлескен іс-әрекет бойынша серіктеске (ата-анаға, тәрбиелеушіге, мұғалімге, 
тәлімгерге және т.с.с.) және баланың қабілеттіліктеріне байланысты болса, онда кейінгі 
кезеңдерде қабілеттіліктердің орнын толтыру мүмкіндіктері мен тұлғалық факторлардың 
қосылуы есебінен жеке іс-әрекет өседі. Қабілеттіліктердің дамуындағы жеке ерекшеліктер 
(әдетте, дарындылықтың байқалмауы немесе болмауы ретінде қарастырылатын 
қабілеттіліктер) біздің тұжырымдамалық сұлбамыз бойынша былайша анықталады: 

1) қабілеттіліктердің сапалық-сандық өлшемдерімен; 2) бірлескен іс-әрекет бойынша 
серіктестердің мазмұндық сипаттамасымен (ата-аналардың жалпы даму деңгейі, 
педагогтар шеберлігі және т.с.с.) және 3) бірлескен іс-әрекеттің құрылымдық 
ерекшеліктерімен анықталады. 

Бұл қабілеттіліктер өлшемдері және бірлескен іс-әрекет бойынша көптеген 
факторларға тәуелді болып келетін және айқындық сипатына ие серіктестер алдын ала 
берілген жағдайларда қабілеттіліктердің қалыптасуы мен дамуы, соған орай 
дарындылықтың көрінуі басым дәрежеде бірлескен іс-әрекеттің қызмет үрдісімен және 
мазмұнымен анықталады. Бірлескен іс-әрекет, өз кезегінде, біз бұрын көрсеткендей, 
мағыналық құрылымдардың бірлескен іс-әрекет жағдайларында қалыптасатын жалпы 
қорының даму деңгейіне байланысты (С.М.Джакупов, 2004). Жалпы мағыналық қор 
туындаған жағдайда және оны әр серіктес қабылдаған жағдайда ғана бірлескен іс-әрекетті 
қалыптастыру мүмкін болады. Дарындылықтың шешілмеген мәселелері қатарына «жас 
ерекшелігі дарындылығының» өзгермелілігі мәселесін (Н.С.Лейтес, 2001), дарындылық 
пен шығармашылық белсенділіктің өзара байланысы мәселесін (А.М.Матюшкин, 2001), 
психикалық үрдістер мен қабілеттіліктердің өзара байланысы мәселесін (В.И.Панов, 1998) 
жатқызуға болады./4/. 

Кейде қабілетті «табиғаттан берілген» тума қасиет деп есептейді. Дегенмен ғылыми 
талдаулар тек нышан туа пайда болуы мүмкін, ал қабілет – нышанның даму нәтижесі 
болып табылатындығын көрсетеді.  

В.В.Клименко /5/ пікірінше адам нышандарының потенциалдарын адам мен 
қоршаған орта және адамның ішкі жан дүниесі арасында қаншалықты каналдар бар болса, 
соншалықты жұмыс істейтін қабілеттер құратынын және шындығында қабілет саны, адам 
іс-әрекетімен, оны үйренуімен, қалыптасуымен байланысты болатындығын көрсетеді. 

Қабілеттілік – адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу 
арқылы қалыптасатын қасиет. Қабілеттің дамуының табиғи негізін құрайтын 
нышандардың жинағы – дарындылық. 

Қабілеттің онтогенезінде даму мәселесі бойынша профессор С.М.Жақыпов өзінің 
еңбектерінде көрсетеді: Қабілеттердің нышандар негізінде қалыптасуы туралы мәселе әлі 
күнге дейін шешімін тапқан жоқ. Іс-әрекет барысында нышан қабілетке айналады деген 
тұжырымның өзі әлі дәлелденбеген. Өйткені қабілетке айналу үшін нышандар іс-әрекетте 
қандай орын алатынын көрсету керек.  

Қарым-қатынас адамдар арасында байланыстарды жасаудағы және дамытудағы 
өзара іс-әрекет қажеттігінен туындаған және ақпараттармен алмасуды, басқа адамдарды 
қабылдауды және түсінуді қамтитын күрделі, көпдеңгейлі үрдіс. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай отырып, мынандай шешімге келуге 
болады: кез-келген әрекеттің жемісті орындалуы бір ғана қабілет емес, бірнеше қабілеттің 
үйлесіміне байланысты, бұл үйлесім әртүрлі тәсілмен орындала отырып, бірдей нәтиже 
беруі мүмкін. Бір қабілеттің дамуына қажетті нышанның болмауы басқа қабілеттің күшті 
дамуына әсер етеді. Жетіспейтін қабілет адам бойындағы өте жоғары дамыған басқа 
қабілетпен өтеліп отыруы мүмкін. 
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Резюме 
В статье рассматривается о теоретических основах развития творческих 

способностей с самопознании студентов. 
 

Summary  
In article is considered about theoretical bases of development of creative abilities with 

self-knowledge of students.  
 
 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ  
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Жапарова Г, Е., 

Алматы обл. Жаркент қаласы  
 Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжінің   

  «Мектепке дейінгі оқыту  және тәрбиелеу» мамандығы    
 
Мақалада педагогикалық қарым-қатынастың оқу процесін ұйымдастырудағы 

психологиялық мәселелері қарастырылады.  
Түйін сөздер: педагогика, оқу процесі, қарым-қатынас, ұстаз, оқушы.  
 
Бүгінгі таңда жастарға әлемдік деңгейге сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани байлығы 

мен мәдениеттілігін, ойлауын, іскерлігін, төзімділігін, сонымен қатар кәсіби біліктілігін арттыру 
өркениетті қоғамның міндеті болып табылады. 

Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің бойына білім нұрын 
құятын жаңа тұрпатты педагог дайындау бүгінгі күннің негізгі өзекті мәселелерінің бірі. Өйткені 
ұстаз алдына егеменді еліміздің болашағы – жас ұрпақты оқыту, тәрбиелеу және толыққанды 
тұлға ретінде қалыптастыру міндеті тапсырылған. Ұстаздың қызметі тек баланы оқытып қана 
қоймай, оның күнделікті іс-әрекетінде көп еңбекті қажет ететін үйлесімді қарым-қатынас 
тәжірибесі болып табылады.    

Қандайда болмасын қарым-қатынас екі жақтық әрекет. Ал қарым-қатынастағы негізгі рөл – 
атқарушы да, екіншісі – серіктесі. Осыдан қарым-қатынастың сәтті болуы  екі субьектіге 
байланыстылығы анықталады. Қарым-қатынастың түрлері адамның дүниеге келген күнінен бастап  
жас ерекшелік деңгейінде қоршаған ортаның ықпалына байланысты дамиды.  Оқу процесіндегі 
тәуелділік және оның орындаудағы қарым-қатынас себептері,  қоғамдық ортадағы  өзгерістер және 
тб. пікірлесушілердің  өзара қатынасы барысында  қарым-қатынас стилдерінің пайда болуына әсер 
етеді. 

Мұғалім мен оқушы арасындағы өзара түсіністікті орнату кезеңдерінің бірі – баланы 
зерттеу, оның ішкі дүниесіне ену болып табылады. С.Л.Рубинштейн: «Оқушының мінез-
құлқындағы ішкі мазмұнды ашпай, сыртқы формальды сипатын есепке алып жұмыс жасайтын 
педагог, өз жұмысының нәтижесін көре алмайды» - деген.   Оқушыларды тану арқылы мұғалім, 
олардың мінез-құлқындағы мотивтері мен мақсаттарын, көңіл-күйлерін, сезімдерін түсініп, 
қорқыныштарын  анықтау қажет.   Бірақ, ол тек бір жақты әрекет емес.  Мұғалім шәкірттерді 
ұйымдастыра отырып, оқу – тәрбие процесінде әр уақытта да олармен өзара қарым-қатынаста 
болады. 
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Педагогикалық қарым-қатынастағы білім беру процесінде субьектілерінің өзара әрекеттесуі 
туралы профессор С.М.Жақыпов былай деген:   «Оқыту процесіндегі субьектілердің қарым-
қатынасындағы мағыналардың өзгеруі біріккен іс-әрекеттің мотивтері мен мақсатының заңды 
құрылуына мүмкіндік береді және оларды оқыту процесінде ескеру, біріккен танымдық іс-әрекетті 
қалыптастыру үшін қажетті шартты жасайды» [10]. Сондықтан қарым-қатынастың нақтылы 
бірізділігі болашақ тұлғаның дамуына орасан зор ықпал етеді. 

Мұғалімнің шәкірттермен қарым-қатынасында  әлеуметтік қызметті атқарушы   және нақты 
жеке тұлға ретінде педагогикалық іс-әрекеттің құрамды бөлігі. Қарым-қатынас арқылы мұғалім 
оқушылар туралы ерекше қажетті ақпаратты алып отырады. Тікелей қарым-қатынас жеке тұлға әр 
түрлі жағдайларда және іс- әрекетте диагностикалық және коррекциялық жұмыстар жүргізуге 
мүмкіндік береді. 

Өмірдің түрлі жағдайларына байланысты біздің іс-әрекетімізбен қатар мінез-құлқымыз да 
өзгермел. Соған сәйкес қарым-қатынас стильдері де өзгермелі болады. Қарым-қатынас стилі 
адамның басқа адаммен өзара әсерлесуі барысындағы мінез-құлқын көрсететеді. Сонымен 
адамның қарым-қатынас стилі, оның анықталған нақты бір қарым-қатынасқа орнықталынуы, 
бағытталуы, соған дайындығы мен адамның сол жағдайдағы өзін көрсетуі. А.А.Брудныйдың 
тұжырымдауы бойынша, қарым-қатынас негізгі қызметі арқылы жүзеге асады. Олар: 
активациялық - әрекетке түрткі беру; интердиктивті – тыйым салу, тежеу; дестабилизациялаушы – 
қоқан-лоққы, қорлау. Осыдан  қарым-қатынастың  инструментальды (іс-әрекетті қарым-қатынас 
жолымен үйлестіру), синдикативті (қауымдастықты, топты жасау) және трансляциялық 
қызметтері анықталды. Соңғысы педагогикалық қарым-қатынас үшін ерекше маңызды, себебі 
«бұл қызмет оқыту негізінде  қарым-қатынас арқылы тұлға оқытылуы жүзеге асады ...». 
Адамзаттың барлық өмірі үнемі басқа адаммен қарым-қатынас негізінде өтеді. Қарым-қатынас 
процесінің барлық жақтары (коммуникативті, интерактивті, перцептивті)  басқа құрылымдық 
тәсілдерді қолдануды қажет етеді.   Олар кез келген    іс-әрекетте  бір-бірін қабылдау, түсіну,  
бірлескен әрекет ұйымдастыру мақсатынды   іс-әрекеттің мазмұнына байланысты  орындалатын 
процестің негізінде туындайтын қарым-қатынастың түрлері мен арақашықтықтары/11/. 

Педагогикалық қарым-қатынас стилінен біз  педагогпен оқушы арасындағы біріккен іс-
әрекеттегі  өзара әсерлесудің әлеуметтік психологиялық  ерекшеліктерін көреміз. Педагогикалық 
қарым-қатынас педагог және оқушылардың өзара әрекеттесу, ынтымақтастық формасы: 

- педагогтың коммуникативті мүмкіндігінің ерекшеліктері; 
- педагогпен оқушының өзара қатынасынан туындаған мінез-құлық; 
- педагогтың шығармашылық  индивидуальдылығы; 
- оқушылар ұжымының ерекшелігі. 
Педагогтың оқушылармен қарым-қатынас стилі -  әлеуметтік және адамгершілік жағынан 

байытылған сатысы. Педагог өзінің педагогикалық іс-әрекеті және үйренушілердің оқу іс-әрекеті 
негізінде қарым-қатынас қиындықтары пайда болады. Педагогикалық іс-әрекетте қиындықтар 
пәндік мазмұнның өзімен, педагогтың меңгерілуі оның іс-әрекетінің негізі болып табылатын 
білімдерге ие болу деңгейі және сипатынан да туындауы мүмкін, сондай-ақ кәсіби-педагогикалық 
іскерліктерден, дидактикалық құзырлылықтан да, үйренушілерге педагогикалық әсер ету тәсілдері 
және құралдарынан да туындауы мүмкін. Осыдан, педагикалық қиындықтардың негізгі бағыттары 
білім беру процесінің дамуы, мазмұны және формаларымен, мұнда оқыту мен тәрбиелеу іс-
әрекетінің субьекті ретіндегі оқытушының ерекшеліктері және қарым-қатынас процесімен 
байланысты. 

Педагогикалық іс-әрекет үрдісіндегі қарым-қатынасты төмендегідей жіктеуге болады: 
-  мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының жалпы жинақталған / жүйесі; 
-  педагогикалық іс-әрекеттің нақты  кезеңіне  тәуелді қарым-қатынас жүйесі; 
- нақты педагогикалық және коммуникативті тапсырманы шешуден туындаған ситуативті 

қарым-қатынас жүйесі. 
Білім беру ортасындағы өзара әрекеттесуші тұлғаларды дамытудың, түрлі жағдайларда 

оқушылардың жетістікке жетуіне итермелейтін, сыныптық тапсырмаларды орындауда іскерлік 
пен тәсілдерді меңгеруде ықпал ететін мұғалім мен оқушы арасындағы бірлескен іс-әрекет 
неізінде болатын қарым-қатынас мәселесі. Мектеп қабырғасындағы жасөспірімдердің негізгі іс-
әрекеті қарым-қатынас. Бірақ осы жастағы оқушылардың жас ерекшелік деңгейінде  болатын 
психологиялық өзгерістерге байланысты қарым-қатынаста да бірнеше қиындықтар кездеседі. Осы 
мәселені шешудегі маңызды фактор    бірлескен педагогикалық іс-әрекетке қатысушылардың 
субьект-субьекттік өзара  үйлесімді психологиялық жағдаймен қаруландыру нәтижесінде 
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оқытудың нәтижелілігін арттыру. Оқытудың нәтижелілігі педагогикалық әдістерге ғана 
негізделмейді, оқушылардың танымдық әрекеттерін ұйымдастырудың маңыздылығына да 
байланысты. Білім беруде оқыту  үрдісінің тиімділігі немесе жекеленген оқушыларға 
психологиялық-педагогикалық ықпалдың тиімділігі мәселесінеен артық мәселені табу қиын [12].  
Осыдан, кез-келген педагогикалық іс-әрекет, ол сабақ немесе тәрбиелік-дамытушылық іс-шаралар 
мұғалім мен оқушы әрекетінің түрлі формалары мен  өзара әрекеттестігінде    көрінеді.  

Педагогикалық қарым-қатынастың өзгешелігі ең алдымен, оның көп обьектілі 
бағыттылығынан көрінеді. Ол тек үйренушілердің өзара әрекеттесуінің өзінде олардың тұлғалық 
дамуы мақсатына бағытталмаған, сондай-ақ, педагогикалық жүйенің өзіне негіз болып табылатын, 
оқу білімдерін игеруді ұйымдастыруға және осы негізде шығармашылық іскерліктерді 
қалыптастыруымен сипатталады. Педагогикалық қарым-қатынас кем дегенде үш бағыттылықпен 
ерекшеленеді: оқудағы өзара әрекеттесудің өзіне, үйренушілерге (қазіргі жағдайлары және 
болашақтағы бағыттары) және игеру пәніне (меңгеру).  

Педагогтың шәкірттерімен қарым-қатынасы оқу-тәрбие үрдісін басқарудың өзіндік каналы 
ретінде іске асады.   Бірақ қарым-қатынас каналдарында «ақпараттық тасқын» өте көп.  Әрбір 
оқушыға әр түрлі ақпарат тасқыны әсер етеді. Оқушының дамуы мен жеке ерекшеліктеріне 
байланысты олар бір-біріне қарама-қайшы келуі де мүмкін. Осындай жағдайда педагогтың 
оқушылармен қарым-қатынасы белгілі дәрежеде  бүкіл ықпал ететін ақпараты біріктіріліп, ықпал 
етуші элементтерді нақтылайды.  

Мұғалім мен оқушылардың өзара қарым-қатынас тәжірибесінде әр уақытта да ойдағыдай 
қалыптаса бермейді. Көп жағдайда бұл мұғалімнің басқару стиліне, оның оқышылармен қарым-
қатынас шеберлігіне байланысты. Психология ғылымындағы зерттеулерден мұғалімдердің 
оқушыларды басқарудың жиі кездесетін 5 түрлі стилі анықталынған: автократиялық (өзіндік 
әміршілдік), авторитарлық, демократиялық, бұрмалаушылық, бірізділік емес.  Өзіндік әміршілдік 
автократиялық басқаруда мұғалім активке сүйенбей, ұжымды өзі басқарады, оқушылардың өз 
көқарасы ескерілмей, тек талап қойылып оны орындау қатаң бақыланады. Авторитарлық 
басқаруда  автократиялық басқару стилінің негізгі белгілері тән, бірақ ұжым өмірінің мәселелері 
бойынша талқылауға қатысуға рұқсат берілгенімен әр уақытта шешімді мұғалім өзі қабылдайды. 
Басқарудың демократиялық стилінде мұғалім ұжымды қолдап, өз бетінше белсенділіктерін 
ынталандырады. Бұрмалаушылық басқарда мұғалім оқушылардың өмірі мен іс-әрекетіне аз 
араласады, оларды басқару ісінен шеттетіледі,  басқару тек формальды жүреді. Бірізділік емес 
басқару стиліне тән ерекшелік мұғалім сыртқы жағдайлар мен өзінің эмоционалдық стильдерінің 
кез келгенін іске асырады, ол көп жағдайда мұғалім мен оқытушылардың өзара қарым-қатынас 
жүйесін түсініспестікке және әр түрлі  жағдайға алып келеді. Басқару стилі мұғаліммен 
оқушылардың өзара қарым-қатынасының барлық жүйесіне із қалдырады, мұғалім өз 
оқушыларымен қалай қарым-қатынас жасайды, оқушылармен оның жиі болып тұратын 
келіспеушіліктері, ұжымдағы психологиялық ахуал және т.б. 

Психологиялық зерттеулер негізінде оқушылармен қарым-қатынас жасау белсенділігіне 
байланысты шарытты түрде мұғалімдерді бірнеше  топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші топта 
қарым-қатынас мұғалімдердің күнделікті тәлімгерлік міндеттерінен шығып, ерекше 
белсенділігімен, сенімділігімен және тиімділігімен ерекшеленеді. Олар оқушылармен жиі 
кездеседі. 

Екінші топтағы педагогтар оқушыларға құрметпен қарап, олардың сенімі мен симпатиясына 
ие болғандар. Бірақ қарым-қатынас әр түрлі жағдайға байланысты және мұғалімдіердің басқару 
стиліне байланысты бір ізді емес. 

Үшініші топта педагогтар оқушылармен жақын қарым-қатынас жасауға ұмтылатындар, 
бірақ жақын қарым-қатынас қалыптаспаған. Оқушылар тарапынан сенім орнату, ұнату жағы аз 
қалыптасқан. 

Педагогикалық қарым-қатынас жас ерекшелік, әсіресе жас жеткіншектер мен жоғары сынып 
оқушыларына тән үлкендердей болуға ұмтылуын есекеруіне байланысты. Орта және жоғары 
сынып оқушыларында ата-аналарымен, үлкендермен қарым-қатынасында қиындықтың деңгейі 
артып отырады. Осыдан «мұғалім-оқушы» жұбының өзара қарым-қатынасының қалай 
құрылатынын ескеру маңызды/13/. 

Сонымен педагогтың оқушылармен біріккен іс-әрекетте болатын қарым-қатынасы жеке 
тұлғаны қалыптастырудың маңызды факторы ретінде жас ерекшелік деңгейінде жетілуін оқу-
тәрбие әрекетінде ұйымдастыруда   педагогтардың ықпалын талдау барысында мынадай 
нәтижелерге көңіл аудару маңызды: 
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- Қарым-қатынастың тәсілдері мен формаларына мән беріп, оның нақты стратегиясы мен 
тактикасын өңдеу: 

-  Тұлға аралық қатынастарды ұйымдастыру: 
- Жаңа қатынас, дағды мен қажеттігін тәрбиеші мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін 

жүйелі жоспарлау. 
Педагогикалық қарым-қатынастың оқу процесін ұйымдастыру барысында анықталған   

тұжырымдар:  
- Педагогикалық қарым-қатынас жеке бас дамуында жас ерекшелік деңгейінде жетілдірудің 

құралдарына бағытталады. 
- Түрлі жағдайлар кезінде қатынас техникалары әлеуметтік-психологиялық дайындықты 

қажет етеді. 
- Қарым-қатынастың қалыптасуы үлкендерге еліктеуден, топ ішіне ену және бейімделуден 

бастау алады. 
Сонымен қорыта келгенде, мұғалім қарым-қатынкасының кәсіби мәдениеті – бұл  оқыту 

процесінде субьектілердің біріккен  іс-әрекетін үйлесімді ұйымдастыру,  психологиялық ықпал ету 
мүмкіндіктерін біріктіретін жағдайдың құру, өзара әрекеттің жаңа жолдарын іздеуді талап ететін 
шығармашылық қасиет.  
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Резюме  

В статье рассматривается о психологических вопросах организации учебного процесса и о 
значимости педагогического общения.  

Summary  

In article is considered about psychological questions of the organization of educational process 
and of the importance of pedagogical communication. 
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Мақалада жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығының кейбір 

мәселелері туралы айтылады. 
Түйін сөздер: жеке меншік, жер, құқық, жер телімі.  
 
Біздің әрқайсымыз ерте ме кеш пе өзіндік жылжымайтын мүліктің қажеттілігі 

туралы ойланамыз. Әркімнің қалауына қарай бұл пәтер немесе жер үй, кейде екеуі де 
болуы мүмкін. Мақалада біз жерге қандай құқық түрлері бар екендігі, жеке тұрғын үй 
құрылысына жер телімін қалай алу, ауыл шаруашылығы жерлері үшін не қажет және жер 
телімінің иелері нені білулері қажет сияқты мәселелерді қозғауға тырысамыз. 

Сонымен, «Жер телімі (учаскесі)» және жер сөздері деп нені түсінуге болады? 
Жер бұл оның шегінде ҚР егемендігі, табиғи ресурсы, өндірістің жалпыға ортақ құралы 
және кез келген еңбек процесінің аумақтық негізі белгіленетін аумақтық кеңістік. Жер 
қатынастарының объектісі ҚР аумағы шегіндегі барлық жерлер, оларда не орналасқанына 
және жекелеген субъектілерге олардың бекітілуінің құқықтық негіздеріне қарамастан 
жекелеген жер учаскелері және жер үлестері болып табылады. 

Жер телімі – жер қатынастары субъектілеріне бекітілген жердің жабық шекараларда 
белгіленген жер бөлігі. ҚР жер иесі азаматтар, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар, 
сондай-ақ мемлекеттік емес заңды тұлғалар болуы мүмкін (3-бөлім, ҚР Жер кодексінің 20-
бабы). 

ҚР жерге құқықтың үш түрі бар екенін білеміз, олар – иелену, пайдалану және 
басшылыққа алу құқығы. Олардың арасындағы айырмашылықты түсіну үшін, құқықтың 
әр түрі нені білдіретінін білгеніміз жөн. 

Жерді басшылыққа алу құқығы – мемлекеттің ҚР аумағындағы жердің заңдық 
мәртебесін, сондай-ақ  өзінің жер учаскесіне қатысты ҚР заңдарымен тыйым салынбаған 
мәмілелерді жасаудың  заңдық қамтамасыз етілген құқығы. Жерді басқару құқығы жерді 
сату, айырбастау, біріктіру, сыйлау және жалға беру, жерді пайдаланудан басқа онымен әр 
түрлі мәмілелер жасау мүмкіндігін береді. 

Жерді пайдалану құқығы – мемлекеттік меншікте болатын жер учаскесін адамның 
мерзімсіз (тұрақты жер пайдалану)  немесе белгілі бір уақыт ішінде (уақытша жер 
пайдалану) ақылы және (немесе) ақысыз негізде иелену және пайдалану құқығы. Жерді 
пайдалану құқығы осы жердегі қызметті, құрылыс мүмкіндігін және онда қызметті 
жүргізу мүмкіндігін білдіреді, бірақ жер учаскесін сату, айырбастау, сыйлау немесе жалға 
беру мүмкіндігі жоқ. 

Жер иелену құқығы – жерге іс жүзінде ие болуды жүзеге асырудың заңдық 
қамтамасыз етілген мүмкіндігі.  Жерді иелену құқығы жерді пайдалану және иеленуге 
болатынын, бірақ оны заңды пайдалануға болмайтынын білдіреді. Осылайша, сіз оны 
сатып, айырбастай алмайсыз, тек өзіңіз ғана тікелей пайдалана аласыз. 
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Құқықтың барлық үш түрі бірлесіп «бізді» жер иесі етеді. 
Жоғарыда аталып кеткендей, жерге жеке меншік құқығы Қазақстан Республикасы 

Конституциясында және 2003 жылғы 20-маусымдагы Жер кодексінде бекітілгенін 
түсіндік.[1] Бұл құқық меншік иесінің ҚР Жер кодексінде көзделген кұкыктарының 
барлығын жүзеге асырудың занды негізі болып табылады. Жер учаскесіне меншік кұкығы 
тағы бір қайталап өтсек мына жолдар аркылы туындайды: 1) меншік құқығын табыстау; 2) 
меншік құқығын беру; 3) меншік құқығының әмбебап құқыктык мираскорлық (мұраға 
калдыру, занды тұлғаның кайта ұйымдастырылуы) тәртібі бойынша ауысуы. Меншік 
құқығын табыстау, беру және оның ауысуы жер учаскесінің нысаналы максаты ескеріле 
отырып жүзеге асырылуға тиіс. Жер учаскесіне меншік құқығы келесі негіздерде 
туындайды: 1)мемлекеттік органдар актілер негізінде; 2) азаматтык-құқықтық мәмілелер 
негізінде; 3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негіздерде (ҚР 
ЖК 22-бабы). Азаматтар мен занды тұлғаларда тиісті жер учаскесіне қатысты сәйкес 
құқыктардың туындауының негізі болып табылатын құжаттар ҚР ЖК 12-бабының 33-
тармағында құқық белгілейтін деп аталған. Құқық белгілейтін құжаттарға аткарушы 
органдардың жер учаскесіне құқықты табыстау туралы құқықтық актілері, сату-сатып алу 
шарттары (айырбас, сыйға тарту және жер учаскесін беру туралы баска да мәмілелер) 
және сот органдарының жер учаскесіне меншік құқығын, жер пайдалану құқығын және 
жерге катысты баска да құқыктарды тануы туралы шешімдері жатады. Құқық белгілейтін 
құжаттардың негізінде жер ресурстарын баскару жөніндегі аумактық органдар (ҚР ЖК 14-
бабында көзделген) жер учаскесінің өзіндік сипатын көрсететін құқық куәландыратын 
құжаттарды бекітеді. Құқық куәландыратын құжаттарға жер учаскесіне жеке меншік 
құқығы актісі, тұракты жер пайдалану кұкығы актісі және уакытша жер пайдалану құқығы 
актісі жатады (ҚР ЖК 12-бабының 33-34 тармактары). Қазакстан Республикасы жерге 
меншік иесінің құқықтары жерге меншік құқығының аталған мазмұнымен шектелмейді. 
Сонымен катар, Қазакстан Республикасында мемлекет жерге рента құқығын иеленіп, 
мемлекеттік билік аркылы бүкіл мемлекет аумағында жердің иелік ету, пайдалану және 
билік ету тәртібін бекітеді. Егер де мемлекеттік меншікті иелену, пайдалану және билік 
ету ҚР Жер кодексімен реттелетін болса, ал жерге қатысты ренталық қатынастар ҚР Жер 
кодексімен қоса ҚР 2001 жылғы 12-маусымдағы «Салықтар және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер гуралы» заңымен (Салық кодексі) реттеледі.[2] Меншік пен 
жер пайдаланудың нысанына қарамастан жерді иеленудің, пайдаланудың және билік 
етудің жалпы ережелерін мемлекет, ҚР Жер кодексі және баска да заң шығарушы актілер, 
соның ішінде, «Жер құқығының кайнар көздері» тарауында аталған ҚР заң шығарушы 
актілері анықтайды.[3] Мемлекеттің мұндай жалпы өкілеттіктерін мемлекеттің жер қорын 
баскару, соның ішінде, ҚР жер қорын мемлекеттік реттеу өкілеттіктерінің қатарынан 
қарастыруға болады. ҚР Жер кодексінің 27-бабына сәйкес, мемлекеттік меншік құқығын 
жүзеге асыру мынаны білдіреді: мемлекеттік меншіктегі жерден жер учаскелері: 1) жеке 
меншікке сатылуы немесе ақысыз берілуі; 2) тұракты немесе уакытша жер пайдалануға 
берілуі; 3) Жер кодексінде, Қазакстан Республикасының өзге де заң актілерінде немесе 
халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда өзге де құқықтық нысандарда жүзеге 
асырылуы мүмкін. Мысалы, ҚР Жер кодексінің 43-бабының 8-тармағына сәйкес, 
мемлекеттік меншіктегі жер учаскелері және ол жер учаскелерін жалдау құқығы 
аукционда сату объектілері болуы мүмкін. Аукционда сатуға ұсынылатын жер 
учаскелерінің тізбесін немесе жер учаскелерін жалға беру тәртібін жергілікті аткарушы 
органдар анықталып, жергілікті өкілді органдардың сәйкес шешімдерімен бекітіледі. 
Бұлардың барлығы мемлекеттің билік жүргізу функциялары бопып табылады. ҚР Жер 
кодексінің 21-бабының 2-тармағына сәйкес, жердін меншік иесі ретіндегі мемлекеттің 
құқыктарын ҚР ЖК 13-19 баптарының ережесінде және өзге де заң актілерінде 
белгіленген өз құзыретіне сәйкес мемлекеттік органдар жүзеге асырады. ҚР ЖК 22-
бабынын 1-тармағында көзделген, жер учаскесіне меншік құқығын табыстау мемлекеттік 
органдар актілерінің негізінде туындайды. ҚР Жер кодексінде меншік құқығындағы жер 
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учаскесін табыстау тәртібі туралы арнайы бап жок. Дегенмен, ҚР Жер кодексінің 22-
бабының 1-тармағында («Жер учаскесіне меншік құқығының туындауы») меншік құқығы 
жөнінде ережелер карастырылған. Бұл бапты «Меншік құқығындағы жер учаскесін 
табыстау» деп атаған жөн болар еді. Сонымен, Жер кодексінде жер учаскесін жер 
пайдалануға табыстаудың күрделі жүйесі орын алган. Сол себепті, Жер кодексінің жер 
учаскелерін меншікке табыстау тәртібі туралы нормаларын талдау кажет. Жер кодексінде 
жер учаскелерін табыстау тәртібін көздейтін екі бап бар. Біріншісі — бұл 32-бап — «Жер 
пайдалану құқығын табыстау», ал екіншісі — 43-бап — «Жер учаскесіне құқықты 
табыстау тәртібі». 32-баптың мазмұны 43-баптың мазмұнына Караганда өзгеше. Бұл 
мынадан көрініс табады — ҚР ЖК 32-бабы негізінен жер пайдалану кұкығындағы жер 
учаскесін жергелікті аткарушы органдардың табыстау тәртібін карастырса, 43-бап жер 
пайдалану және жеке меншік құқығындағы жер учаскелерін жергілікті аткарушы 
органдардың табыстау тәртібін, соның ішінде, құқық белгілейтін және құқық 
куәландыратын құжаттарды дайындау процесін де қарастырады. Сонымен қатар, ҚР Жер 
кодексінің «Жер учаскесі — меншік құқығының, жер пайдалану құқығынын және өзге де 
заттык құқыктардың объектісі ретінде» атты 5- тарауында мынадай ережелер 
қарастырылған: — Жер учаскелерін объектілер кұрылысы үшін беру (44-бап); — 
Құрылыска байланысты емес жер учаскелерін беру (45-бап); — Оралмандарға жер 
учаскелерін беру (46-бап); — Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне құқықтар алу (47-
бап); —Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне құқықтарды сауда-саттықта 
(конкурстарда, аукциондарда) алу (48-бап); — Мемлекет меншігіндегі жер учаскелерін 
төлеу мерзімін ұзартып сату кезінде оларға құқықтар алу (49-бап); 47, 48, 49 — 
баптарының атауы ҚР ЖК 5-тарауының атына сәйкес олардың орналасу ретіне қарай 
аталуы тиіс — мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін беру; мемлекеттік меншіктегі 
сауда-саттықтағы (конкурстардағы, аукциондардағы) жер учаскелерін беру; меншік 
құқығының, жер пайдалану құқығының және басқа да құқыктардың объектісі ретінде 
төлеу мерзімін ұзартып сату кезінде мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне құқықтар 
алу. Сонымен, жер учаскесіне меншік құқығының пайда болуының бірінші негізі ретінде 
ҚР ЖК 43-бабының нормаларын атауға болады. Жер учаскелеріне меншік құқығының 
пайда болуының екінші негізі болып занды факт (сату-сатып алу, жер учаскесін 
айырбастау, сыйға тарту және т.б.) табылады. Ол ҚР ЖК-де «Меншік құқығын беру» (ҚР 
ЖК 22-бабының 2-тармағы) және «азаматтық-кұкыктық мәміле» (ҚР ЖК 22-бабының 3-
тармағының 2-тармакшасы) деп аталған. Жер учаскесін жеке меншікке беру — бұл жер 
учаскесіне қатысты азаматтық-кұқықтық мәміле. Бұл жер учаскесі меншік иесінің жер 
туралы заңнамада көзделген тәртіпте жүзеге асырылатын билік жүргізу функциясы. 
Меншік иесі өзінің жер учаскесіне катысты оның нысаналы мақсатын өзгерпей, Қазакстан 
Республикасының заң актілеріндетыйым салынбаған кез келген мәмілелерді жасасуға 
құқылы. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің меншік иелері аталған 
құқықтарды ҚР Салық кодексінің ережелерін ескере отырып жүзеге асырады (ҚР ЖК 25-
бабының 2-тармағы). Жер учаскесі меншік иесінің бұл функциясын ҚР ЖК 21-бабының 1-
тармағында билік ету функциясы деп, ал 81-баптың 1-тармағында иеліктен шығарып беру 
құқығы (сату-сатып алу, сыйға тарту, айырбас және т.б.) деп аталған. Билік ету 
функциясының нысандары болып мыналар табылады: 1) меншік құқығынан (жер 
учаскесінен) бас тарту (ҚР ЖК 82-бабы); 2) жеке жер учаскесіи сату; 3) меншік иесінің 
жер учаскесін сыйға тартуы; 4) жер учаскесін жеке меншік құқығы негізінде иеленген 
азамат қайтыс болған жағдайда жер учаскесін мұраға алу; 5)меншік иесінің немесе жер 
пайдаланушының міндеттемелері бойынша жер учаскесінен немесе жер пайдалану 
құқығынан өндіріп алу (ҚР ЖК 83-бабы). Жоғарыда аталған жағдайлардың барлығында 
жер учаскесін берудің салдары меншік құқығының токтатылуына және заңнамада 
көзделген тәртіптің, яғни, занды фактінің негізінде басқа тұлғаның осы жер учаскесіне 
қатысты құқығының туындауына алып келеді. Субъектінің жоғарыда аталған билік ету 
функцияларының нысандарының барлығы азаматтык заңнаманың нормаларымен 
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реттеледі. Жер туралы заңнама аталған құқыктарды беру тәртібін жер туралы заңнамадан 
азаматтық заңнаманың нормаларына өтетін нормалар ретінде қарастырады. [4] 

Заңнамада мұндай өтпелі ережелердің басқа да түрлері көзделуі мүмкін. Мұндай 
жағдайларда жер учаскесінің меншік иесі жер учаскесін кімге, қашан, қандай бағаға 
сатуды, мұрагерлердің қайсысына жер учаскесін қалдыруды (заң бойынша мұрагерлік 
жағдайында немесе азаматтық заңнаманың нормаларына сәйкес мұрагердің мұра алу 
кұкығын болдырмау жағдайын есептемегенде) өзі шешеді. Меншік құқығының (жер 
пайдалану құқығының) туындауының негіздерінің бірі болып жеке және заңды 
тұлғалардың жер учаскесін табыстау туралы өтініші табылады.  

Жер табиғи зат ретінде [5], адам әрекетінің әсерінсіз келесідей қасиеттерге ие. 
Мемлекет меншігіндегі жерге жер пайдалану құқығы жеке тұлғаларға, мемлекеттік емес 
заңды тұлғаларға тегін, ерекше жағдайларда ҚР Үкіметімен бекітілгенде ақылы беріледі. 
Жоғарыда көрсетілген мақсатта екінші рет тегін жер учаскесін алуға рұқсат етілмейді.  

Сонымен, жер құқығы, жоғарыда аталып өткендей жерге меншік құқығы жерді 
табиғи ресурс ретінде пайдалану, оны басқару мен қорғау қатынастарын реттейтін 
құқықтық нормалар жиынтығын құрайтын Қазақстан Республикасының құқығының 
дербес саласы. 

Жер – бұл адам мен қоғам үшін тек экономикалық қажеттілік емес, ол табиғаттың 
басқа да объектілері мен байланыса түсе отырып, экологиялық мәнге ие болады.жердің 
барлық табиғи ресурстарды біріктіре отырып, оларға табиғи ортаны жасуы бекеремес. Бұл 
оның менiік объектісі  ретіндегі, соынмен қатар пайдалану және қорғау объектісі, яғни 
табиғи ресурс ретіндегі құқықтық жағдайына әсер етеді. 

Әрбір қоғамда экономиканы дамытудың негізі жер байлығы болып саналады. Оның 
негізнде барлық материалдық байлық құрылады. Себебі, әртүрлі шикізат ресурстары, су, 
орман байлықтары, адамзат баласына азық болатын ауыл шаруашылық өнімдері жер 
негізінде алынады. Жер бетінде барлық өндірістік және өндірістік емес объектілер 
шоғырланған. Әрбір елдің экономикасының даму бағыты мен қарқыны жердің тиімді 
пайдалануына және оның кімнің меншігінде болуымен, онда қандай байлықтар 
орналасуымен тікелей байланысты. Сол себепті республикамыздың негізгі Заңында — 
Конституцияда жер және жерді пайдалану мәселесі әржаққа жүгіртуге, бұрмалауға 
болмайтын негізгі мәселе болып табылады. Оның 6-бабының үшінші тармағында былай 
деп нақтылы жазылған: «жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекет меншігіде болады. Жер, сондай-ақ заңға 
белгіленген негіздерде, шарттар мен шектеуде жеке меншікте де болуы мүмкін». Осы 
бапта келтірілген бұл мәтінді әр жаққа жүгіртуге болмайды. Бұдан жеке меншікте кез 
келген жер бола бермейді. Тек қана өндіріс орындары, басқа да материалдық байлықты 
шығарушы ұйымдар орналасқан жерлер шарттарға сәйкес жеке меншікте болуы мүмкін 
деген ұғым ғана туады. 

Қорыта айтқанда, әрбір Қазақстан Республикасының азаматының міндеті жерді 
тиімді, ұтымды, пайдалануды қарастыру керек және заң негізінде жүзеге асыруы тиіс. 
Жалпы жаңадан қабылданған Жер кодексінен халық жерді кепілге қойып несие алуға, жер 
күтімінің жақсаруына мүмкіндік береді,  ауылға қаржы келеді және жұмыссыз жүргендер 
жұмыспен қамтылады деп үлкен үміт күтуде. Олай болса, халқымыздың несие алып, 
жағдайын жақсартып алуына, жердің құнарлығын арттырып, ұрпақтан ұрпақұқа жерді 
мұра ретінде қалдыра беруіне тілектеспіз. 
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Резюме 

Статья посвящена одной из актуальных проблем гражданского права – институту 
земельного правоотношения. В статье рассматриваются право собственности на землю, 
также право на пользование. 

 
Summary 

Article is dedicated to one of the pressing problems of civil law - legal institution of the 
land. The article deals with the right to land ownership, the right to use. 

 
 

ТҰРҒЫН ҮЙГЕ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ 
ТОҚТАТЫЛУЫ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 
Тилеуканова Д.Т., 

Қайнар Академиясы,  
2 курс магистранты 

 
Мақалада тұрғын үйге меншік құқығының пайда болуы және тоқтатылуы 

жағдайлары туралы қарастырылған. 
Түйін сөздер: тұрғын үй, меншік, құқық, тоқтату, пайда болу.  
 
Тұрғын үй мәселесі қазіргі уақытта ең өзекті мәселелердің бірі болып табылатыны 

белгілі. Біздің білетінімізше оны шешудің әр түрлі жолдары бар: сатып алу, банктердің 
ипотека бағдарламалары, қызметтік тұрғын үй алу, соңыра сатып алумен жалға алынған 
пәтерді алу, мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алу немесе әкімдіктен 
азаматтардың жекелеген топтары үшін баспана алу. Тұрғын үйге меншік құқығының 
пайда болу тәртібі туралы біз аталмыш мақалада айтқымыз келіп отыр. 

Алдымен, жоғарыда атап өтілгендей Азаматтық құқық бойынша тұрғын үйге меншік 
құқығын туғызатын кең тараған түрі сатып алу-сату мәселесінен бастамақпыз. Сонымен, 
тұрғын жайды сатып алу-сату шарты деген не? 

Тұрғын жайды сату-сатып алу шарты сату-сатып алу шартының бір түрі болып 
табылады. Тұрғын жай сату-сатып алу шартының нысаны болу үшін ол жеке немесе 
заңды тұлғаның меншігі болуы керек (бұл ретте заңды тұлға тұрғын жайды тек қана 
жергілікті азаматтар үшін пайдалануы керек) [1]. Шартта нысан мен баға анықталуы керек 
– бұл сатып алушы тараптың тұрғын жайды сатып алғаннан кейін оны пайдалану құқығын 
сақтап қалатын тұлғалар шеңберін анықтайтын келісімнің маңызды шарты болып 
табылады. Бұндай тұлғаларға: 
- сатушымен бірге тұратын оның отбасы мүшелері, атап айтқанда; оның жұбайы (зайыбы), 
балалары мен ата-аналары, басқа туыстары, еңбекке қабілетсіз асыруындағы жан, 
сонымен қатар, ерекше жағдайда, сатушының отбасы мүшесі болып таныла алатын басқа 
да тұлғалар; 
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- тұрғын жайды жалға алушы және онымен бірге тұрақты тұратын азаматтар; 
- сатушымен шарт жасасқан тұрғын жайды қосалқы жалдаушы жатады – бұндай тұлғаның 
сатып алу-сату шартына тәуелсіз тұрғын жайда жалға алу шарты аяқталғанша тұруға 
құқығы бар. 

Тұрғын үйді сатып алу-сату шарты жасалғанға дейін үшінші тараптың тұру 
құқықтары туралы хабарланбаған сатып алушы шарттың бұзылуын талап етуге құқылы. 
Тұрғын үйді сатып алу–сату шарты мемлекеттік тіркеуге жатады және тіркелгеннен кейін 
жасалды деп танылады.  

Азаматтар өздерінің тұрғын үй жағдайларын тұрғын үйлерді меншікке алу жолымен 
жақсартуы мүмкін. Бір азаматтың немесе заңды тұлғаның меншігіндегі тұрығын үйді саны 
мен көлемі шектелмейді. Заңнамаға сәйкес тұрғын үйге немесе оның бір бөлігіне  меншік 
құқығы келесі негіздер бойынша пайда болады[2.9б]: 

- үй құрылысы (үйдің бір бөлігінің құрылыс); 
-  сатып алу сату, айырбастау, сыйға тарту, өмір бойы ұстау шартымен алу және 

заңнамаға қайшы келмейтін басқа да азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау; 
- мұра бойынша тұрғын үйді алу;  
- жекешелендіру; 
Тұтыну (тұрғын үй, тұрғын үй-құрылыс, саяжай, гараж немесе өзге) кооперативiнiң 

мүшелерi, жарна жинақтауға құқығы бар, пәтер, саяжай, гараж және кооператив осы 
адамдардың пайдалануына берген өзге де үй-жай үшiн өзiнiң үлестiк жарнасын толық 
төлеген басқа да адамдар аталған мүлiктiң меншiк құқығына ие болады 

- тұрғын жай үшін пай жарналарының барлық сомасын тұрғын үй (тұрғын үй – 
құрылыс) кооперативінің барлық мүшелерінің төлеу; 

- шарттық міндеттемелер күшімен, сондай-ақ үйді салуға қатысқан немесе 
азаматтардың өзінің қаржыларымен қатысуы туралы шарт негізінде, тұрғын жайды 
меншікке беру;  

- мемлекеттік емес меншік нысанындағы заңды тұлғаларға, өзінің қызметкеріне 
немесе қайтарымысыз берудің не сату жолымен басқа тұлғаға тұрғын жай беру;  

- мемлекеттік меншік нысанына негізделген, мемлекет пен заңды тұлғалармен өзінің 
жұмыскерінің меншігіне, немесе заңмен белгіленген негізде басқа тұлғаға тұрғын үй беру. 

Шарттың кең таралған түрлерінің бірі айырбас шарты болып табылады. Айырбас 
шарты бойынша тараптардың әрқайсысы шаруашылық жүргiзудi, оралымды басєаруды 
басқа тараптың меншiгiне тұрғын .йді немесе пәтерді екiншiсiне айырбасқа беруге 
мiндеттенедi. ҚР АК 501-бабына сәйкес айырбас шартына тиiсiнше сатып алу-сату 
шартының ережелерi єолданылады, өйткенi ол айырбас мәнiне қайшы келмейдi. Бұл 
орайда тараптардың әрқайсысы тұрғын үйді беруге мiндеттенетiн сатушы деп және 
айырбастап алуға мiндеттенетiн сатып алушы деп танылады. Айырбастау шарты айырбас 
шартының ерекшеленеді, атап айтқанда айырбас шарты кезінде екі тарап тұрғын үйдің 
меншік иесі болып табылады, ал айырбастау шартында олай емес, айырбас кезінде 
тараптар ҚР Азаматтық кодексін, ал айырбастауда тұрғын үй заңнамасын қолданады.   

Сыйға тарту шарты бойынша бiр тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды 
алушының) меншiгiне түрғын үйді немесе өзiне немесе үшiншi адамға мүлiктiк құқықты 
(талапты) тегiн бередi немесе беруге мiндеттенедi не оны өзiнiң немесе үшiншi тұлғаның 
алдындағы мүлiктiк мiндеттен босатады немесе босатуға мiндеттенедi (ҚР АК 506-б).  

Тұрғын үйді немесе құқықты қарсы беру не қарсы мiндеттеме болған кезде шарт 
сыйға тарту шарты деп танылмайды. Шарт нотариалдық тәртіппен жасалады, егер 
тараптардың бірі ретінде азамат болып табылса. Қозғалмайтын мүлiктi сыйға тарту шарты 
мемлекеттiк тiркелуге тиiс. Азаматтық кодекспен қайырмалдық сияқты сыйға тартудың 
түрі көрсетілген. АК 516-бабына сәйкес жалпы пайдалану мақсатында затты немесе 
құқықты сыйға тарту қайырмалдық деп танылады. Қайырмалдық азаматтарға, емдеу, 
тәрбие беру мекемелерiне, әлеуметтiк қорғау мекемелерiне және басқа да сол сияқты 
мекемелерге, қайырымдылық, ғылыми және оқу мекемелерiне, қорларға, мұражайлар мен 
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басқа да мәдениет мекемелерiне, қоғамдық және дiни бiрлестiктерге, сондай-ақ 
мемлекетке және басқа да субъектiлерiне жасалуы мүмкiн. Қайырмалдықты алуға 
ешкiмнiң рұқсаты немесе келiсiмi талап етiлмейдi. Азаматқа мүлiк қайырмалдыққа 
берілуге тиiс, ал заңды тұлғаларға қайырмалдық етушi осы мүлiктi белгiлi бiр мақсатқа 
пайдалануды ескертiп беруi мұмкiн. Мұндай талап болмаған жағдайда азаматқа мүлiктi 
қайырмалдыққа беру жай сыйға тарту болып есептеледi, ал басқа жағдайларда 
қайырмалдыққа берiлген мүлiктi сый алушы мүлiктi мақсатына сай пайдаланады. 

Рента шарты бойынша бiр тарап (рента алушы) екiншi тараптың (рента төлеушiге) 
меншiгiне тұрғын үйді немесе пәтерді бередi, ал рента төлеушi алған тұрғын үйге немесе 
пәтерге айырбас ретiнде рента алушыға белгiлi бiр ақша сомасы түрiнде немесе оны ұстау 
үшiн өзге де нысанда қаражат беру түрiнде мезгiл-мезгiл рента төлеп отыруға 
мiндеттенедi. Рента шарты бойынша рента алушыға рентаны мерзiмсiз (тұрақты рента) 
немесе өмiр бойы төлеу (ғұмырлық рента) мiндетiн бекiтуге жол берiледi (ҚР АК 535-б.). 

Мұрагерлік бойынша тұрғын үйді алу мүра негізінде жүреді, бұл қайтыс болған 
азамат (мұра қалдырушы) мүлкiнiң басқа адамға (адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) 
ауысуы (ҚР АК 1038-б.). 

Жекешелендіру деп ерікті негізде азаматтардың меншігіне мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан өздері тұрған тұрғын үйді тегін беруді айтамыз.  

Жекешелендіру бір жағынан тұрғын үйдің азамат-меншік иесі пәтердің иесі ретінде 
өзін сезінеді, оған осы мүлікті пайдалану және билік ету бойынша кең мүмкіншіліктер 
береді, ал екінші жағынан пәтерді, тұрғын үйді ұстаумен, тиісті жағдайда ұстаумен, оған 
жөндеу жұмыстарын жүргізумен  байланысты шығындарды жүктейді, ал тұрғын үй 
үйымдарын аталған міндеттерден босатып, тек бақылау мен басқару қызметін сақтап 
қалады.     

Жекешелендірудің қағидаттары: 
1) жекешелендірудің ерікті сипаты; 
2) қайтарымсыздығы;  
3) берудің бір жақты сипаты. 
Тұрғын үйді жекешелендірудің субъектілері ретінде бір тарабынан жалға алушы 

және онымен бірген тұратын отбасы мүшелері, екінші жағынан азаматтың  меншігіне 
тұрғын үйді беруге уәкілетті жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен ұйымдары болып 
табылады [3.5б].  

Тұрғын үйге меншік құқығының тоқтатылуы.  
Меншiк құқығы меншiк иесi өз тұрғын үйін басқа адамдарға берген, меншiк иесi 

меншiк құқығынан бас тартқан, тұрғын үйін қираған немесе жойылған, меншік иесінің 
қайтыс болған жағдайда және заң құжаттарында көзделген өзге де реттерде мүлiкке 
меншiк құқығынан айрылған жағдайда тоқтатылады. 

Тұрғын үйді меншiк иесiнің құқығын мәжбүрлеп тоқтату Заңмен көзделген мына 
жағдайларда жол беріледі: 

- меншiк иесiнiң мiндеттемелерi бойынша тұрғын үйге өндiрiлiп алынған ақы 
айналымға түскен; 

- реквизицияланған - дүлей апаттар, авариялар, жұқпалы аурулар, iндеттер және 
төтенше сипаттағы өзге де жағдайлар болған ретте тұрғын үй қоғам мүддесi үшiн 
мемлекеттiк органдар шешiмi бойынша заң құжаттарында белгiленген тәртiп пен 
жағдайларда меншiк иесiнен оған тұрғын үйдің құны төлене отырып алып қойылуы 
мүмкiн; 

3) тәркiлеген; 
4) жер учаскесiн алып қоюға байланысты қозғалмайтын мүлiктi иелiктен айырған. 
Мемлекет мұқтаждықтары үшін реквизиция және үй орналасқан жер телімін алып 

қоюмен байланысты тұрғын үйге меншік құқығын мәжбүрлеп тоқтатқан жағдайда меншік 
иесінің тандауы бойынша оған мыналар ұсынылуы мүмкін: 
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1) жер участогының құнын және ала айлай қалған табыс ескере отырып  тұрғын үй 
құнынан тұратын  меншік құқығы тоқтағанға дейін меншік иесіне төленетін ақшалай 
өтем; 

2) меншікке жаңа тұрғын үйді (пәтерді немесе үйді) алу; 
3) дүлей апаттар, авариялар, жұқпалы аурулар, iндеттер және төтенше сипаттағы өзге 

де жағдайлар тоқтаған кезде, меншік иесіне келген шығынды толық өтей отырып, 
реквизицияланған тұрғын үйді қайтару.  

Меншік иесінің борыштары бойынша жер телімімен бірге  тұрғын үйге өндiрiлiп 
алуды артумен және тәркілеумен байланысты тұрғын үйге меншік құқығы тоқтаған кезде 
меншік иесі және онымен бірге тұратын отбасы мүшелері басқа тұрғын үйді берусіз 
шығарылуға жатады.  

Ортақ бірлескен меншіктегі тұрғын үйді алып қою барлық меншік иелерінің 
келісімімен ғана жүреді. Егер мәміле кәмелетке толмаған балалардың мүдделеріне 
қатысты болса, онда қамқоршылық және қорғаншылық органының келісімі қажет.  

Сонымен, тұрғын үймен мәміле жасаудың кең таралған түрі сатып алу сату болып 
табылатындығына және ол сатып алу сату шартымен рәсімделетініне көзіміз жетті. 
Тұрғын үйді сатып алу-сату шарты бойынша бiр тарап (сатушы) тұрғын үйді немесе 
пәтерді екiншi тараптың (сатып алушының) меншiгiне, шаруашылық жүргiзуiне немесе 
жедел басқаруына беруге мiндеттенедi, ал сатып алушы бұл тұрғын үйді немесе пәтерді 
қабылдауға және ол үшiн белгiлi бiр ақша сомасын (бағасын) төлеуге мiндеттенедi. Ал 
тоқтатылу жағына келсек, меншiк құқығы меншiк иесi өз тұрғын үйін басқа адамдарға 
берген, меншiк иесi меншiк құқығынан бас тартқан, тұрғын үйін қираған немесе 
жойылған, меншік иесінің қайтыс болған жағдайда және заң құжаттарында көзделген өзге 
де реттерде мүлiкке меншiк құқығынан айрылған жағдайда тоқтатылады. 
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Резюме 
Статья посвящена одной из актуальных проблем гражданского права – институту 

жилищного правоотношения. В статье рассматриваются возникновение и прекращения 
прав жилищной собственности. 

Summary 
Article is dedicated to one of the most pressing problems of civil rights - Institute of 

Housing relationship. This article discusses the origin and termination of the rights of residential 
property. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫНЫҢ 

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Асылов Е.С., 
Мемлекеттік басқару академиясының  

магистранты, 
Астана, Қазақстан 

 
Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын іске асыруда қылмыстық іс 

бойынша жауапкершілікке тартылған күдікті немесе айыпталушының қылмыстық іске 
қатысын бұлтартпас айғақтық деректермен дәлелдеп көрсетудің маңызы еш дау 
тудырмайды. Десе де қылмыстық істің саяси-әлеуметтік күрделілігінен туындайтын 
заң дәйектерімен қатар сотқа тартылған тұлғаның жас ерекшелігін, жынысы, 
отбасылық жағдайын, азаматтығын да ескеру қажетілігі туындайды. Бұл тұрғыдан 
алғанда осы мақалада қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларының кейбір 
мәселелері қарастырылады. Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын жүзеге 
асырудың өзіндік қиындықтары байыпталып, бұлтпартпау шарасын қолданудың 
жолдары сөз болады. 

Түйін сөздер: қылмыстық іс, қылмыстық-процессуалдық шара, айыпталу, 
бұлтартпау 

 
Қоғам дамуының қайшылыққа толы күнделікті асау ағысы мен терең иірімі адам 

баласын үшін қашанда оңай болмаған. Сан қатпарлы өмірдің өзінен өрбитін қоғамдық 
жәйттер адамды тағдыр талқысына салып, күрмеуі қиын мәселелер тудырып жатады. Сол 
қоғамның ажырағысыз мүшесі болып табылатын әрбір саналы азаматтың тұрмыстық 
тіршілігінен немесе қызмет барысы жағдайында туындайтын жәйттердің қылмыстық 
мәселелермен сабақтасатын тұстары да аз емес. Қоғам мүшесінің ел конститутциясы 
талабындағы ар-ождан биігіндегі саналы азамат болып қалыптасуы әрі оны барша 
өмірінің мұрат-мақсаты тұрғысынан ұстануы мемлекет кемелділігінің басты өлшемі болса 
керек. Өз кезегінде құқықтық мемлекетте өмір сүріп отырған әрбір азаматтың 
бостандығын, қауіпсіздігін сақтау өркениет талабын ұстанатын зайырлы елдің өсіп-
өркендеуінің қозғаушы күші де. 

Қазіргі әлемнің зайырлы дамыған елдерінде сондай-ақ Қазақстан Республикасында 
қандай да болмасын қылмыстық істің, соны тудыратын әлеуметтік және құқықтық 
шарттардың алдын алу өзекті мәселе ретінде қарастырылуда. Ол қарапайым тұрмыстық 
детальдардан бастап мемлекеттік деңгейдегі экономикалық, саяси және рухани кеңістік 
ауқымын қамтитын қылмыстық істермен байланыстағы күрделі тақырып болып 
табылады. Сондықтан да кез келген қылмыстың алдын алу, қандай да болмасын 
қылмыстық істерден азаматтарды сақтандырып отыру құқық саласы қызметкерлерінің 
басты парызы болып табылады. Отандық және әлемдік құқықтану, заң тарихы көрсетіп 
отырғанындай, қылмыстық істің алдын алу, болдырмау жолдарын ұстанған елдің 
экономикалық дамуы және рухани кемелденуі үнемі биік деңгейде болмақ. Және де 
қоғамдық дамуында жалпыадамзаттық гуманистік қағидаттарды ұстанған, демократиялық 
даму бағытын дұрыс айқындап алған мемлекеттің де болашағы жарқын екендігі еш күмән 
тудырмайды [1, 170]. 

Заң ғылымында өмірдің өз тәжірибесі айқындағанындай, қылмыскерді жазалағаннан 
гөрі сол қылмыстың әлеуметтік және тұрмыстық негіздерінің алдын алу, мүмкін болса 
тіптен болдырмау құқық саласының басты міндетін құрайды. Ал қандай да болмасын 
қылмыспен күресудің басты нәтижесі заңдылық пен құқықтық тәртіптің үнемі салтанат 
құрып отыруында. Сол арқылы қоғамда құқықтық тәртіп орнауымен қатар ізгілік пен 
адамгершілік, имандылық пен парасаттылық сынды қасиеттер әлеуметтік дамудың 
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үйлесіміне айналады. Әсіресе бұрынғы КСРО елдерін жайлаған атеизм салқынынан арылу 
да оңай міндет емес [2]. Бойына иман, жүрегіне діни қасиет ұялаған адамның қылмыстан 
бойын аулақ ұстайтындығы аян.  

Қылмысты істің алдын алумен қатар қылмыстық іс бойынша жүргізілетін сот 
процесінің әділдігі де қоғам дамуының демократиялық ұстанымдарының берік негізін 
айқындайды. Аталған ереже яғни қылмыстық іске қатысты сот әділдігі тек сотпен ғана 
жүзеге асырылатыны Қазақстан Республикасы Конституциясының 75-бабында бекітілген 
болатын [3]. Өз кезегінде сот әділдігінің дұрыс орындалуы, қылмыстық іске қатысты сот 
үкімінің шығарылуы демократиялық ұстаным қағидаттарын орнықтырудағы шешуші 
қадамдардың қаншалықты маңызды екенін тағы бір қырынан танытады. Әрине 
демократиялық қоғам орнатудың өзіндік қиындықтары барын назардан тыс қалдыра 
алмаймыз. Бұл жерде әр мемлекеттің ішкі және сыртқы саясат ықпалынан туындайтын 
проблемалық мәселелерін де назардан тыс қалдыра алмаймыз.  

Азаматтарды адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізіндегі имандылыққа баули 
отырып қоғамды сол қоғамды құрайтын тұлғаны жас ерекшелігіне, діни наным сеніміне 
қарамастан ізгілендіру қылмыстық істерді алдын алудың басты факторын құрайды.  
Алайда қоғам тұрақтылығына, елдің саяси-әлеуметтік қауіпсіздігіне қауіп төндіретін 
қылмыстық істердің алдын алумен қатар сол қылмысқа тікелей айыпты тұлғаларды 
жауапкершілікке тартудың да сот процесінің күрделілігінен туындайтын мәселелері жетіп 
артылады. Соның ішінде айыпталушының қылмыстық іске қатысы бұлтартпас айғақтық 
деректермен дәлелденген жағдайдың өзінде қылмыстық жауапкершілікке тарту процесі де 
біртай қиындықтар тудырып жатуы құқықтану тарихында аз емес [4]. Сондықтан сот 
процесінің барысында құқық органдарына қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу 
шараларына жүгінуге тура келеді. Әрине қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу 
шаралары арқылы қылмыстық іске қатысты күрмеуі қиын қылмыстық іске толығымен 
соңғы нүктей қойыла бермейтіні  анық. Бұл ретте әлемдік және отандық құқықтық 
реформалар барысы көрсеткеніндей, қылмыстық-процессуалдық институттардың 
қызметін заман талабына сай жаңарту әрі жаңғыртумен қатар сот, прокуратура, тергеу 
органдарының уәкілеттілік қызметінің аясын барынша ұлғайту әрі нығайту қажеттілігі 
үнемі басты орынға қойылуда. 

Сот, прокуратура, тергеу органдарының қызметін күшейту өзінің маңызды сипатын 
танытып отырса, қылмыстық сот процесіне түзеутлер енгізу мәселесі  үнемі заң саласы 
мамандарының полемикалық ой талқысына, проблемалық пікарталасының нысанына 
алынуда. Бұл бағыттағы көкейкесті мәселелер байыптылықты, ұстамдылықты қажет етеді. 
Өйткені қандай да болмасын қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын іске 
асырудың біріншіден, Қазақстан Республикасы тарапынан белгіленген заңдық нормативті 
құжаттарында, екіншіден, адам құқығына қатысты әлем елдері бірігіп қабылдаған 
халықаралық құжаттарда көрсетілген қағидаларын басшылыққа алу құқық саласының 
ортақ міндетерінен туындайтын басым бағытынан өрістеп жатады. Демек, 
жалпыадамзаттық гуманистік құндылықтар негізіндегі принциптілік қылмыстық-
процессуалдық мәжбүрлеу шараларын барынша оъективті түрде іске асыруда ұстанатын 
басты құқықтық негіз болып табылады.  

Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын іске асыруда қылмыстық іс 
бойынша жауапкершілікке тартылған күдікті немесе айыпталушының қылмыстық іске 
қатысын бұлтартпас айғақтық деректермен дәлелдеп көрсетудің маңызы еш дау 
тудырмайды. Десе де қылмыстық істің саяси-әлеуметтік күрделілігінен туындайтын заң 
дәйектерімен қатар сотқа тартылған тұлғаның жас ерекшелігін, жынысы, отбасылық 
жағдайын, азаматтығын да ескеру қажетілігі туындайды. Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі (Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 13 желтоқсандағы №206 Кодексi) «Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс 
жүргізу заңдары» 1-тарауының «Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын 
заңдар» «Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде басым күшi барқұқықтық нормаларды қолдану», 
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«Қылмыстық iс жүргiзу заңының кеңiстiкте қолданылуы», «Қазақстан Республикасының 
аумағында шет мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығының қолданылуы», 
«Қылмыстық iс жүргiзу заңының уақыт тұрғысында қолданылуы», «Қылмыстық iс 
жүргiзу заңының шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылуы» атты 
1, 2, 3, 4, 5, 6-баптарында нақты көрсетілген болатын.  

«Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңдар» атты 1-баптың 1-
тарушысында «Қазақстан Республикасы аумағына қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбi 
Қазақстан Республикасының Конституциясымен, конституциялық заңдарымен, Қазақстан 
Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған 
принциптерi мен нормаларына негiзделген Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс 
жүргiзу кодексiмен айқындалады. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн реттейтiн өзге 
заңдардың ережелерi осы Кодекске енгiзiлуге тиiс» деп көрсетілсе, 1-баптың 2-
тарушасында «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де 
мiндеттемелерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi мен Жоғарғы 
Сотының қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн реттейтiн нормативтiк қаулылары 
қылмыстық iс жүргiзу құқығының құрамдас бөлiгi болып табылады» деп айқындалған. 

Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын іске асыруда жеке тұлғаның 
Конституцияда бектілген заңды құқықтары заң тарапынан бұзылмауын жіті қадағалау әрі 
оның нақты орындалуының сот процесі барысында жүзеге асуын дәйектеуде бұлтпарпау 
шарасы маңызды орын алады. Бұлтартпау шарасы арнайы превентивті-ескерту амалы, 
қылмыстық өндірістің мүддесін қорғайтын институт болып табылады. Бұл жерде 
қылмыстық іс бойынша жүргізіліп жатқан тергеу ісінің ағы мен қарасын, беймәлім қыры 
мен көлеңкелі тұстарын ақиқат биігінен ешқандай да кедергілерсіз анықтау, 
айыпталушыға сот процесінде жүктелген құқықтық жауапкершілігін сезініп қана қоймай 
нақты жүзеге асыруын қамтамасыз ету, сондай-ақ қылмыстық әрекетін қайта 
болдырмаудың алдын-алуға бағытталып отырғанын көреміз. Атап айтқанда қылмыстық-
процесссуалдық заңның қылмыстық кодекс талабындағы әділ жүргізілуіне, принципті 
түрде орындалуына кепіл болуымен қатар заңды шараны жүзеге асыруда оң ықпал 
етуімен де үлкен маңызға ие. Ол сот және тергеу органына деген азаматтардың сенімін 
арттырумен қатар құқықтық мемлекет құрудың конститутциялық негіздерін барынша 
бекіте түсед 

Бұлтпартпау шарасы қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шарасында мәжбүрлі 
түрде ықпал ету тәсілі тұрғысынан айыпкерге, қажетті жағдайда күдіктіге немесе сезіктіге 
қатысты қолданылатыны мәлім. Оның ұтымдылығы әрі тиімділігі тергеу процесінде 
жағымсыз жағдайлар мен теріс қылықты болдырмауда барынша айқындалады. 
Біріншіден, қылмысқа тікелей айыптыны жазалауға заңнын дұрыс қолданылуына, 
екіншіден, сот процесінде заңсыз қудаланған тұлғаны қылмыстық іс бойынша заңсыз 
жазалауға жол бермеуіне айрықша мәндегі септігін тигізеді. 

Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын нақты жүзеге асырудың өзіндік 
қиындықтары болатындығы заңдылық.  Бұлтатпау шаралары қылмыстық іске тартылған 
тұлғаның бас бостандығына, құқығына шектеу қоятындықтан сот органдары тарапынан 
азаматтың адами қасиеттеріне қол сұқпау, ар-ожданын аяқа таптамау сынды моралдық-
этикалық мәселелері қатаң сақталуы шарт. Бұл мәселелер құқық саласы мамандарының 
еңбек өтілінің қысқа немесе ұзақтығына қарамастан қылмыстық процестегі бұлтартпау 
шараларының түсінігі мен мәнін, бұлтартпау шарасын қолданудың негіздері мен 
шарттарын, бұлтартпау шарасын қолдану жөніндегі қаулы немесе ұйғару және оны 
өзгерту мен тоқтату актілеріне қатысты білімі мен білігін үнемі жетілдіріп отыруды талап 
ететінін дәлелдей түседі. 

Қылмыстық процестегі бұлтартпау шарасының күрделі түрлері де оны қолдану мен 
шешу жолдарының терең қатпарлы екенін айғақтайды. Қылмыстық процестегі бұлтартпау 
шарасының «Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат алу», «Кепілдік беру», 
«Әскери қызметшіні әскери бөлім командованиесінің бақылауына беру», «Кәмелетке 
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толмағанды қарауына беру», «Кепіл болу», «Қамауда ұстау», «Қамауға алу» сияқты 
түрлерінің атауларынан ақ оның өзіндік қиындықтары жетіп артылатынын көрсетеді. 

Атап көрсетілген қылмыстық процестегі бұлтартпау шараларының қайсысы 
болмасын сотқа, тергеу ісіне тартылған тұлғаның құқықтық тұрғыдағы заңмен қамтамасыз 
етілуіне мүмкіндік береді. Мәселен «Кепілдік беру», «Кепіл болу» сынды мәселелер 
қойылымы қылмыстық істегі бұлтартпау шарасының заңдық тұрғыдағы шешімдерінің тек 
қана жағымсыз емес сонымен қатар оң нәтиже беретін айғақтайды. Әрине мәселе қандай 
қылмыстық істе, қылмыстық істің туындауы мен қоғамдық салдарында болатынын да 
қаперде ұстайтынымыз анық. Ал «Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат 
алу» жауапқа тартылып отырған тұлғаның заң аясындағы міндеттерін айқындаумен қатар 
оның этикалық және моральдық жауапкершілігін басты орынға қояды. Өйткені 
қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шаралары айыптаушы мен айыпталушы 
арасындағы өзара құқықтық жауапкершілікпен қатар сот процесінде моралдық-этикалық 
қасиеттердің маңызды орын алатындығын көрсетеді.  

Айыпталушы ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат бергенімен, бұл 
жерде де жеке адамның бойындағы адамгершілік қасиет басты маңыз алады. Сот процесі 
барысында дәлелденгеніндей айыпталушының ешқайда кетпеу туралы қолхат бергенімен, 
сот ісінен жалтарып бой тасалап ізін суытқаны, хабар-ошарсыз кеткені немесе соған 
байланысты іздеу салынған мысалдар аз емес. 

Айыпталушының сот ісін жүргізу органдарына өз кезегінде құқық қорғау 
органдарының қылмыстық іс бойынша күдікті деп табылған тұлғаға деген сенімі 
қылмыстық процестің жүргізілуіндегі кедергілердің алдын алатынын басты факторы 
ретінде қаралады. Ол сот процесінің ашықтығын әрі сот процесіндегі мәжбүрлеу 
шараларының кейбір жағдайларда екінші кезекке ығыстырылып қалатынын көрстеді. 
Сондықта қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шаралары тек мәжбүрлеуден 
тұрмайтынын онда адмдық факторлар соның ішінде гуманистік ұстанымдар шешуші 
маңызға ие болып жататынына қаперден шығармауымыз керек. Құқықтық мемлекеттің 
өркениетті елдер ұстанатын демократиялық қағидаттары қарапайым істен басау алатынын 
ескерсек, қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шарасы үнемі адами құндылықтарға 
негізделіп отруының қоғам үшін де, тұлға үшін де қаншалықты маңызды екеніне көзіміз 
жете түседі. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінде атап 
көрсетілгеніндей, «тергеуші істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеуге 
барлық шараларды қолдануға, оның қылмыс жасағандығын көрсететін, оған қатысты 
жеткілікті дәлелдер жиналған адамды айыпталушы ретінде тарту, айып тағу, осы 
Кодекске сәйкес оған жолын кесу шараларын таңдау, айыптау қорытындысын жасау 
жолымен оны қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға міндетті». Бұл ретте анықтау 
органы, айыпталушы, қорғаушы, жәбiрленушi, жеке айыптаушы, азаматтық талапкер, 
азаматтық жауапкер сынды өзара сабақтас ұғымдар қылмыстық іс жүргізу барысының 
қандайлық ауыр сатылардан өтетінін айқындаумен қатар оларға жүктелетін міндеттердің 
күрделілігін танытады. Өз кезегінде қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларының 
кейбір мәселелері сот процесінің күрделілігінен туындап жатады[5].  

Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларының адамзаттық құндылықтарды, 
жеке тұлғаның азаматтық құқығының сақталуын басты орынға қойғанын қалаймыз. 
Алайда қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларының мемлекеттік саясаттың ішкі 
және сыртқы мүдде талабынан туындайтын талаптарын назардан тыс қалдыра алмаймыз. 
Мемлекет азаматы ретінде әрбір азамат сол мемлекеттің жанды мүшесі ретінде саяси және 
экономикалық қауіпсіздігін сақтауға, дамуына өзіндік үлес қосуы керек. Сондықтан 
қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шараларын соның ішінде бұлтартпау шараларын 
қолдану тергеу барысындағы мәжбүрлеудің бірден бір заңдық құрылымы болып қалады 
[6]. Қоғамдық қатынастарды реттеудің басты әрі тиімді құралы тұрғысындағы қызметін 
атқара бермек. Қоғамның дамуына және өркендеуіне тұсау салып отырған сыбайлас 
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жемқорлықтың алдын алу да аса өзекті мәселе болып табылады. Ол барша саналы 
азаматтың бұл мәселедегі ар-ұждан биігіндегі жауапкершілігіне сын десек асыра 
айтқандық емес. Бұл ретте мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, 
сондай-ақ лауазымды адамдар келтірген зиян үшін жауапкершілік ҚР Азаматтық 
кодексінің 922 бабымен қарастырылған болса, қоғамның қарапайым мүшелеріне жүктеліп 
отырған жауапкершілік те салмақты. Олай болса ел заңын құрметтеу әрі сол заңның 
аясында өмір сүру қоғам дамуына әрбір азаматтың қосып отырған үлесін айқындайды. 
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Резюме 
 В статье рассматриваются некоторые проблемы применения принудительных мер в 

уголовно-процессуальной деятельности. Анализируются своеобразные трудности 
принудительных мер в уголовном процессе. 

 
Summary  

Some of the problems of coercive measures in criminal procedure are discussed in the 
article. The peculiar difficulties of coercive measures in the criminal process are also analyzed. 

 
 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРЕТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Маткаримов М. А., 

 магистрант Академии Кайнар 
 

Статья посвящена криминологическим характеристикам экономической 
преступности Республики Казахстан и проблемами при организации борьбы с ними. 

Ключевые слова: Экономические преступления, налоговые преступления, уклонение 
от уплаты налогов, отмывание денег, теневая экономика. 

 
В условиях проводимых преобразовании и интеграции Республики Казахстан в 

мировую экономическую систему особую актуальность приобретает разработка новых и 
повышение эффективности устоявшихся инструментов криминологической охраны, 
складывающихся в сфере экономической деятельности в целом. 

Являясь важнейшим элементом рыночной инфраструктуры, отношения в данной 
области обеспечивают функционирование всего хозяйственного комплекса страны, а 
потому нуждаются в надежной и эффективной защите от преступных посягательств. 

Экономические преступления в ряде случаев организовываются и возглавляются 
должностными лицами различных государственных органов, общественных организации. 
Некоторые преступные группы неустойчивы, образуются для совершения одного или 
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нескольких преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности и после 
этого распадаются. Большую опасность представляют устойчивые преступные группы, 
которые тщательно законспирированы, хорошо организованы, функционируют дли-
тельное время на основе общности целей их участников, связанных с незаконным 
получением доходов в крупных размерах.В таких группах преступники не только 
осуществляют незаконную предпринимательскую либо банковскую деятельность, 
лжепредпринимательство, незаконное получение кредитов, отмывание денежных средств, 
но и совершают иные виды преступлении. В частности, они фальсифицируют 
представительские, бухгалтерские документы, хозяйственные договоры, позволяющие со-
вершать фиктивные сделки с целью незаконно получить и присвоить товары, денежные 
средства, иностранную валюту. Устойчивые преступные группы имеют иерархическую 
структуру, где распределены роли между соучастниками в соответствии с их 
возможностями, деловыми, профессиональными качествами, преступными 
способностями. Организованные преступные группы в сфере предпринимательской 
деятельности образуются, как правило, на основе добровольного объединения всех 
участников преступлений, но имеются случаи вовлечения в них должностных и иных лиц 
посредством уговоров, подкупа, шантажа и т.д. 

Помимо выше изложенного одним из ключевых моментов в отрасляхэкономических 
преступлений является преступления в сфере налогообложения. Основанием для 
применения финансовых, административных и уголовных санкций для данноговида 
преступлении является уклонение налогоплательщика от уплаты налога.  

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов — это противоправное деяние, 
направленное на занижение или неуплату установленных законом налогов и (или) сборов 
в бюджет государства. Таким образом, термин «уклонение от уплаты налогов » указывает 
на умышленный характер свершаемых деяний. В данном случае налог (сборы) выступают 
в качестве предмета преступления. Под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения 
деятельности государства. Налоги являются основным источником доходов государства, 
предназначенных для удовлетворения потребностей общества и государства. За счет 
налогов на 80 % формируется доходная часть государственного бюджета. 

Ключевой проблемой в сфере налогообложения страны считается то, что 
хозяйствующие субъекты отказываются в полном объеме платить налоги. Что 
непосредственно влияет на экономику любого государства.  Это связано с тем, что у 
предприятий после уплаты всех налоговых платежей не остается достаточно средств для 
осуществления эффективной финансово- хозяйственной деятельности, поэтому многие 
предприятия стремятся всячески уклониться от уплаты всех налогов. 

В таких условиях при прочих равных факторах некоторое увеличение налогового 
бремени по сравнению с государствами конкурентами порождает бегство инвестиций, 
соответственное уменьшение налогооблагаемой базы и конечное снижение объема 
средств, мобилизуемых в бюджеты различных уровней. Следовательно, одним из 
факторов конкурентной борьбы за перераспределение инвестиционных потоков является 
государственное регулирование экономики и продуманная налоговая политика, как его 
составляющий элемент. 

Существующую проблему «теневой экономики» вероятно решить в том случае, если 
добиться снижения налоговых ставок, преобразований в налоговой базе и 
перераспределения налогового бремени. С помощью этих мер можно вывести часть 
оборота из «тени». Чтобы уменьшить оборот 22 «теневой экономики» необходимо 
ужесточить дисциплинарные меры по отношению к нарушителям, совершенствовать 
налоговый контроль, а также использовать налоговое администрирование. 
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С 1 января 2015 года все правоохранительные, надзорные, судебные органы страны 
переходят на новую модель уголовного закона и уголовного судопроизводства. В новом 
законодательстве, с одной стороны, отчетливо прослеживается тенденция к гуманизации, 
с другой, реализация принципа нулевой нетерпимости к правонарушениям, а также 
ужесточение наказаний за тяжкие преступления. Во многом это связано с курсом, который 
объявил глава государства в стратегии «Казахстан-2050»на создание безопасного 
общества, государства 

В новом Уголовном кодексе дополнительно к ранее принятым мерам 
декриминализованы 14 составов экономических преступлений переведены в разряд 
уголовных проступков. Это значит, что по этим деяниям срок давности привлечения к 
уголовной ответственности сократился до 1 года. Их совершение не повлечет судимости. 
Как в действующем новом кодексе сохранено положение о том, что при полном 
возмещении ущерба, лишение свободы за экономические преступления, кроме 
рейдерских, не назначается. В целом по новому УК основным наказанием в санкциях за 
совершение преступлений, в том числе по экономическим, установлен штраф. Введение 
альтернативы лишению свободы свидетельствует о гуманизации уголовного закона и 
сокращению «тюремного населения». 

На сегодняшнем этапе экономическая политика выступает одним из наиболее 
важных звеньев государства в целом. Успешное функционирование налоговой и 
экономическойполитики может достигаться за счет соотношения ее функций и интересов 
государства и налогоплательщиков.  

Правильно выбраннаяполитика борьбы с экономической преступностью позволит 
справиться с поставленными целями и задачами для дальнейшего успешного развития 
государства. Для страны в целом искоренение экономических преступлениии фактов 
отмывания денег первостепенно сведет к увеличению государственных доходов,что дает 
уверенность для народа Казахстанастабильно развиваться в будущем. 
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Түйін  

 Тармақ мемлекеттің экономикалық қылмыстардың криминологиялық 
сипаттамасына және олармен күрес ұйымдастыру барысындағы проблемаларға 
арналады. 

  
Summary 

The article about criminological specifications of economical crimes in the Republic of 
Kazakhstan and problems during organization of crime control. 
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The article reveals the urgency of improving industrialization in increasing stability of Kazakhstan's 
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notion of implementation of the program of forced industrial - innovative development.  Proposes 
principles for obtaining achievements in accelerating socio-economic development on the  basis of 
industrial innovation. 
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A new stage of the Kazakhstan’s way – it is a new challenges of strengthen the economy, 
improving the welfare people. In today's world it is the fundamental question of socio-economic 
modernization. This is the main vector of Kazakhstan's development in the next decade. 
Therefore, each message of President Nursultan Nazarbayev  of the Republic – it is a document 
of great strategic importance. Central in this epistle is that the President represents the main 
priorities of the country until 2050. The purpose of the new strategy – integration in the thirty 
most developed countries achieving this purpose is not only a high level of GDP per capita, but 
also human development, improving living standards. To date, the conditions for solving this 
problem. All necessary government programs, including industrial-innovative, employment, 
infrastructure, education, health and other spheres of life in Kazakhstan [1].  

For this, the government has developed a State program of forced industrial-innovative 
development (FIID) and detailed Map of the country's industrialization. PAIID is the main policy 
document in the economy over the next five years. Basis of the program were serious analytical 
studies. The creators of the previously studied all the previous strategies, analyzed what 
measures worked, and what – and why not. To this end, the authorities identified seven priority 
areas – the development of agriculture, metallurgy, oil refining, energy, chemicals and 
pharmaceuticals, construction industry, transport and ICT. And also proposed another five - 
mechanical engineering, the uranium industry, light industry, tourism and space. In the priority 
sectors will be supported by the state only that correspond to new approaches. This includes 
modernization of existing enterprises (criteria - increased productivity); the creation of new high-
performance enterprises (such examples already exist – Locomotive Factory); selective support 
enterprises «future economy» (T, alternative energy, etc.) [2].  

In February 2010, at a meeting of the government adopted a program FIID Kazakhstan for 
2010-2014. As part of this document to Kazakhstan in 2015 should achieve the following results: 
GDP growth - by 50% from 2008 levels, increased productivity, 50% in the manufacturing 
sector and 100% in some sectors of the economy, bringing the share of non-oil exports to 40% 
reduction in energy intensity of GDP by 10% from 2008 levels, and an increase to 10% the share 
of innovative enterprises by the number of operating.  

In the first year of the program FIID 152 enterprises laid the foundation of a new national 
economy. They provide high productivity, the introduction of advanced technology and 
production of export-oriented products. Only within the framework of the program of forced 
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industrialization of Kazakhstan since 2010 implemented 397 investment projects for the creation 
of new businesses and industries to 1 797 bn. Openly and 44 thousand. Workplaces. Over 2 years 
on the "Road Map businesses 2020" approved 225 projects for lending volume 101.2 billion 
tenge. 

Today we are talking about the implementation of 162 projects with a total investment of 
6.5 trillion tenge, which is more than 40% of  GDP, which will allow us to directly create more 
than 200,000 new jobs in the next three years.  

On this basis, the GDP in Kazakhstan annually grows by about 7.6%, which is higher than 
in the advanced developing countries, its volume has grown "more than 16 times," industrial 
production – by 20 times, foreign trade - 12 times. The main criterion for assessing the level of 
life of the people - Kazakhs income - increased by 16 times, the birth rate of the population - 1.5 
times, spending on education - 9.5 times. And unemployment is reduced by 2 times.  

Kazakhstan was able to make great achievements in the accelerated socio-economic 
development on the basis of industrial innovation, managed for years of independence to attract 
more than 160 billion dollars of foreign investment, increasing as domestic sources of funding. 
He was among the five most dynamic economies in the world, "the 50 largest economies of the 
world in terms of GDP", and of "the most competitive" on the World Economic Forum in early 
September 2013 Kazakhstan improved its competitive position in the ranking of world 
economies, rising to 50 place from 51st. Advantages of the country are flexible and efficient 
labor market (15th position) and a stable macroeconomic environment (23th position).  

The scale and focus the message voiced software installations, in my opinion, give answers 
to the many challenges of the time. Main results of the country's economy in 2013 "suggest 
confident about entering the growth trajectory." Real GDP in 2013 increased by 6%. This was 
facilitated by a favorable pricing environment in the commodity markets, maintaining external 
demand for commodities, as well as domestic consumption. One of the basic conditions for 
economic development was to ensure macroeconomic stability [3].  

Volume index of industrial production in the past year compared to 2010 was 103.5%. The 
volume of production in the steel industry reached 1.9 trillion. tenge, IPV compared with 2010 - 
106.5%, in engineering - about 500 billion tenge, Ifo - 116.8%, in the chemical industry - 143 
billion tenge, Ifo - 121.5%.  

The volume production in the manufacturing industry reached 4.6 trillion. tenge, lfo - 
106.2%. The share of manufacturing in GDP over two years increased from 10.5% in 2009 to 
12.8% in 2011, electricity generation was 86.2 billion kWh consumption - 88.1 billion kWh.  

Since May 2009, introduced a new mechanism in the electricity tariff, introduced the so-
called "marginal rates". As a result of the new pricing mechanism in 2009-2011, the total amount 
of investments for rehabilitation, reconstruction and modernization of power-generating capacity 
totaled 310 billion tenge. Within the maximum tariffs introduced 580 MW.  

By the end of 2012, the economy of Kazakhstan attracted U.S. $ 15.6 billion, which is 
12% more than the same period in 2011 (13.9 billion U.S. dollars). Including investments in 
manufacturing amounted to U.S. $ 2.3 billion, which is 58% more than the same period last year.  

As part of the Industrialization Map implemented 609 projects worth 9.6 trillion. tenge 
with the creation of about 400 thousand jobs. Over the two years of the maps launched 389 
projects worth $ 1.8 trillion. tenge, created more than 90 thousand jobs. In 2011 was launched 
237 projects worth $ 1 trillion. tenge, created 45 thousand jobs. State support for all projects 
covered by maps. 200 provided financial support for projects worth more than $ 1 trillion. tenge.  

For modernization of existing large and medium enterprises, establishment of new 
industries in the past year running program "Productivity 2020". Despite the fact that the 
program was launched just six months ago, it involved more than 200 companies representing 12 
industries. State support already received 27 projects totaling more than 40 billion tenge.  

As part of the predictive scheme for spatial development of the country until 2020 
accepted and has begun implementation of the Program "Regional Development", formed the 
necessary methodological framework. The Program "Regional Development" in the first half of 
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this year will be developed and Development Programme agglomerations monocities, which will 
focus on diversifying the economy of the city of Astana, Almaty, Aktobe,  Aktau,  Shymkent 
through active development of SMEs and increasing labor mobility.  

Within the framework of the program "Business Road Map-2020" for subsidizing interest 
rates approved 895 projects totaling  $259 billion. Guarantee approved 25 projects totaling $4.9 
bln loans. Engineering infrastructure is brought to 243 companies totaling 45.3 billion tenge. To 
simplify the procedures for the review and approval of projects within the program "Business 
Road Map-2020" will be amended to improve the conditions and mechanisms of the Programme. 
Also be lifted restrictions on public sector support for entrepreneurs operating in mono.  

In order to further improve the business climate law is passed on further reducing by 30% 
of licenses and permits transfer of a part of them on the notification procedure. In 2012, all 
central and local government bodies to complete the introduction of state database "E-licensing". 

Course of industrial development, founded in early 2000, right identified the main risks of 
the economy of Kazakhstan: no alternative was chosen to diversify its economy and move away 
from dependence on raw materials. Since been established basic institutional framework of 
industrialization: National Trust, which provides economic stability; National Welfare Fund 
"Samruk - Kazyna" consolidating the capacity of the state to implement cutting areas; 
development institutions that accompany the process of diversification; dialogue platforms for 
interaction and improve the competitiveness of Kazakhstani goods. 

The investment policy and improved legal framework that defines the legal and economic 
framework to stimulate investment. These measures in the period of active growth of the 
economy associated with the development of the mining sector, and to ensure an adequate 
increase in other sectors, to provide conditions for the further formation of small and medium-
sized businesses.  

In "Industrialization Map" includes 24 of the largest investment project, the cost of each - 
more than 300 million dollars. The largest project of the transport sector - international corridor 
Western Europe - Western China. Highway and strategically strengthen Kazakhstan will boost 
regions. A year later, will open a new rail road line "Uzen - state border with Turkmenistan" and 
"Khorgos - Zhetygen." These strategic highway allows Kazakhstan to improve transit and export 
potential.  

In December 2011, put the largest object in the field of hydropower - Moinak HPP. The 
unique structure is unique in the country. Electricity production here will reduce emissions into 
the atmosphere. In the active stage is the first stage of the integrated chemical complex in Atyrau 
worth about two billion U.S. dollars and productivity 450,000 tons of polypropylene annually.  

Built Beyneu - Shymkent. The new site - part of the international project "Central Asia - 
China" which has undeniably great geostrategic importance. The total length of the main gas 
pipeline will be 1,475 kilometers. This ambitious project brings together four countries: China, 
Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. With its launch except for solving the problem of 
supply "blue gold" and a half million people living in the south of the country, will be able to 
export gas to China, which will provide substantial financial resources flow.  

"Samruk - Kazyna" focused on achieving the goals of diversification, including through 
radical modernization of industrial and infrastructure assets. Efforts are also aimed at increasing 
the export potential. "Samruk - Kazyna" within PAIID implements 21 projects (even for the 
same answers Kazakhstan Development Bank) totaling  $ 22 billion, accounting for more than 
half of all investments.  

Industrialization program - the main landmark modernization of the economy. To solve the 
problem of energy shortage southern regions of the Government entrusted with the beginning of 
this year, construction of the first module of the Balkhash thermal power plant. Also identified a 
number of new infrastructure projects and industrialization, including the construction of railway 
lines  "Zhezkazgan - Beyneu" and "Arkalyk - Shubarkol" production of complex fertilizers in 
Zhambyl, deep refining complex at the Atyrau refinery, gas processing plant at Karachaganak 
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and other . Besides it is necessary to continue to build and develop advanced clusters of 
Kazakhstan's economy.  

Strong Kazakhstan – is, above all, strong regions. The long-term economic growth habitats 
should first build new plants, creating industrial jobs, and social infrastructure. A separate 
question - development of small towns," – said the head of state will deliver a message to the 
people of Kazakhstan. In addition, it is planned to develop a Program  monocities, which will 
focus on the creation of new industries and jobs, social development,  support for small and 
medium businesses. An important aspect in the development of regional policy is to improve the 
quality of life and welfare of the people in the regions.  

Strategy "Kazakhstan-2050" directs professional technical and higher education on the 
"maximum satisfaction of current and future needs of the national economy for specialists"; 
"Research and development"; create a network of public-private partnerships; multi-level system 
of grants to students; specialized educational institutions of research and applied education; 
modernized methods of teaching and online-system.  

Introducing innovative methods, solutions and tools, scientific and popular educational 
discipline in promising areas, it is important, as far as possible, to provide training in online, and 
remote - in terms of its impact on the quality of training. 

Since 2011, launched the development of intellectual innovation cluster based Nazarbayev 
University. Synergy of science, business and the state in a cluster around the Nazarbayev 
University will form the basis for the creation of national science and innovation system that 
facilitates transfer and development of technologies, innovation and new knowledge. An 
important task is the implementation of the state program of education development for 2013-
2014, in particular the introduction in 2015 at all levels of per capita funding mechanism. No less 
important has social value provided by the State program administration State Funded 
educational system [4].  

Until 2015, the main priority of the forced industrialization was the implementation of 
major investment projects in traditional export sectors of the economy with animation new 
opportunities for small and medium businesses through targeted development of local content 
and subsequent redistribution processing.  

Thus, we proceed to implement the Development Strategy until 2020. In this direction, we 
will: prepare the economy for post-crisis development; achieve sustainable economic growth 
through forced industrialization and infrastructure development; actively invest in the future for 
improving the competitiveness of human capital; Kazakhs provide quality social, housing and 
communal services; strengthen inter-ethnic harmony, national security, further develop 
international relations.  

All of these ideas and suggestions as their implementation will certainly raise the country's 
economy, and hence the standard of living and welfare of its people to a new level.  
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Түйін  

Мақалада Қазақстан экономикасының тұрақтылығын күшейтудегі 
индустриаландыруды жетілдірудің өзекті мәселелері қарастырылады. 
Индустриаландыру бағдарламасы – бұл экономиканы модернизациялаудың басты 
бағыттаушысы екендігі түрлі мысалдармен дәлелденеді. Индустриалды-инновациялық 
қызметтердің негізінде әлеуметтік-экономикалық дамуды жетілдіру мүмкіндігіне ие 
болудың қағидаттары ұсынылады. 
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Резюме 
В статье раскрывается актуальность совершенствования индустриализации в 

увеличении стабильности экономики Казахстана. На различных примерах доказывается, 
что программа индустриализации – есть главный ориентир модернизации экономики. 
Предлагается принципы для получения достижений в ускорении социально-
экономического развития на основе индустриально-инновационной деятельности. 

 
 

СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМ САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУДА 
ИНФОРМАТИКАНЫН ОРДУ ЖАНА РОЛУ 

 
СУЛЕЙМАН Ш.  

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 
ЭРДОЛАТОВ С. С., 

Эларалык Ататүрк Алатоо университети 
  Кыргызстан, Бишкек 

 
Бул макалада жогорку техникалык окуу жайынын студенттеринин билим сапатын 

жогорулатууда информатиканын орду жана ролу абдан чоң мааниге ээ экендиги 
көрсөтүлдү. Макаланын максаты техникалык адистердин билим сапатын жогорулатуу 
информатиканы колдонуу аркылуу ишке ашкандыгын далилдейт. Жыйынтыгында 
информатика предметинин техникалык мааниси көрсөтүлдү. 

Ачкыч сөздөр: Билим берүү, Мудл, маалыматтык технология, информатика 
 

Бүгүнкү күндө жогорку техникалык окуу жайынын студенттерине информатика 
предметин окутуу бирден бир негизги предметтерден бири болуп калды. Техникалык 
багыттагы адистиктер үчүн окуу планында гуманитардык илимдер сыяктуу эле 
информатика курстары киргизилип белгилүү деңгээлде окутулуп келе жатат. Окутуу 
процессинде информатика предметинин негизги бөлүмдөрүн окутуу менен бирге анын ар 
кандай илимий изилдөөдөгү теориялык жана практикалык жыйынтыктарынын негизинде 
окутуунун жаңы методикалык системалары колдонулууда. 

Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын кредиттик окуу системасына  өтүүсү 
менен техникалык башыттагы студенттердин билим сапатын өркүндөтүүдө маалыматтык 
технологияларды эффективдүү пайдаланууну шарттайт. Бул учурда мугалимдердин 
уюштуруучулук, методикалык иштерди уюштуруусу талап кылынат. 

Техникалык багыттагы студенттер үчүн информатиканын ордун жана ролун 
белгилөөдө окуу процессинин өзгөчөлүгүнө жана информатикалык билимдерге коюлуучу 
талаптарга мүнөздөмө бере кетүү зарыл. 

Окуу процессинде «билим берүү”  орун алат, “ окутуучу менен окуучунун өз ара 
аракеттениши» атайын уюштурулат. Бул багыттан алганда окутуу процесси –инсанды 
калыптандыруу, ага билим берүү жана тарбиялоо, мугалим менен окуучунун багытталган, 
биргелешкен ишмердүүлүгү жана анын жыйынтыгы катары кабыл алынат. Демек, окутуу 
процесси өзөктүү эки ишмердүүлүктү: мугалимдин окуучуга билим, билгичтик жана 
көндүмдөрдү, жашоодогу тажрыйбаны үйрөтүү боюнча окутуу аракети жана мугалим 
тарабынан берилип жаткан окуу мазмунду өздөштүрүү үчүн окуучунун окуу аракети. 

 Окуу процессинин маңызын аныктоодо, айрым педагогдор «өткөрүү» механизми 
катары кароо туура эмес деп эсептешет. Чындыгында, билим, билгичтик жана көндүм – 
материалдык эмес предметтер, аларды жөн гана бир адам экинчи адамга(мугалимден 
окуучуга) өткөрүүгө, берүүгө мүмкүн эмес. Алар сөзсүз түрдө ар бир окуучунун өздүк 
ишмердүүлүгүнүн, активдүүлүгүнүн жана чыгармачылык изденүүсүнүн натыйжасында 
гана пайда болот, өздөштүрүлөт жана калыптанат. 
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Окуу процесси окуучунун инсандык сапаттарынын, мүнөздөмөлөрүнүн тынымсыз, 
үзгүлтүксүз өзгөрүүсү жана өнүгүүсү менен коштолот жана аныкталат. Окуучунун өздүк 
өзгөчөлүгү дана мүмкүнчүлүгүнүн негизинде аны таанып билүү, адеп ахлактык жана 
башка жөндөмдүүлүктөрүн, шыктарын  өнүктүрүү максатында орун алган окуу процесси 
өнүктүрүүчү окуу деп аталат. 

Техникалык багыттагы адистер үчүн информатикалык билимдерге коюлуучу 
талаптар булар: курс, кружок жана өз алдынча иштерди уюштуруу ж.б болуп эсептелет. 
Эгерде традициялык окутуу системасында окутуучу- бул даяр билимдерди жана 
маалыматтарды берүүчү жана алып жүрүүчү деп эсептелсе, ал эми кредиттик окуу 
системасында окутуучу- бул уюштуруучу, кеңеш берүүчү, кошумча курстарды өтүү, 
кружокторду уюштуруу жана өз алдынча иш алып барууларына шарттарды түзүүчү жана 
алардын изилдөөлөрүнө багыт берүүчү болуп саналат. Ал  үчүн окутуучунун өзүнүн 
билим деңгээлинин жогору, методикалык материалдары жана каражаттары кенен болуусу 
абзел. 

Техникалык багыттагы студенттер үчүн информатика предмети абдан эле керектүү 
андыктан информатика түшүнүгү жөнүндө токтоло кете турган болсок: информатика – 
бул жандуу жана жансыз жаратылыштагы, коомдогу жана техникадагы информациялык 
процесстерди окуп-үйрөтүүчү илим. 

Информатика- информациянын структурасын жана жалпы касиеттерин, ошондой эле 
информацияны издөөгө, иштетүүгө, берүүгө жана адам ишмердигинин ар түрдүү 
чөйрөлөрүндө колдонууга байланышкан маселелерди окуп үйрөтөт. 

Информатика жалпы изилдөөнүн предмети- информация аркылуу бириккен 
көптөгөн дисциплиналардын жыйындысы. Аларга информациянын теориясы, 
кибернетика, программалоо, математикалык лингвистика, алгоритмдер теориясы, 
социалдык информатика ж.б кирет. 

Информатика төмөндөгү негизги маселелердин үч тобун изилдейт: 
8. Техникалык топ-  информацияны чогултуунун, берүүнүн, иштетүүнүн, сактоонун 

жана чыгаруунун ишенимдүү методдорун жана каражаттарын үйрөнүүгө байланышкан 
техникалык маселелер; 

9. Семантиикалык топ- информациянын маанисин сыпаттап жазуу ыкмаларын 
аныктоочу, аны баяндап жазуучу тилдерди изилдөөгө байланышкан меселелер; 

10. Прагматикалык топ- информацияны кодго айландыруунун методдорун, 
сыпаттоону үйрөтүүгө байланышкан маселелер. 

Жалпы билим берүү системасында алгачкы информатика курсун киргизип окутуу 
академик А.П.Ершовдунжетекчилиги менен ишке ашкандыгы белгилүү. Анда эсептөө 
техникасын билим берүү системасына киргизип окутуу жана пайдалануу адамдардын 
жашоо турмушундагы жаңы деңгээлдеги жана эффективдүү ой жүгүртүүсүнө түрткү 
болот деп эсептелген. Ошондой эле андан кийинки өсүп өркүндөтүүдөгү концепциясында 
негизги информатика предметин окутуунун түшүнүктөрүн төмөндөгүдөй бөлүктөргө 
бөлүп караган: информация, модель, алгоритм, информацияларды талдоо, информация 
менен ЭЭМдин ортосундагы байланыштар, алгоритмдештирүү, программалоо жана ЭЭМ 
аткаруу деп эсептеген. 

Академик Е.П. Велихов билим берү системасында компьютердик билим берүүнү 
төрт этапка бөлүп көрсөткөн: 

• Информатика жөнүндөгү жалпы багыттагы фундаменталдык билим берүү; 
• Компьютердик колдонуудагы негизги түшүнүктөр жана ага коюлган 

талаптар; 
• ЭЭМде жөнөкөй программалар жазуу; 
• ЭЭМдин турмушта пайдалануу жактарын билүү. 
Академик А.Н. Тихонов компьютердик билим алуу жеке эле программа түзүү менен 

чектелбестен, андан алган билимин турмуш практикасында пайдалануу керектигин 
белгилеген. 
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 Э.И.Кузнецовдун илимий изилдөөсүндөгү өзүнүн концепциясында жогорку 
техникалык окуу жайынын студенттерине информатика курсун окутууда төмөндөгүдөй 
дисциплиналардан турсун деп белгилейт: 

Социалдык гуманитардык информатика 
Психологиялык педагогикалык информатика 
Жалпы информатика курсу 
Атайын инфоматика курсу 
Инфоматика курсун окутуунун методикасы циклдеринен туруусун сунуштаган. 
Мында биринчи үч циклинде билим берүү бардык техникалык адистер үчүн лекция 

жана практикалык жактан бирдей эле мазмуундагы окуу программасында өткөрүлгөн. Ал 
эми атайын информатика курсу циклинде негизги информатиканын жалпы түшүнүктөрүн 
билүү менен бирге, билгичтиктерге ээ болгон, иштөө процессинде калыптанган, 
компьютердик апараттык жана программалык каражаттарын өздөштүргөн адистерди 
даярдоо деп түшүндүргөн. 

Л.В. Доброва “Активдүү окутуу процессинде техникалык багыттагы студенттердин 
информациялык компетентүүлүгүн калыптандыруу” аттуу илимий изилдөөсүндө 
студенттердин информациялык компетентүүлүгүн түзүүнүн моделин иштеп чыккан. 

А.Д. Ибраевдин илимий изилдөөсү “Жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу 
шартында студенттердин өз алдынча иштерин өркүндөтүүнүн дидактикалык негиздери” 
деген темада илимий изилдөөсүн жактаган. 

Ал эми Д.К.Карагулов “Педагогикалык жогорку окуу жайларында информатика 
курсун окутуунун илимий - методикалык негиздери” аттуу изилдөөсүндө информатика 
курсун окутуу менен бирге компьютердик жаңы информациялык технологияларында 
иштөөдө сабаттуу жана бул технологияларды пайдаланып өз адистигиндеги турмуштук 
маселелерди чече билген адам болууга тийиш деп белгилеп кеткен. 

Кийинки жылдардагы илимий изилдөөлөрдөн жана практикалык талаптардын 
негизинде компьютердик билим берүү системасына, компьютердеги жаңы 
информациялык технологияларды окуп үйрөтүү жогорку окуу жайларынын негизги окуу 
курстарынын бири болуп калды. Айрыкча акыркы жылдардагы компьютердик 
технологиянын өнүгүшү жана анын программалык каражаттардын өсүшү, мурунку 
аныкталып, калыптанып калган окуу программасынын циклдерин өзгөртүүгө алып келди. 

XXI кылымда компьютердик сабаттуулуктан информатикалык маданияттуулукка  
өтүп жаткан мезгилде  студенттердин эң биринчи милдеттери болуп өздүк 
ишмердүүлүктөрүндө, информатикалык билим сапатынөркүндөтүүдө, компьютердик 
маалыматтык технологияларды пайдалануунун жаңы ыкмаларын өздөштүрүү болуп 
эсептелип келе жатат. 

Маалыматтык технологияларды билим берүү системасына киргизүү- бул окуу 
процессине чыгармачылык менен мамиле жасоо, окутуунун таптакыр жаңыча 
дидактикалык каражаттарын индивидуалдаштырууга, окуу процессин уюштуруудагы 
ыңгайлуу көмөктөрдү тийгизүүчү окуу каражаттары болуп, аларды таанып билүү 
процессин уюштурууга ийкемдүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө. 

Биздин республикабызда жана шериктеш өлкөлөрдүн билим берүү системасынын 
концепциясына ылайык информатикалык фундаменталдуу негизги бөлүмдөрү 
төмөндөгүлөр болуп эсептелет. 

6. Теориялык информатика 
7. Информациялаштыруунун каражаттары 
8. Информациялык теориялар 
9. Социалдык информатика 
Теориялык информатика бөлүмүндө информатика предметинин ролу жана орду 

информация, информацияларды таанып билүү жолдору жана аны үйрөнүп иштөө тилдери, 
информациялардын өлчөмүн, эсептөө системаларын, модель, моделдин түрлөрүн, 
моделдештирүү, моделдештирүүнүн түрлөрү, алгоритм, алгоритмдин түрлөрү, 
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алгоритмдештирүү, компьютер, компьютердик эксперимент ж.б түшүнүктөрдү окуп 
өздөштүрөт.  

Информациялаштыруунун каражаттары бөлүмүндө техникалык жана 
программалык каражаттарды өздөштүрүү каралат. Бул бүгүнкү күндөгү жогорку 
деңгээлдеги жекече компьютердин архитектурасы башкача айтканда (системалык блок, 
дисплей, маус, клавиатура) жана кошумча бөлүктөрү, аткарган милдеттери анын өсүп-
өнүгүү жана колдонуу жолдору окутулат. 

Программалык жабдууларга компьютердин операциялык системалары анын 
өзгөчөлүктөрү, аткарган милдети жана структурасы берилет. Ошону менен бирге, атайын 
алгоритм программалоо тилдери, колдонмо программалык каражаттар үйрөтүлөт. 

Информациялык технологиялар бөлүмүндө азыркы күндөгү компьютердик жаңы 
информациялык технологиясынын мүмкүнчүлүктөрүн окуп үйрөнүү жана аны колдонуу. 
Бул тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор, маалыматтар базасы менен 
иштөөнүн технологияларын үйрөнүү жана аны колдонуу менен турмуштук маселелерди 
аткарып калыптанышат. Жогорку деңгээлдеги компьютердин мүмкүнчүлүгүн пайдалануу 
менен мультимедиялык окуу жана компьютердин телекоммуникациялык байланыштагы 
мүмкүнчүлүктөрүн башкача айтканда интернет, электрондук почта байланыштарын окуп 
үйрөтүү болуп эсептелинет. 

Социалдык информатика бөлүмүндө жаңыдан калыптанып  өнүгүп келе жаткан 
информациялдуулук жана информациялык маданият башкача айтканда коомдук 
турмуштун информационалдуу коомго өтүшү, ЭВМдин өсүшү жана турмуштук 
маселелерди чечүүдө кеңири колдонулушу менен социалдык информатикалык 
технологиялар, реклама, маркетинг, телекоммуникация, компьютердик тармак жана анын 
түрлөрү, интернет байланышын колдонуунун маданияты, информациялык кызмат, 
информациялуу коом, автордук жана интелектуалдык менчиктер жөнүндө окутулуп 
өздөштүрүлмөкчү. 

Мезгилдин талабына жараша информатика курсун окутуу дегенибиз компьютердин 
иштөө принциптери менен анын колдонуучу чөйрөсүн гана түшүнүүгө мүмкүнчүлүк 
бербестен, адамдардын ортосундагы алака-катыштарды, коомдук турмуштагы 
информатикалык мыйзамдарын тааныштыруу менен аны окуп үйрөнүүдөгү методикалык 
системаларындагы түшүнүктөрдү өздөштүрүү дегендикти билдирет. Чындыгында дүйнө 
жүзүндө болуп жаткан терең өзгөрүүлөрдүн шартында коомдук турмушту 
информатизациялоо, социалдык контекстте кандайча жүргүзүүлөрү башкача айтканда 
технологиялары, коомдук турмушту демократизациялоо жана руханий дүйнөнү 
гумандаштыруу менен канчалык деңгээлде байланыштуу болоору да өзгөчө терең маани-
маңызга ээ болуп турат. 

Натыйжада техникалык багыттагы студенттер үчүн информатика предметинин 
техникалык мааниси абдан жогору. Себеби, информатика предметинин ичинде 
техникалык программалар камтылат. Инфоматика предмети болбосо техникалык 
адистиктеги студенттер өздөрүнүн жасаган программаларын текшере албай калышат. 
Негизинен Кыргызстандын жогорку окуу жайларында бардык адистиктеги студенттер 
үчүн информатика жана информациялык технологиялар предметин окутуу аркылуу 
чечилүүдө. 
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Резюме  

В этой статье показана важность информатики в целях повышения качества знаний 
учащихся студентов технических вузов. Цель этой статьи заключается в том что в 
процессе глобализации качество технического специалиста может быть улучшено с 
помощью информатики. В результате, показано техническое значение информатики. 

 
Summary  

In this article shown the importance of informatics in order to improve quality of the 
knowledge of the students of technical university students. The purpose of this article is in 
globalization process quality of the technical specialist can be improved by using the 
informatics.As a result, shown the technical importance of informatics subject. 
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Страхование – один из неотъемлемых элементов производственных отношений. 

Связанных с восстановлением потерь в процессе общественного производства. Рисковый 
характер общественного производства, порождает отношения между людьми по 
предупреждению, преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного 
ущерба. 

Ключевые слова: страхование, рынок, Казахстан, риск.  
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Однако предприятия и организации различных форм собственности, выступающие в 
качестве страхователей, испытывают потребность не только в возмещении ущерба, 
выражающегося в гибели или повреждении основных фондов и оборотных средств, но и в 
компенсации недополученной прибыли или дополнительных расходов из-за 
вынужденных простоев (неритмичные поставки сырья, неплатежеспособность оптовых 
покупателей). [1] 

На современном этапе развития страхового рынка в Казахстане,  существует масса 
проблем, связанных с ликвидностью страховых компании, доверием населения, 
мошенничеством в страховании и т. д.  начнём с каждой проблемы по порядку.[2] 

1) Основной и пожалуй самой важной проблемой страхового рынка считаю 
неразвитую, коррумпированную судебно – правовую систему. Страхование невозможно 
без развитой судебно - правовой системы. В связи с этим в Казахстане очень тяжело 
просчитать страховые риски т.к. чаще всего выплаты получают высокопоставленные, 
аффилированные лица.  

Например при ДТП судебно – исполнительные власти руководствуются протоколом 
сотрудников ГАИ, что чаще всего ставит под сомнения правдивость данного протокола, 
ведь в большинстве случаев правым оказывается лицо с более высоким социальным 
статусом.  

Данная проблема порождает массу других проблем, таких как недоверие населения, 
мошенничество в страховании и т.д. 

2) Недоверие населения. Недоверие населения в первую очередь связанно с самим 
процессом выплаты. При страховых случаях, много дел доходило до суда, т.е. выплаты 
страховые организации почти не делали (добровольно), при этом продажи шли хорошо, 
отсюда и негативное отношение населения к страхованию. 

Застрахован, значит защищен. В Казахстане этот жизненный принцип не так 
популярен, как на западе.  

Количество людей, которые страхуют свои квартиры от пожара и других несчастных 
случаев очень не велико. Люди недооценивают пока необходимость страхования и те 
возможности, которые оно дает. 

Страховые компании не создают тех необходимых условий для граждан, которые 
могли бы сделать этот рынок более привлекательным. Культурой страхования страховые 
компании на сегодня также не блещут. Они с большой неохотой расстаются с деньгами, 
когда наступает страховой случай. Иногда человек должен собрать столько бумаг и 
различных документов. Нужно упростить получение выплат, многие казахстанцы 
вынуждены ждать эти выплаты месяцы. 

3) Мошенничество в страховании. По статистическим данным экспертов в области 
страхования, около 30-40% всех страховых выплат в мире осуществляется по 
мошенническим операциям, но подтвердить их практически невозможно. Официальных 
данных по ситуации с мошенничеством на рынке страховых услуг в Казахстане нет. Была 
введена единая база, учитывающая пока только обязательное страхование 
ответственности авто владельцев. Клиенты, подозреваемые в мошенничестве, вносятся в 
специальный список, на основании которого впоследствии данному человеку или 
компании может быть отказано в страховании. [2] 

К мошенническим действиям можно отнести: заявление страховой суммы выше 
действительной стоимости объекта страхования (при страховании имущества без осмотра 
или на основании рыночной цены); несообщение всех обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения страхового риска (аварийное имущество, 
невыполнение обязательств поставщиками страхователя и т.п.); многократное и 
одновременное страхование объекта у разных страховщиков (отсутствие единой базы по 
всем классам страхования у разных страховых компаний); инсценировку наступления 
страхового события в период действия договора страхования — кражи, аварии, угона, 
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поджога, инсценировки страхового случая с другим автомобилем, заключением договора 
страхования в отношении несуществующего автомобиля.  

При больших объемах страхования все эти случаи сложно отследить, и они обычно 
открываются только после наступления страхового случая. Тогда аварийный комиссар 
проводит расследование такого случая и дает свое заключение. Мошенничество клиентов 
довольно затруднительно вычислить, однако по мере развития рынка вырабатываются 
новые методы противодействия мошенникам. [3] 

Эксперты, столкнувшиеся с поддельными полисами, могут определить их не 
ликвидность и по внешним признакам: другая бумага, непохожая тангирная сетка и т.п. 
Информации о таком клиенте не будет в базе данных страховой компании.  

Изменения касаются, прежде всего, суммы полиса обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. В 
частности, теперь при определении суммы страхового полиса будут учитываться 
водительская история аварийности, стаж страхователя, его возраст, а также техническое 
состояние и место эксплуатации автомобиля. Ранее в данном случае учитывались только 
объем двигателя автомашины и ее возраст.  

В случае обнаружения поддельного страхового полиса страховая компания 
откажется оплачивать ущерб, виновник ДТП будет сам выплачивать сумму ремонта обоих 
автомобилей. Кроме того, он будет внесен в «черный список» страховщиков. 

Также при страховых выплатах страховщики берут за основу цены на дубликаты, а 
не на оригинальные запчасти, что реально снижает сумму выплаты.  

4) Платежеспособность компании, показателем которой является объем и структура 
активов. Активы - это средства компании, часть которых может быть инвестирована в 
ценные бумаги, счета, банковские депозиты и т.д. Наличие активов, которые при 
необходимости за короткий период времени могут обернуться в деньги, свидетельствует о 
платежеспособности страховой организации. Размер свободных средств компании должен 
соответствовать размеру принятых обязательств по договорам страхования. [2] 

Страховой сектор в Казахстане в определенной степени зависит от банковского 
бизнеса. В период кредитного бума показатели СК просто взлетели. Рост розничного 
кредитования — ипотечного и потребительского — способствовал резкому увеличению 
объема страховых премий по страхованию имущества, гражданско-правовой 
ответственности, от несчастных случаев и жизни. Кстати, период увеличения объемов 
банковского кредитования совпал с периодом развития отрасли страхования жизни. 
Темпы роста страхового рынка в период с 2004 по 2006 год составляли в среднем более 
чем 60% в год. Но как только банки стали испытывать трудности и темпы кредитования 
снизились, упали и страховые премии. В 2008 и 2009 годах отмечен отрицательный рост 
объема страховых премий — на 9 и 15% соответственно. Проблемы в банковском секторе 
отразились на всем финансовом секторе страны, в период кризиса риски банков стали 
перетекать в их дочерние и аффилированные компании. Регулятор намерен усилить 
разделение рисков различных секторов финансового рынка. Многие банкиры негативно 
относятся к этому документу, утверждая, что банки были и должны оставаться 
локомотивами финансового сектора. [3] 

Данная ситуация несомненно ставит под сомнения ликвидность данных финансовых 
институтов. К примеру все помнят что случилось с «Валют Транзит Банком», как 
начинаются проблемы с ликвидностью банков, так сразу падают его дочерние структуры 
такие как «Валют - Транзит Life», «Валют Транзит Полис» и.т.д  

Страховые компании активно вкладываются в инструменты банков, которым 
принадлежат. Таким образом, банки получают дополнительную ликвидность, но при этом 
растут риски внутри финансовой группы 

B современном обществе, наряду с традиционным предназначением 
- обеспечением защиты от природной стихии (землетрясения, наводнения, бури и 

др.),  
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- случайных событий технического и технологического характера (пожары, аварии, 
взрывы и др.), 

- объектом страхования все больше становятся убытки от различных криминогенных 
явлений (кражи, разбойные нападения, угон транспортных средств и др.). 

Кроме того, изменения затрагивают также сферу имущественного и личного 
страхования граждан, что непосредственно связанно с интересами населения, а проблема 
возмещения потерь для человека всегда была и остается первостепенной. 

Многовековой опыт и история страхования убедительно доказали, что оно является 
мощным фактором положительного воздействия на экономику. Однако на пути развития 
страхования имеются разнообразные проблемы, которые могут быть решены лишь при 
наличии соответствующих условий. 

Нынешнее состояние страхования не соответствует в полной мере запросам 
хозяйствующих субъектов, и будущее его в таком виде бесперспективно. 

Для реализации возможностей страховой отрасли нужна активная государственная 
поддержка и, чем быстрее государство осознает роль страхования как стратегического 
сектора экономики, тем скорее будет осуществлен переход к социально-
ориентировочному рыночному росту. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мельников В.Д. Основы финансов – Алматы, 2005 г. 
2. Искаков У.М. Финансовые рынки и посредники – Алматы, 2005 г. 
3. Журнал - Годовой отчёт 2013, Казкоммерц – полис 
4. www.afn.kz  - Официальный сайт «КФН»  
 

Түйін 
Мақалада қазіргі таңдағы сақтандыру нарығының даму мәселелері қарастырылады.  
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Мақалада симметриялы аутентификациямен электронды төлем жүйесі туралы 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: төлем, жүйе, шифр, криптография, алгоритм, кілт, тізбек, 
ақпараттық жүйе.  

 
Симметриялы аутентификациямен электронды төлем жүйесінде жүйенің 

қатысушыларымен берілетін хабарлама аутентификациясы орын алады, ол үшін 
аутентификацияның симметриялы әдісі – кілтті хеш-функция арқылы хеш-кодты 
генерациялау қолданылады[1]. Негізінде, бұл электронды төлем жүйесінде екі 
қатысушыда бар жасырын кілт қолданылады. Мысалы, банктер арасындағы бір жерден 
екінші жерге ақша айырбас қарапайым екі хабарлама алмасу арқылы орындала алады. 
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Чектік жүйеде бұл тек төлемді жедел орындауға арналған электронды төлем жүйесінде 
ғана мағынаға ие, себебі, алушы тіпті  төлем хабарламасының аутенттілігін тексере 
алмайды – хеш-кодты тек банк қана тексере алады. Осылайша, алушы тіпті банктен 
тексеруге мүмкіндік беретін хеш-кодты хабарлама алғанша төлеушінің төлемді орындауға 
қажетті қаражаты бар ма екенін де білмейді. 

Осындай электронды төлем жүйесіне мысал ретінде NetBill  электронды төлем 
жүйесінің алғашқы версиясын айтуға болады, бірақ бұл электронды төлем жүйесінің жаңа 
версияларын цифрлі қолтаңба хабарлама аутентификациясы үшін қолдана бастады. 

Криптографиялық тұрақтылық - кілтті білмеген жағдайда тұрақтылығын 
анықтайтын шифрлар сипаты[2]. Криптографиялық тұрақтылықтың бірнеше көрсеткіші 
бар: ықтимал кілттер саны - криптоанализға қажетті орташа уақыт. Мәліметтерді 
криптографиялық жабу процесі программалық түрде де, ақпаратты түрде де іске 
асырылады. Ақпаратты өткізу ақша жағынан көп қаржыны талап етеді, бірақ оның да 
артықшылықтары бар: жоғарғы өнімділік, қарапайымдылық, қорғаныстылық және т.б. 
Программалық өткізу аса қолайлы, сондықтан пайдалануда өте икемді. Қазіргі заманғы 
ақпаратты қорғаудың криптографиялық жүйесі келесі талаптарға сәйкес 
қалыптастырылады: 

• шифрланған мәтін қолға түскенде тек қана кілт арқылы оқылуы керек; 
• шифрлануда қолданылатын кілттің операциялық саны шифрланған хабарламаның 

көрінісі мен оған сәйкес ашық мәтінге қажетті кілттердің жалпы санынан кем болмауы 
керек. 

• қайта шифрлауға қажетті ақпараттың операция саны барлық кілттерді іріктеуде 
қатал төменгі бағаға ие болуы керек және қазіргі заманғы компьютерлер мүмкіндігінен 
асып түсуі керек. 

• шифрлау алгоритмін білу қорғау тиімділігіне әсер етпеуі керек. 
• кілтті азғантай өзгерту шифрланған хабарлама түрін бірдей кілт пайдаланғанда да 

маңызды өзгертуге әкелмеуі керек. 
• шифрлау алгоритмінің құрама элементтері өзгермейтіндей болуы керек. 
• кілттер арасында шифрлау кезінде жүйелі түрде пайдаланылтын қарапайым және 

оңай тәуелділік болмауы керек. 
• шифрланған мәтін ұзындығы берілген мәтін ұзындығынан аспауы керек. 
• алгоритм программалық та, сонымен қатар ақпараттық та өткізуге мүмкіндік беруі 

қажет және кілт ұзындығының өзгеруі шифрлау алгоритмінің сапасына әсерін тигізбеуі 
керек. 

Тізбектің қауіпсіздігі ең әлсіз буыннан құралады: ол тұрақты болған сайын сенімді 
болады. Жақсы тұрғызылған криптожүйеде алгоритм де, протокол да, кілт және қалған 
барлығы өте күрделі тексерістен өтуі қажет. Егер криптографиялық алгоритм тұрақты 
болмаса, онда кез- келген криптоаналитик бұл қателікті біліп қояды. Егер генераторды 
күшейткенде компьютер жадының ұяшықтары қорғалмаған болса, онда мұндай 
қауіпсіздік ешкімге керек болмайды. 

Сонымен қатар, тәжірибе жүзінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тек қана 
криптоаналитикке байланысты болмайды. 

Ақпараттык жүйемен жұмыс істер алдында түтынушы өзінің идентификаторын 
енгізуі тиіс[3]. Идентификатор көмегімен жүйе тұтынушыны таниды. Енді жүйе 
тұтынушының шынайылығын тексереді, яғни аутентификация процедурасын 
орындайды. Ол үшін пайдаланушы пароль енгізуі немесе тестік сұрақтарға жауап беруі 
мүмкін. Кейбір жүйелер биометриялық қасиеттерді пайдаланады (дауысы, бармақ басымы 
т.б). Басқа сөзбен айтқанда тұтынушы өзі ғана білетін жөне өзін жүйе алдында растайтын 
құпия мәліметі бар екендігін дәлелдейді. Сонымен, қарапайым жағдайда тұтынушы келесі 
мәліметгі енгізеді: идентификатор + пароль. Идентификатор ашық мәлімет болып 
саналады (мысалы, сіздің е-таіl), парольді құпияда сақтау қажет. Парольді ашу үшін 
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көбінесе тікелей шабуыл, сөздік бойынша шабуыл, немесе тұтынушыға қатысты мәлімет 
жинау (автомобиль нөмірі, туған жылы, күйеуінің немесе әйелінің аты, т.б.) қолданылады. 

Аутентификация процедурасынан кейін жүйе пайдаланушының қатынау 
мүмкіндіктерін тексереді. Бұл қадам авторизация деп аталады. Қатынау мәселесін шешу 
үшін негізінен қатынау кестесі қолданылады. Кестенің бағаналарында жүйе 
ресурстарының идентификаторлары жазылады, ал жолдарында тұтынушылардың 
идентификаторлары жазылады.  Қатынау түрі сәйкес бағана  мен жолдың қиылысуында 
жазылады. 

Аутентификация- бұл шындығын дәлелдеу, сонымен қатар объектнің (субъект) 
шынайылығын тексеру. Объектінің (субъект) аутентификация, идентификация 
процедурасының соңғы мақсаты – егер тексеру нәтижесі дұрыс болса, қолдануы шек 
қойған ақпаратқа қол жеткізеді, тексеру нәтижесі теріс дұрыс болмаған жағдайда 
ақпаратқа қол жеткізе алмайды.  

Идентификация және аутентификация объектілері болады: адамдар (қолданушылар, 
операторлар және т.б.); техникалық жабдықтар (жұмыс станциялары, маниторлар, 
абаненттік бөлімдер), құжаттар (қолжазбалар, баспалар және тағы басқа) магнитті 
ақпаратты тасушылар;  табло, манитор және тағы басқалардың экранындағы ақпарат. 

Объектілердің шындығын дәлелдеу аппараттың құрылғымен, бағдарламамен, 
адаммен және тағы басқа жолдармен іске асырылуы мүмкін, бірақта компьютерлік 
жүйелердегі ақпаратты қорғау үшін образдар аттарының құпиялығын қамтамасыз ету 
қажет. 

Адам мен компьютер (тек компьютер арасында) ақпарат алмасуында екі арасындағы 
объектілердің шындығын өзара тексеру қажет. Әр объект (субъект) өз жадыларында 
басқаларға қол жетпейтін образдар. Олар ақпарат алмасатын объектілер аттарының тізімін 
сақтау қажет.  

Аутентификациялау әдістерінің ішіндегі кең тарағандарының бірі- құпия сөз атын   
білу және оның мәнін есептеуіш жүйеде сақтау. 

Шифрлеу жүйесінде мәлімет жіберуші оны алушының ашық кілтімен шифрлейді. 
Мәлімет алушы оны жеке (құпия) кілтпен ашады. Мәлімет алушының ашық кілті болса, әр 
сәтте мәлімет жіберіп отыруға болады, ал оны оқуға тек жеке кілт қажет болады. Бұл 
жағдайда қандайда болмасын математикалық операция көмегімен жеке кілт алу мүмкін 
емес.  

Ашық кілтпен шифрлеу сұлбасы әр жақтың кілттік жұбы болуын талап етеді, яғни, 
өзге пайдаланушы ақпаратқа енуге қол жеткізе алмайтын құпия кілт және ақпаратқа енуге 
болатын ортақ кілт. Бұл екі кілт қатаң бір жақты функциямен байланысты, сондықтан  
есептеуге қатысты құпия кілтті жалпы кілттен айыру мүмкін емес. Тікелей қол жеткізуге 
жол бермейтін құпия кілт парольды пайдалану арқылы бағдарламалық қамтамасыз етуде 
және қауіпсіз аппараттық лексемада мінсіз сақталуы керек. Жалпы пайдаланылатын кілтті 
криптожүйе кілттік-симметриялық кодалауға байланысты басқарудың өзекті мәселесін 
шешеді, ашық кілтпен шифрлеу сандық берілуді тиімді жүзеге асыруға қаблетті. 
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Резюме 
В статье рассматривается система электронной оплаты с симметричной 

аутентификацей.  
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Summary  
In article the system of electronic payment with symmetric authentications is considered. 
 
 

О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ И ТИПАХ 
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В статье рассматривается формирование типологических групп с учетом типа 

структуры математических способностей студентов технологического колледжа. 
Также предложена модификация методики исследования математических способностей 
школьников В.А.Крутецкого.  

Ключевые слова: математические способности, диагностика, типология, 
эксперимент 

 

Рассмотрение математических способностей как системы определенных 
компонентов позволяет сосредоточить внимание на изменениях, происходящих в ее 
составе под воздействием обучения. Для этого производятся контрольные срезы, в 
которых диагностируется уровень развития компонентов математических способностей 
предложенной нами структуры, а затем проводится анализ динамики изменений. Срезов 
должно быть минимум два, идеальным вариантом является большее число срезов. 

Напомним, что анализ многих исследований, к которых диагностировался уровень 
развития математических способностей, показывает, что ученые выделяют три уровня 
развития высокий, средний и низкий, уровень такого развития определяется 
соответственно способности к решению творческих, частично-поисковых и 
алгоритмических задач. Либо уровень измеряется в терминах социальной нормы в группе. 
При таком подходе речь идет о способностях как о комплексном понятии, то есть 
различия в структуре математических способностей, как правило, не учитываются, либо 
уровень развития не связывается с уровнем развития определенных компонентов, как в 
работе [1]. Ключевым вопросом, вышеуказанной диагностики, является выбор такого 
способа определения уровня развития компонентов, который будет легко воспроизведен 
другими исследователями. С этой целью проанализируем процедуры, применяемые 
исследователями для диагностики уровня развития компонентов математических 
способностей. Предложение исследовательских серий у В.А.Крутецкого планировалось 
таким образом, что экспериментатор сначала выдавал задачи, а затем, если требовалось, 
предлагал задачи-подсказки или более легкие задачи. При оценке результатов решения 
серии анализировался: путь поиска решения задач; время, которое ученик затрачивал на 
решение; типичные ошибки. Кроме того, материал, некоторых серий ориентирован на 
разные классы школы. Многоаспектность анализа хода решения испытуемым каждой 
серии, а затем блоков и индивидуальная форма проведения диагностики, предполагающая 
обязательное участие экспериментатора, делают эту методику трудное применимой для 
сплошной диагностики в сузе. 

Следовательно, для отбора математически способных студентов достаточно в 
диагностических срезах учитывать процент правильно решенных задач [2]. 

Отметим, что при оценке некоторых серий задач B.А.Крутецким уровень развития 
ряда компонентов математических способностей: связывается с числом успешно 
решенных задач, т.е. чем больше задач серии решено, тем выше - уровень способности. 
Последователи методики [3, 5] распространили этот способ на оценку всех изучаемых ими 
компонентов. Критерием высокого уровня развития математической способности 
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определим успешное решение студентом не менее 80% задач, предназначенных для 
диагностики данного компонента способностей, а это в соответствии с нормами 
оценивания - «отлично». Для обладателя среднего уровня развития компонента этот 
показатель должен изменяться в пределах от 60%  до 79%. Показатель менее 60% 
указывает на низкий уровень развития компонента. 

Известные принципы построения циклов задач для диагностики компонентов 
математических способностей студента применены нами пересоздании материалов 
входной и итоговой диагностики. Для диагностики компонентов в основном применяются 
задачи базового уровня. Для диагностики креативности выбирают творческие задачи. 
Число задач в каждом диагностическом цикле варьируется от 5 до 10. Диагностика 
содержит серию циклов, каждый из которых адресован изучению одного компонента 
способностей. Применяемые для входной и итоговой диагностики циклы на материале 
математики должны быть аналогичными, то есть требования задач, а также число задач в 
соответствующих диагностических циклах должны совпадать. 

Перечислим процедуры диагностики всех компонентов. В эксперименте будет 
проведена диагностика только базовых компонентов (временные рамки учебного процесса 
не позволяют это осуществить в первом семестре): 

 - диагностика способности к формализованному восприятию математического 
материала (S 1 ) ;  

 - диагностика логичности мышления ( S 2 ) ;  
 - диагностика способности к обобщению математического материала      (S 3); 
 - диагностика способности к обратимости мышления при математическом 

рассуждении (S 4;) 
 - выявление способности к свертыванию математического рассуждения   (S 5); 
 - диагностика гибкости математического мышления (S 6 ) ;  
 - диагностика рациональности математического мышления (S 7); 
 - диагностика способности к владению математической символикой и речью (S 8 ) ;  
 - диагностика когнитивной памяти (S 9 ) ;  
 - диагностика пространственного мышления (S 1 0 ) ;  
 - диагностика вычислительных способностей ( S 1 1 ); 
- диагностика   инженерно-математической   интуиции (S 1 2 ) ;  

- диагностика креативности (S 1 3 ) .  
 
Рис.1 - Индивидуальный профиль математических способностей 

После прохождения студентом тринадцати диагностических циклов преподаватель 
обладает информацией об уровне развития каждого компонента его математических 
способностей. Данные об уровне развития компонентов назовем профилем 

ФИО S 1  S 2  S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

студента 80% 70% 80% 60% 83% 80% 60% 80% 70% 70% 60% 60% 40% 
 

Таблица 1 - Результаты диагностики компонентов математических способностей 
 

S1           S2           S3           S4           S5                S6           S7         S8         S9          S10        S11         
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математических способностей. 
Индивидуальный профиль математических способностей отображает уровень 

развития учитываемых компонентов математических способностей отдельного студента. 
Его удобно изобразить в виде таблицы 1 или графика (рис.1), кроме того для учета 
профилей, студентов удобно использовать программу Microsoft Exсel. Уровень развития 
компонента 0-59% считаем низким, 60-79% - средним, 80-100% -высоким уровнем 
развития математических способностей. Сплошной учет индивидуального профиля 
затруднен при указанном в стандарте количестве часов на освоение математики. Данный 
подход применим при индивидуальном обучении или при работе с малыми группами 
студентов. 

 
Таблица 2 - Построение серии циклов дли диагностики компонентов математических 
способностей 

Шифр Компонент Требования задач или тип задач 
Кол-во 

задач 

 

Ц1 

Способность к 
формализации 
(S1) 

Сформулировать вопрос к задаче. Установить 
избыточные данные. Установить недостающие для 
решения задачи данные 

10 

Ц2 Логичность 
(S2) 

Определить тип объекта. Доказать утверждение 10 

Ц3 Обобщение 
(S3) 

Решить задачу, аналогичную данной. Решить систему 
(однотипных) задач. Определить задачи, сходные по 
структуре решения 

5 

Ц4 Обратимость 
(S4) 

Обратить применение формулы. Обратить применение 
свойства. Обратить ход рассуждений 

5 

 
Ц6 

Гибкость( S  6) 

Решить задачи, а которых требуется варьировать 
действия. 
Решить задачу несколькими только что изученными 
способами. Решить задачу несколькими известными 
способами (ранее рассмотренными) Решить задачу 
несколькими способами (ранее не рассмотренными) 

5 

Ц10 
Пространствен
ное мышление 
(S10) 

Представить пространственный объект. 
Трансформировать трехмерный образ в двумерный. 
Восстановить изображение 

10 

 

Ц13 
Креативность 
( S 1 3 )  

Прикладные задачи. Нестандартные задачи (по 
формулировкам и способам решения) 

10 

 

В таблице 2 приведена схема составления диагностических циклов, используемая нами 
в рамках педагогического эксперимента. 

Описанные процедуры диагностики применяются для входной и итоговой 
диагностики. После проведения повторной диагностики, становится возможным 
отслеживать развитие математических способностей студента по росту участков ломаной 
индивидуального профиля, но сравнению с его исходным индивидуальным профилем. 

Определение типа структуры математических способностей студента на основе 
уровня развитии компонентов математических способностей. Тип структуры 
математических способностей определяется на базе диагностики некоторых компонентов 
индивидуальной структуры математических способностей. 

 
Таблица 3 - Диагностика типа структуры математических способностей студента 
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ФИО Уровень развития блоков 
способностей 

Тип структуры 
мс 

 

 

L  G  Р  К  

 
 

студента  77% 70% 70% 40% LGP 
 
В нашем исследовании на основе содержательного анализа взаимосвязей внутри 

структуры математических способностей, входящие в ее состав компоненты 
группируются в блоки с целью практической реализации дифференцированного обучения. 
Кроме того, будем диагностировать не все способности блоков, а только базовые. Из 
диагностики исключаются свернутость математического мышления, рациональность 
математического мышления (формируемая на базе гибкости), инженерно-математическая 
интуиция, вычислительные способности, когнитивная память, способность владеть 
математической символикой и речью. Циклы задач для диагностики типа структуры 
математических способностей объединяются нами в четыре группы для определения 
уровня развития блоков L , G ,  Р и К. Уровень развития каждого блока способностей 
(показатели L,G, Р и К) вычисляется как среднее арифметическое уровней развития 
составляющих его компонентов, в частности, для нашего 

исследования: 1310
64321

,;
2

;
3

SKSPSSGSSSL ==
+

=
++

= (таблица 3). 

Таким образом, после диагностики типа структуры математических способностей 
преподаватель обладает необходимой информацией для организации 
дифференцированной работы с типологическими группами. 

На основании входной диагностики типа структуры математических способностей 
на материале математики, студенты разбиваются на семь типологических групп (табл.4). 
Уровень развития математических способностей мы предлагаем оценивать с учетом 
блоков компонентов в типе структуры математических способностей. Первый уровень 
развития характеризуется наличием в типе блока L,второй уровень характеризуется 
наличием блока G, а третий уровень характерен тем, что в типе присутствует блок К .  

 
Таблица 4 -  Формирование типологических групп с учетом типа структуры 

математических способностей 
Уровень развития 

математических способностей 
Номер группы Тип структуры Дефекты типа 

структуры 
 

I  

1  Р  LGK 
2 L GPK 
3 LP GK 

II 4 LG PK 
5 LGP К 

I I I  6 LGK P 
7 LGPK - 

 

Каждая типологическая группа характеризуется с одной стороны успешностью 
решения блоков задач, отраженных в типе структуры математических способностей, и с 
другой - неудачами в решении остальных блоков, которые объясняются наличием 
дефектов типа структуры способностей. Под дефектом типа структуры 
математических способностей будем понимать набор отсутствующих блоков 
способностей, по сравнению с типом LGPK. 
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Таким образом, уровень развития математических способностей при нашем подходе 
связывает с я  с проявлением на должном уровне определенного количества блоков с 
учетом их иерархии, нами определены четыре уровня развития математических 
способностей. В идеале диагностику математических способностей целесообразно 
проводить в два этапа. В первом семестре проводится сплошная диагностика типа 
математических способностей и его учет в обучении, а во втором семестре 
осуществляется углубленная диагностика - уровня развития всех компонентов 
индивидуальной структуры математических способностей и его учет в обучении. 

Ученые выяснили, что учащиеся с развитым левым полушарием головного мозга 
легко решают задания на индукцию, анализ, логические задания, выявление различий, 
классификацию, конструирование, изобретение. Правополушарные учащиеся легко 
справляются с заданиями на дедукцию, синтез, оперирование пространственными 
связями, работу с наглядностью, прогноз результатов, выявление сходств, мозговой 
штурм. По мнению академика А.Н.Колмогорова [4], высокий уровень развития всех 
компонентов способностей у одного учащегося является «редкой счастливой 
случайностью». 

Таким образом, нами предложена модификация методики исследования 
математических способностей школьников В.А.Крутецкого. Отметим, что, вместо 
термина «серия задач» (набор задач одного типа) используется понятие «цикл задач» 
(набор задач разных типов); серии задач В.А.Крутецкого были построены на материале 
разных классов школы, наши диагностические циклы строятся на программном материале 
математики; методика применима для диагностики индивидуальной и типической 
структуры математических способностей. Кроме того, методика упрощена, что позволяет 
ее эффективно использовать в учебном процессе. 
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Түйін 

Мақалада технологиялық колледжі студенттердің математикалық қабілеттерін 
түрі құрылымына сәйкес типологиялық топтардың қалыптастыру қарастырылады. 
Сондай-ақ, оқушылардың В.A.Kрутецкийдің математикалық қабілеттерін зерттеу 
әдістемесін өзгерту ұсынылады. 

Түйінді сөздер: математикалық қабілеттілік, диагностика, түрлері, эксперимент 
 

Summary 
The article deals with the formation of typological groups according to the type structure 

of mathematical abilities of students Technological College. Also proposed a modification of a 
technique of research of mathematical abilities of schoolboys V.A.Krutetskogo. 

Keywords: mathematical ability, diagnosis, types, experiment 
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РЫНОК ТРУДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 
                                                                  Аханова А., 

                                                магистрант Академии Кайнар 
      

В данной статье рассмотрены проблемы формирования рынка труда и 
человеческого капитала, занятости и безработицы, эффективность управления 
занятости населения  сфере «Рынок труда и человеческий капитал».  

Ключевые слова:рынок труда, трудовые ресурсы, человеческий капитал, 
занятость населения, безработица. 

 
Проблема рынка труда и человеческого капитала, в которые входит такие элементы 

как занятость населения, безработица и мобильность трудовых ресурсов всегда в центре 
внимания научной, общественной, политической и хозяйственной деятельности 
соответствующих ведомств,  организаций и предприятий Республики Казахстан. Они 
приобретают все большую актуальность на современном этапе посткризисного 
восстановления  глобальной экономики. В начале третьего тысячелетия с переходом к 
экономике знаний одним из главных факторов экономического роста,  повышения 
благосостояния людей, качества их жизни становится человеческий фактор или 
человеческий капитал. Человеческие ресурсы на основе образования, профессионализма, 
интеллекта составляют важнейшие предпосылки успешной реализации новых 
стратегических задач. В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27 
января 2012г. «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 
Казахстана» подчеркивается начало нового этапа казахстанского пути на ближайшее 
десятилетие, что означает решение новых задач укрепления экономики и повышения 
благосостояния народа. В Послании были обозначены необходимость и реализация новых 
задач по десяти направлениям. Первое – занятость казахстанцев [1]. 

В своей политике по обеспечению и поддержанию занятости населения Казахстан 
прошел путь от планово-директивных методов, используемых социалистической 
экономикой, к преимущественно рыночному механизму поддержания и регулирования 
данного процесса. Однако, экономический кризис и последовавшие за этим остановка, 
банкротство и ликвидация предприятий, сокращение работников привели к 
необходимости широкого использования государственных методов регулирования и 
поддержания занятости населения. 

В кризисный период в целях защиты граждан от безработицы государством была 
использована стратегия, которую можно условно охарактеризовать, как «стратегия 
выживания». Основой этой стратегии стала реализация программы «Дорожная карта» 
(создание социальных рабочих мест, переобучение и переподготовка специалистов, 
организация молодежной практики и пр.), а также принятие государством активных мер 
по сохранению существующих рабочих мест, замене иностранных кадров на 
казахстанские, увеличение периода выплаты пособия по безработице и др.[2]. 

Одной из причин нерационального использования трудовых ресурсов является 
неадекватность сложившегося типа занятости (соответствующего, в лучшем случае, 
потребностям индустриального общества) императивам экономического развития, 
связанным с новым уровнем развития техники и трудовых отношений. Новые 
направления экономического развития вступают в противоречие с жесткой 
регламентацией условий труда, практикуемой на современных предприятиях. 
Традиционные режимы занятости тормозят процессы преобразований, что приводит к 
появлению новых форм организации труда, а традиционные оценочные показатели рынка 
труда, отражающие позитивные сдвиги в структуре занятости, по сути, носят 
малоинформативный формальный характер. 
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Актуальность исследуемого вопроса обусловлена основными  проблемами  рынка 
труда и человеческого капитала на сегодняшний момент ‒особенности формирования 
рынка труда, занятости и безработицы, проблемы регулирования занятости в условиях 
кризиса мировой и национальной экономики, региональные аспекты безработицы, 
эффективность управления занятости населения  и другие остаются, в настоящее время, 
мало изученными. 

Рынок труда – наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не только 
переплетаются  интересы работника и работодателя при определении цены труда и 
условий его функционирования, но и, как в зеркале, отражаются практически все 
социально-экономические явления, происходящие в Республике Казахстан[3]. От того, 
насколько успешно функционирует экономика, в какой фазе экономического цикла она 
находится, каково поведение основных субъектов рынка: работника  работодателя зависят 
спрос на рабочую силу и ее предложение, и соответственно уровень безработицы. 

Самым основным элементом рынка труда является–человеческий капитал, который 
понимается как совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом [4]. 

Сегодня мы осознали, что от состояния социальной сферы напрямую зависит 
человеческий капитал нации, экономическая сущность которого выражена в следующих 
определениях. «Человеческий капитал–это форма выражения производительных сил 
человека на постиндустриальной стадии развития общества с социально-ориентированной 
экономикой рыночного типа»,  «Человеческий капитал–это важнейший ресурс 
постиндустриального общества» [5]. Техника, создающая богатства, приходит в жизнь 
через технологические знания и организационные  усовершенствования. И только 
опытная квалифицированная рабочая сила способна управлять высокотехнологическим 
процессом. Кроме этого, необходимо знание деловой конъюнктуры, рыночных 
возможностей, способов  их практического применения, но и в этом случае нам 
необходимы знания человека, его «капитал», используемый в процессе производства для 
создания богатства общества. Об актуальности обозначенной темы свидетельствует 
интерес Главы государства, который отмечает в ежегодных посланиях. Путь, который 
наметил Президент Казахстана – это инновационная экономика, т.е. интеллектуальная 
экономика, основанная на потоке инноваций, на постоянном технологическом 
совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень 
высокой добавочной стоимостью и самих технологий. Сама же  инновационная экономика 
характеризуется следующими базовыми принципами, признаками и индикаторами как 
высокий индекс экономической свободы, высокий уровень развития образования и науки, 
высокое и конкурентоспособное качество жизни, высокое качество человеческого 
капитала в его широком определении и т.д. 

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы определена тем, что 
за последние 13 лет численность занятого населения увеличилась с6 698,8 тыс. человек 
до8 651,1 тыс. человек, а уровень безработицы снизился с 12,8 % в 2001 году до 5,0 % на 
конец 2014 года, но всё же существует напряженность рынка труда, обусловленной 
количеством, качеством и неравномерным распределением трудовых ресурсовстраны 
[6,7]. 

В научной литературе уделяется достаточно внимания исследованию управления 
рынком труда. Однако до настоящего времени отсутствует комплексный подход в 
управлении рынком труда, который мог бы успешно использоваться в условиях 
устойчивого развития экономики. В современных условиях возрастает необходимость 
теоретико-методологического обоснования механизма управления рынком труда. Без 
этого невозможно дальнейшее развитие экономики Республики Казахстан, поэтому 
управление рынком труда имеет судьбоносное значение нашей страны. 

Успешно решать многочисленные задачи в области регулирования рынка труда и 
формирования человеческого капитала представляются возможным лишь при условии 
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изучения опыта, накопленного зарубежными странами, и его приложения к 
отечественным условиям. В связи с этим приобретают актуальность в теоретическом и 
методологическом аспекте осмысление фундаментальной проблемы рынка труда и 
человеческого капитала, научное обоснование его развития и социально-экономических 
последствий.  

Однако остаются недостаточно разработанными теоретико-методологические 
основы исследования рынка труда и человеческого капитала в целом. Не рассмотрено 
влияние сокращения объемов производства на предложение рабочей силы и спрос на нее. 
Отсутствует системный анализ как важных теоретических проблем, так и реальной 
практики. В частности не изучено взаимодействие различных факторов, образующих в 
совокупности  динамическую модель рынка труда в республике. 

Недостаточно полно исследован или остаётся дискуссионным ряд вопросов, 
влияющих на повышение эффективности управления рынком труда и человеческим 
капиталом. К ним относятся теоретические вопросы формирования системы управления 
рынком труда, перевода механизма его регулирования на экономические методы и ряд 
других мер. 

Таким образом, высокий (скрытый) уровень безработицы и отсутствие необходимых 
теоретических, методологических и методических разработок в области проблем 
повышения эффективности управления рынком труда и человеческим капиталом 
соответственно обуславливают актуальность темы данного исследования. 

Таким образом, главной целью современной политики изучения рынка труда и 
человеческого капитала развитых и развивающихся стран становится повышение 
занятости всего населения путем выявления неиспользуемых способностей, вовлечение 
совокупной рабочей силы в более эффективную и всеохватывающую систему разделения 
труда[8]. При этом поощряется, а не ограничивается доступ новых категорий 
трудоспособного населения на рынок труда. Исходным пунктом такого подхода служит 
признание того, что проблема безработицы не может решаться изолированно, что она 
является частью общей проблемы активизации и развития "человеческих ресурсов", 
повышение их производительной силы, что более производительная экономика 
увеличивает спрос на рабочую силу, поскольку при этом увеличивается производство, 
меняется стоимость продукции, что создает условия для дальнейшего расширения сбыта. 
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Түйін 
«Еңбек нарығы және адами капитал» саласындағы еңбек нарығын және адам 

капиталықалыптастыру мәселелерін, жұмыспен қамту және жұмыссыздық, жұмыспен 
қамту саласындағы аймақтық аспектілерін тиімді басқару мәселелеріосы мақалада 
қаралған. Қазақстан Республикасының еңбек нарығыныңмеханизмін реттеу және адам 
капитал сипаттамалары талданды.  

 
Resume 

This article describes the problems of formation of the labor market and human capital, 
employment and unemployment, the effectiveness of management employment sphere "The labor 
market and human capital."Analyzed the characteristics of the mechanism of regulation of the 
labor market and human capital in the Republic of Kazakhstan.  

 
 

МЕМЛЕКЕТТІК ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ, ЖЕР РЕСУРСТАРЫН 
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МЕН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

                                                               
 Қалағанов Б., 

                                        «Қазақстан тарихы және құқық  
кафедрасының» профессоры 

                                                                       Ахметұлы А., 
                                        Қайнар Академиясының магистранты 

 
Бұл мақалада мемлекеттік жер қатынастарын реттеу, жер ресурстарын тиімді 

пайдалану мен қорғау шаралары қарастырылған 
Түйін сөздер: жеке меншік құқығы, мемлекеттік меншік, Қазақстан 

Республикасының Жер Кодексі, жерге меншік қатынастары,  жер пайдалану 
қатынастары. 

 
Қазақстан Республикасының экономикаға өту кезеңінде жерге меншік құқығын 

кешенді зерттеу, оның ғылыми жетістіктерін жаңадан қабылданып жатқан заңдарда 
қолдану-құқық жүйесінде аса маңызды мәселенің бірі. Мемлекеттік жер қатынастарын 
реттеуде, жер ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауда осы айтылған ғылыми 
жетістіктерге сүйенеді және оны алдыңғы қатардағы мәселе деп есептейді. 

Ғылыми зерттеулер әсіресе жерге жеке меншік құқығын реттейтін нормативті – 
құқықтық актілердің өрісін жетілдірумен қатар, еліміздегі нарықтық қатынастардың 
дамуына ықпал етуі тиіс. Жер біздің табиғи байлығымыз, экономикалық құндылығымыз 
және қоғам тіршілігінің қайнар көзі. Жердің негізгі қызметі оның сол территорияда 
тұратын халықтар өмірінің және іс-әрекетінің, қызметінің негізі болып 
табылатындығында. 

Жер сияқты сол территорияда тұратын халықтың өмірі мен іс-әрекеті, қызметінің 
негізі болатын басқа табиғи ресурстардың жойылуы және қалпына келтірілуі мүмкін, жер 
қойнауының энергетикалық қорлары қалта қалпына келмейді, бірақ күн, жел, атом 
энергиясы сияқты альтернативалары бар. Яғни адамзат тіршілігі үшін жердің алатын орны 
ерекше. Әрбір елдің мемлекеттік шекараларымен шектелген тіршілік ету орны ретіндегі 
жерлері бар. Жердің шектеулілігі глобальды десекте болады дейді, Иконицкая И.А. оның 
әрбір жеке қоғам, жеке жергілікті орын үшін дара өзіндік мәні бар [1,11].  

Адам қоғамының барлық өмiрiнде, оның қалыптасуы мен дамуында жер өте 
маңызды роль атқарған. Жер адам баласының барлық мұқтаждықтары үшiн керек бiрден-
бiр арсенал болған. 
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Жер – табиғаттың берген сыйы ретiнде, адам қоғамының пайда болуына дейiн 
болған. Бiрақ, жер өзiнiң еңбектiң жалпы заты қызметiн атқаруы үшiн мiндеттi түрде оны 
бiреу иемденуi қажет және өндiрiстiк процесiн жүзеге асыруы қажет [1, 67б.]. 

Қазіргі таңда елімізді алаңдатып отырған өзекті мәсәләлердің бірі бұл жер мәселесі. 
Жер еліміздің әлеуметтік және экономикалық қызметінің негізгі көзі болып саналады. 
Оның үстіне еліміздің егемендігі еліміздің бүкіл территориясын қамтиды. Қазақстан 
Республикасының Конституциясының екінші бабына сәйкес мемлекет өзінің 
территориясының тұтастығына қол сұғылмауын және бөлінбеуін қамтамасыз етеді. Жер 
учаскесі еліміздің экономикалық дамуының ең негізгі көзі болғандықтан, ол жерге меншік 
құқығының да, жер пайдалану құқығының да объектісі бола алады. 

 Түбегейлі мәселе ретінде қарастырып отырған жер құқық қатынастары жеке дербес 
сала болып отырған жер құқығының реттейтін пәні. Жер құқық қатынастары дегеніміз 
біздің табиғи байлығымыз жер мен тығыз байланыстағы жер заңдары мен реттелінетін 
қоғамдық қатынастар. 

Жер құқық қатынастарын Ресей ғалымы Аксененок Г.А. екі топқа бөледі: біріншісі – 
жерге меншік қатынастары, екіншісі - жер пайдалану қатынастары. Меншіктің бір түрі 
ретінде жерге жеке меншік туралы сөз қозғайтын болсақ, Қазақстан Республикасында 
жерге жеке меншік ең алғаш рет 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін және егемендігімізді 
алғаннан кейін, нарықтық экономиканың орын алуына байланысты жер қатынастарын 
дамыту мақсатында 1995 жылғы бүкіл халықтық референдум қорытындысына 
байланысты 1995 жылғы Конституция негізінде пайда болып, ең алғаш рет Республика 
Президентінің 1995 жылғы 22 желтоқсандағы «Жер туралы» жарлығымен құқықтық 
реттеуге алынды. Яғни, ең алғаш рет Қазақстан Республикасының территориясында жерді 
жеке меншікке беруге 1995 жылғы жаңа Конституция жол ашты. Осы кезден бастап 
барлық жер туралы заң актілерінде жер жеке меншік объектісі ретінде қарастырыла 
бастады.  

Автордың магистрлік жұмысындағы басты қарастырар проблемалардың бірі – жерді 
сату. Біріншіден, жерді сату – бүкіл қарапайым халықтың мүддесіне қайшы келетін 
мәселе.  

Бәрімізге белгілі аграрлық ғалым Чаянов айтқандай халқымыз үшін жерге жеке 
меншік маңызды емес, керісінше оның иелігіне ешкімнің кедергі келтірмеуі маңыздырақ, 
мәндірек. Сондықтан да біздер ұлттық табиғи байлығымыз жердің ауқаттылардың 
қолында және басқа ұлт өкілдерінің қолдарында кетіп қалмауын қадағалауымыз керек. 
Жердің тауарға айналып сатылуы бүкіл қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан мінез 
құлқын, кеңдікке, адамгершілікке үйренген психологиясын, ұлттық идеологиясын 
өзгеріске ұшыратуы мүмкін.  

Онсыз да ұлттық идеологиямыздың жойылып бара жатқаны аздай жердің сатылуы 
біздің қоғамымызда өз басынан басқа ешкімді ойламайтын жеке меншік топтардың 
көбеюіне, көрші елдердің жеміне айналуымызды тездетеді. Бүгінгі күнде жаңадан 
қабылданған заң бойынша жер сатылатын болып келісілді және одан да басқа біршама 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұдан кейінгі пайда болған жер мен байланысты 
қатынастар жаңадан қабылданған Жер Кодексімен реттелінетін болады. 

Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің  жиырма алтыншы бабына сәйкес 
мемлекеттік меншікте мынадай жер учаскелері бола алады: 

- қорғаныс қажеттілігі үшін берілген жер учаскелері; 
- орман, су қорлары; 
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар; 
- сауықтыру, мәдени – тарихи мақсаттағы жерлер; 
-  елді мекендегі жалпы пайдаланудағы жер учаскелері; 
- босалқы жерлер; 
- сонымен қатар арнайы жер қорынан елді мекендердегі жайылымдар мен 

шабындықтар және жеке меншікке берілмеген басқа да жер учаскелері. [2] 
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Сондай-ақ қорғаныс қажеттілігі және мемлекеттің қауіпсіздігі үшін берілген жерлер, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғау үшін инженерлік техникалық 
құрал-жабдықтар, комуникациялар, кедендік қажеттілік үшін берілген жерлер, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, орман су қорлары, темір жол магистральдық желілері, 
жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары, елді мекендегі басқада жалпы пайдаланудағы 
жерлер жеке меншікке берілмейді. Жерге мемлекеттік меншік құқығының ерекшелігі – 
жоғарыда аталған жер учаскелеріне байланысты жер пайдаланушылар мен мәміле жасауға 
заңның тиым салуы. 

Жаңа Жер Кодексында жер санатының әрбір түрлерінің ерекшеліктерін ескере 
отырып, мемлекеттік меншік құқығының параметрлері көрсетілген. Сондықтан 
мемлекеттік меншік құқығын пән ретінде оқытуда жер санатының әрқайсысына жеке-
жеке тоқталуды қажет етеді. Әсіресе бұл ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерге 
байланысты. Жерді пайдаланушылардың субъективтік құрамына, жердің түрлік 
ерекшеліктеріне байланысты ауылшаруашылық мақсаттағы жердің белгілі бір бөлігі ғана 
жеке меншіктеде, мемлекеттік меншіктеде бола алады. Біріншіден Қазақстан 
Республикасының Жер Кодексының жиырма алтыншы бабына сәйкес мынадай жер 
учаскелері азаматтардың және мемлекеттік емес заңды тұлғалардың бөлек меншігінде 
бола алмайды:  

- елді мекендердің қажеттілігі үшін қолданылатын жайылымдық және шабындық 
жерлер; 

- жалпы пайдаланудағы жолдар, сонымен қатар селоаралық, шаруашылық аралық 
жолдар; 

- жер учаскелерінің екі немесебірнеше меншік иелері мен жер пайдаланушыларының 
бірлесіп пайдалануындағы құдықтар, арықтар, каналдар және тағы басқалар; 

- Мемлекеттік меншікте мемлекеттік заң тұлғаларға тұрақты жер пайдалануға 
берілетін жерлер, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ азаматтарға уақытша он жылға жалдау 
шартының негізінде пайдалануға берілетін жерлер қалады. 

1995 жылы ауылшаруашыдығында жасалған жұмыстардың қорытындысы туралы 
республикалық жиналыста Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев былай 
дейді: “Қазақстандықтарды толғандыратын негізгі мәселе жер мәселесі”. Өйткені 
халықтың тағдыры мен дәстүрі келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілігі жермен тығыз 
байланысты. Республикада жерге жеке меншікті енгізудің шектері заңдастырылды. Бұл 
өзгерістерді біз асықпай, ішкі жағдайларға  байланыстара жүргіземіз [3]. 

Елбасының айтылған сөздері мемлекеттің  келешекке бағытталған Қазақстан – 2030 
стратегиялық бағдарламасына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта жаңа Конституцияға, жаңа 
Жер туралы заң актілеріне сәйкес тек мемлекет ғана емес, сонымен бірге Ќазаќстан 
Республикасының азаматтарымен мемлекеттік емес заңды тұлғалар да жерді иеленуге, 
пайдалануға және оған билік етуге құқығы бар. Ата заңымызға сәйкес жерге мемлекеттік 
және жеке меншік мемлекет тарапынан қолдау тауып, бірдей қорғалады. Сонымен бірге 
Қазақстан Республикасында жеке меншікке берілген  жер учаскелерінен басқа барлық 
жерлер мемлекет меншігінде болып табылады. Мемлекет жерге меншік құқығының 
субьектісі және территориялық үстемдік құқығының иесі. Территориялыќ үстемдік 
құқығы мемлекетіміздің барлық территориясында жүргізіледі, яғни республикамыздың 
территориялық кеңістігінде жүргізілетін мемлекеттің саяси билігінің таратылуы жердің 
меншік нысанына тәуелсіз. Ал, жердің меншік құқығының обьектілері меншік нысанына 
тәуелді болады.  

Жерге мемлекеттік меншік құқығының объектілеріне келетін болсақ, Қазақстан 
Республикасының Жер Кодексінің жиырма алтыншы бабында мемлекеттің меншігінде 
қандай жер учаскелерінің болатындығын анық көрсеткен. Атап айтсақ жерге мемлекеттік 
меншік құқығының объектілері үй шаруашылығы, бағбандық, саяжай құрылысынан басқа 
ауылшаруашылық жерлер, қорғаныс қажеті үшін пайдаланылатын жерлер ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың сауықтыру мәдени тарихи, рекреациялық мақсаттаға 
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жерлер орман су қорлары, елді мекендегі жалпы пайдаланудағы жерлер, босалқы жерлер 
және жеке меншікте бола алмайтын басқа да жер учаскелері бола алады [4]. Қазақстан 
Республикасында жерге мемлекеттік меншіктің субъектісі – мемлекет. Яғни жерге 
мемлекеттік меншік құқығы мемлекеттің, мемлекеттік заңды тұлғалардың жерге иелену, 
пайдалану, билік ету құқықтарын жүргізуі. Жердің меншік иесі ретінде заңда және басқа 
да заң актілерінде белгіленген құзыретіне сәйкес мемлекеттің басқару органдары жүзеге 
асырады. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

1 Иконицкая И.А. Основы земельного право Россиской федерации. – М.: «Юрист», 
1997. - 212 с. 

2. Қазақстан Республикасының Жер кодексі // «Параграф» ақпараттар жүйесі. – 2014.   
55 Қазақстан Республикасының  «Жер туралы» Заңы // «Параграф» ақпараттар 

жүйесі. – 2014.   
3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2030» барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, 

қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы: Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. - 
Алматы, 1997. - 63 б. 

        4. Қазақстан Республикасының  «Жер туралы» Заңы // «Параграф» ақпараттар 
жүйесі. – 2014.   

 
Резюме 

В данной статье рассматривается вопросы  государственного регулирования 
земельных отношений, использования земельных ресурсов и его защиты.  

                                          
Summary 

This article discusses the issues of state regulation of land relations, land use and 
protection. 
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Қалағанов Б., 
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                                                             Мұхаметжан А.,  
                                        Қайнар Академиясының магистранты 

 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасында ұжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі 

мен әдістері қарастырылған 
Түйін сөздер: Конституция, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, ұжымдық 

еңбек даулары, Халықаралық Еңбек Ұйымының «Ұжымдық келіссөздерге жәрдемдесу 
туралы» Конвенциясы,«Ұжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі туралы» Заңы. 

 
 Еліміз тәуелсіздігіне ие болғаннан кейін дербес мемлекет ретінде орнығып, оның 

азаматтарының өміріне тірек болатын барша құқық актілері қайта қаралып, жаңалап құру 
қажеттілігі туындады. Осы жолда қыруар ғылыми зерттеу-зерделеу жұмыстары жазылуда. 
Адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілер қабылданып, іске 
асуда. Заңдарды тиянақты және қолайлы жасауға заңгер-ғалымдар мен заңгер-практиктер 
қатысып, бұл заң актілері халықаралық ұйымдар мен шетел мамандарының белсенді 
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сараптауларынан өткен болатын. Қазақстан Республикасының Конституциясы - Ата заңы 
бұған дәлел. 

1995 жылғы Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабына сәйкес, адам 
мен азаматтың мемлекетпен танылған келесідей негізгі әлеуметтік-экономикалық 
құқықтары анықталды «...әлдекімнің еңбек ету бостандығына; қызмет пен кәсіп түрін 
еркін таңдауында қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек жағдайына; 
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға; ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен 
белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу 
құқығына; тынығуға және т.б. құқықтарымен иемденеді» - делінген [1, 9 б.].  

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алып, қысқа мерзім ішінде нарықтық 
экономикаға бет бұрды. Сондықтан, осыған байланысты жалдамалы қызметкерлердің 
еңбек құқығын қорғауда үлкен мәселелер туындады. Себебі, олардың құқықтарын кейбір 
жұмыс берушілер жиі бұзып, еңбек құқығы нормаларын қолданғанда көп қателер 
жібереді. Осыған байланысты, еңбек қатынасындағы әлсіз жақ – жалдамалы 
қызметкерлердің құқығын қорғау қазіргі еңбек құқығының функционалды рөлі болып 
табылады. Ал осы еңбек қатынасындағы әлсіз жақтың құқығын қорғауды қамтамасыз 
етудің басты тәсілі осы мақсатқа арналған еңбек дауы институты танылған. 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (бұдан әрі ҚР ЕК) 1 – бабының 1 – 
тармағының 19 – тармақшасына сәйкес еңбек дауы – бұл ҚР еңбек заңнамасын қолдану, 
келісімдердің, еңбек шартының және (немесе) ұжымдық шарттың, жұмыс беруші 
актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша қызметкер 
(қызметкерлер) мен жұмыс берушінің (жұмыс берушілердің) арасындағы 
келіспеушіліктер болып табылады [2,17]. 

Еңбек дауларын құқық қатынастарының түрі бойынша еңбек құқықтық 
қатынастарынан туындайтын жеке еңбек даулары және еңбек ұжымы мен жұмыс беруші 
арасында туындаған ұжымдық еңбек даулары болып екіге бөлінеді. 

Қазіргі заңи әдебиеттерде ұжымдық еңбек дауларының мәселелері, оның ішінде 
ұғымы, классификациясы әлі толық зерттелмеген. 

Қазақстан Республикасында ұжымдық еңбек дауларын шешу тәpтiбi мен әдістерін, 
сондай-ақ ереуіл жасау құқығын жүзеге асыру тәртібін реттейтін құқықтық негіз 1996 
жылы шілденің 8-інде қабылданған «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» туралы 
Қазақстан Республикасының Заңы болды. Мұнда: «ұжымдық еңбек даулары – ұйымдарда 
еңбек жағдайларын белгiлеу мен өзгертуге және еңбекке ақы төлеуге, ұжымдық шарттар 
мен келiсiмдер жасасуға, оларды орындауға байланысты, сондай-ақ қолданылып жүрген 
заңдардың, ұжымдық шарттар мен келiсiмдердiң ережелерiн қолдану мәселелерi бойынша 
жұмыс берушi (жұмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ұжымдары (қызметкерлер 
өкiлдерi) арасындағы келiспеушiлiктер» – деп белгіленген [3]. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырда Еңбек кодексі шығуымен 
байланысты бұл заң өз күшін жойды. Басқа елдердің Еңбек кодекстерімен салыстырғанда 
ұжымдық еңбек дауларының түсініктемесі ҚР ЕК көрсетілмеген. Бірақ ҚР ЕК 
комментарийінде қазақстандық ғалым, профессор Е.Н.Нургалиева ұжымдық еңбек 
даулары – бұл ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен өзгерту (жалақыны қоса), 
ұжымдық шарттар мен келісімдерді жасау, өзгерту және орындау бойынша, сонымен 
қатар еңбек құқығы нормаларынан тұратын актілерді қабылдаған кезінде қызметкерлердің 
сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуымен байланысты 
қызметкерлер (олардың өкілдері) және жұмыс берушілер (олардың өкілдері) арасындағы 
реттелмеген келіспеушіліктер деген түсініктеме береді [2]. Бұл анықтаманы нақтырақ 
деуге болады. Себебі, қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс 
берушінің бас тартуы дау нысанасына тікелей байланысты болғандықтан оны көрсеткен 
жөн. 

Ал, Ресей Федерациясының Еңбек кодексін қарастыратын болсақ, мұнда ұжымдық 
еңбек дауларының ұғымы берілген. Және осы берілген ұғым бойынша ресей ғалымдары 
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түрлі көзқарастарды ұстанады. Сөйтіп, РФ ЕК 398 – бабына сүйеніп, И.О.Снигирева 
ұжымдық еңбек дауының нысанасын үш топқа бөліп қарастырған. Олар: 

– еңбек жағдайларын белгілеу және өзгерту (жалақыны қоса); 
– ұжымдық шарттық келісімдерді жасау, өзгерту және орындау; 
– локальды  нормативтік  актілерді  қабылдау   кезінде   қызметкерлердің 

сайланбалы өкілетті органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуы [5]. 
ҚР ЕК ары қарай талқылайтын болсақ, туындаған еңбек дауының тараптары, яғни 

субъектілері кодексте нақты анықталмаған. «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» 
туралы ҚР Заңында көрсетілген анықтама бойынша дау субъектілері жұмыс берушi 
(жұмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ұжымдары (қызметкерлер өкiлдерi) 
болып табылады. Мұндағы, жұмыс берушi — басшысы (әкiмшiлiгi) өкiлi болып 
табылатын ұйым (заңды тұлға) не қызметкер еңбек қатынастарында тұрған жеке тұлға. 
Жұмыс берушiлер өкiлдерi — ұйымдар басшылары немесе нормативтiк құқықтық 
актiлерге, ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес басқа да өкiлеттi адамдар, жұмыс 
берушiлер бiрлестiктерiнiң өкiлеттi органдары, жұмыс берушiлер уәкiлдiк берген өзге де 
органдар. Ал, қызметкерлер өкiлдерi — кәсiптiк одақтар органдары және өздерiнiң 
құрылтай құжаттарына сәйкес өкiл болуға уәкiлдiк алған олардың бiрлестiктерi, ұйым, 
филиал, өкiлдiк қызметкерлерiнiң жиналысында (конференциясында) құрылған және олар 
уәкiлдiк берген қоғамдық ынталы органдар [2,3]. 

ҚР ЕК комментарийінде қызметкерлер өкілдері және жұмыс берушілер өкілдері 
субъектілер ретінде көрсетілген. Қызметкерлер өкілдері – бұл сәйкес кәсіп одақтар, 
олардың территориялық ұйымдары, кәсіп одақтар бірлестігі және кәсіп одақтардың 
территориялық ұйымдарының бірлестігі, оған қоса ұйым қызметкерлерінің, филиалдың, 
өкілдік жиналысында (конференциясында) құрылған қоғамдық ынталы органдар. Жұмыс 
берушілер өкілдері – ұйым басшысы немесе ҚР ЕК және басқа заңдармен, ұйымның 
құрылтай құжаттарына сәйкес өкілетті тұлға, сонымен қатар жұмыс берушілер бірлестігі. 
Бұл екі қайнар көзді салыстырсақ берілген анықтамалар өте ұқсас болып келеді. Бірақ, 
ұжымдық еңбек дауында жеке еңбек дауында сияқта бір жұмыс беруші еңбек дауының 
тарабы бола алады. Сондықтан, заңда көрсетілген жұмыс берушінің анықтамасын 
толықтырған дұрыс деп санаймын. 

Көптеген ғалымдар ұжымдық еңбек дауларының анықтамасына оның тараптарынан 
басқа еңбек нысанасымен тікелей байланысты дауласушы субъектілер арасындағы 
келіспеушіліктер сипатын енгізеді. Ол ұжымдық еңбек құқыққатынасы тараптарының 
құқықтары және мүдделерімен байланысты пайда болған келіспеушіліктер. Мысалы, 
И.Л.Лютов түрлі елдердің еңбек дауының анықтамаларын талдап, оның нысанасы түрліше 
тұжырымдалады деп белгілеген [6]. Бұған 1981 жылғы Халықаралық Еңбек Ұйымының 
«Ұжымдық келіссөздерге жәрдемдесу туралы» Конвенциясы мүмкіндік туғызды. Осы 
конвнеция бойынша ұжымдық еңбек даулары төмендегідей мақсаттарда жүзеге 
асырылады: 

– еңбек пен жұмыспен қамтамасыз етілудің жағдайларын анықтау үшін; 
– кәсіпкерлер мен жұмысшылар арасындағы қатынасты реттеу үшін; 
– кәсіпкерлер немесе олардың ұйымдары мен жұмысшылар ұйым немесе ұйымдар 

арасындағы қатынастарды реттеу үшін [7]. 
Біз болсақ, Қазақстанның және ТМД елдері ғалымдарының көзқарастарына 

тоқталатын боламыз. 
Мысалы, кейбір қазақстандық авторлар ұжымдық еңбек дауының нысанасы бұл – 

еңбек жағдайларын және оның ақысын немесе әлеуметтік жеңілдіктерінің көлемін 
белгілеу және өзгерту бойынша келіспеушіліктер, сонымен қатар ұжымдық шарттар мен 
келісімдерді жасаған немесе өзгерткен кезде пайда болатын келіспеушіліктер деп 
белгілейді [2]. 

И.Я.Киселев өз жұмысында ұжымдық еңбек дауларының нысанасы қандай да 
болмасын топтың ұжымдық мүддесі болып табылады, ал ұжымдық еңбек жанжалының 
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нысанасы қызметкерлердің ұжымдық мүддесін қозғайтын әр түрлі мәселе болуы мүмкін 
деп жазған. Сонымен қатар, жанжалдар еңбек жағдайларын белгілеу сұрақтары бойынша 
да, заң нормаларын және ұжымдық шарттарын қолдану сұрақтары бойынша да пайда 
болуы мүмкін деп көрсеткен [8]. Ал өзінің «Трудовое право России и зарубежных стран». 
«Международные нормы труда» деген басқа жұмысында И.Я.Киселев: «көптеген шет 
елдерде еңбек дауларын субъекттік құрамы бойынша және дау нысанасы бойынша 
классификациялау жалпыға танылған болып табылады. Олар басты төрт түрге бөлінеді: 
ұжымдық және жеке, мүдделер жанжалдары (экономикалық) және құқық жанжалдары 
(заңдық). Экономикалық еңбек дауы заңда көрсетілген нақты құқықпен байланысты 
туындамайды, ол заңда немесе басқа нормативтік актте көрсетілген жағдаймен 
салыстырғанда тараптардың осы жағдайды жақсарту талаптары бойынша туындайды», – 
деп белгілеген [9]. 

Сонымен қатар, тағы бір кеңес дәуірінің ғалымы Н.Г.Александров бұл сұраққа баса 
назар аударған. Оның ойынша: «еңбек даулары орнатылған еңбек дауларын қолдану 
негізінде (еңбек құқығының нормаларында, ұжымдық және еңбек шарттарында) немесе 
орталықтанған тәртіппен реттелмейтін орнатылған еңбек жағдайлары негізінде 
туындайды». А.Ф.Нуртдинова: «ұжымдық еңбек дауы – ұжымдық – шарттық реттеу 
тәртібінде орнатылған нормаларды жүзеге асыру және еңбек қатынасын құқықтық реттеу 
қызметкерлердің қатысуымен байланысты құқықтарын қорғауға бағытталған», – деп 
санайды [10].  

Бұл ой өте бағалы болып табылады, себебі, ол осындай ұжымдық еңбек дауларын 
заңи тәртіпте шешуге мүмкіндік береді. Ал, «Ұжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі 
туралы» Заңына комментарийінде А.Ф.Нуртдинова ұжымдық еңбек дауы ұжымдық 
келіссөздер кезеңінде пайда болуы мүмкін және «шарт алдылық сипатқа» ие деп 
белгілейді. Және жалпыға танылған халықаралық классификация бойынша мұндай дау 
мүдделер дауы болып табылады. Яғни, бір де бір тараптың заңи құқығы пайда болмаған 
кезде мүдделер келіспеушілігінен туындаған дау деп жалғастырады [11].                                           
Азаматтардың құқықтарының шынайылығы негізінде олардың кепілденгендігі жатады. 
Тұлға бостандығы, азаматтар құқықтарының құқықтық кепілдіктері ретінде заңдармен, 
құқық нормаларымен бекітілген, азаматтардың құқықтарын қорғайтын, бұзылған 
құқықтарды қалпына келтіретін, бұзушылықтың алдын алатын құралдар мен әдістерді 
түсінеміз.  
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Резюме 

В данной статье рассматривается правовые отношения, связанные с нарушением 
прав и законных интересов граждан в области трудового законодательства и пути его 
решения. 

Summary 
In this article examined the legal relations related to violation of rights and legal interests 

of citizens in area of labour legislation and way of his decision. 
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