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УДК 347.1 (574) 

Абдуллаева Р.Т., Сабитова А.А. 
Восточно-Казахстанский государственный университет 
им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

В условиях рыночной экономики обязательства являются ее 

важнейшими элементами, составляют основу экономического оборота, 

именно через них и посредством них осуществляется перемещение всех 

материальных благ. Действие всех без исключения обязательств 

проявляется в том, что они должны быть исполнены с установлением 

определенной ответственности за их нарушение и применением в 

необходимых случаях мер по обеспечению их исполнения. Именно 

надлежащее исполнение обязательств, без злоупотреблений и нарушений 

закона, обеспечивает перемещение всех материальных благ. Таким 

образом, залогом стабильного экономического оборота и упорядоченности 

всех общественных отношений, регулируемых обязательственным правом, 

в целом, является разработанность проблем исполнения обязательств, 

разрешение всех спорных вопросов, возникающих при исполнении 

обязательств, и, наконец, достаточное правовое регулирование этих 

вопросов.  

Правовой режим исполнения обязательств закреплен новым 

гражданским законодательством. Ему посвящены главы 17 и 18 части 1 

Гражданского кодекса РК, устанавливающие общие положения 

исполнения и обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, 

и все главы части 2 Гражданского кодекса РК, регламентирующие 

различные виды обязательств. Однако все ещё остается ряд вопросов 

исполнения обязательств, не разрешенных законодателем. Кроме того, 

недостаточен опыт применения соответствующих норм ГК РК, и поэтому 

возникает много проблем в процессе правоприменительной деятельности 

(особенно в отношении отдельных видов обязательств, например, 

денежных). А также нет однозначных теоретических позиций и 

достаточных теоретических наработок по ряду спорных вопросов.  

Как следствие всего вышесказанного, в практике исполнения 

гражданско-правовых обязательств субъекты сталкиваются с множеством 

проблем, касающихся, в частности, условий и элементов исполнения 

различных видов обязательств, характера действий, составляющих 

предмет исполнения, особенностей встречного исполнения, его 

перепоручения и переадресовки, множественности лиц и перемены лиц в 

обязательстве, невозможности исполнения обязательств, а также 

последствий неисполнения обязательств и ответственности за 

неисполнение и ненадлежащее их исполнение.  
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Так для положительной динамики развития отношений между 

сторонами/субъектами необходимо чтобы обязательства по заключенному 

договору, были исполнены надлежащим образом. Если стороны/субъекты 

свои обязательства не исполняют либо исполняют ненадлежащим образом, 

можно говорить о нарушении обязательств сторонами/субъектами. 

В связи с этим можно сделать выводы, что возникающие между 

субъектами договорные правоотношения являются формой реализации 

закона. Важное значение при заключении договора (возникновении 

договорных обязательств) имеет, в частности, грамотное и правильное 

определение условий договоров в процессе их заключения, регулирование 

вопросов имущественной ответственности непосредственно в договорах, 

организация учета и контроля за исполнением обязательств, анализ работы 

по применению мер ответственности. Подписанный обеими сторонами 

надлежаще составленный договор, повышает ответственность 

сторон/субъектов за взятые на себя обязательства. 

Каждая компания в определенное время сталкивается с такой 

проблемой как неисполнений или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств со стороны контрагентов (заказчик не вовремя принял работу 

или своевременно не оплатил за услуги/товар, поставщик не качественно 

выполнил услуги или поставил не тот товар и т.д.). 

Прежде чем рассматривать ненадлежащее исполнение либо 

неисполнение обязательств необходимо вспомнить определение «договор» 

и «исполнение обязательств», «нарушение обязательств», так: 

- понятие «договора» определено ст. 378 Гражданского кодекса РК 

(общая часть) - Договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Исходя из данного понятия можно понять что договор – это 

любая гражданско-правовая двух и более лиц - или многосторонняя 

сделка, заключаемая в письменной форме, где одной стороной которой 

выступает  

Компания в качестве /заказчика/потребителя/продавца/поставщика 

товаров/работ/услуг. 

 При заключении договора от каждой стороны требуется встречное 

удовлетворение всех существенных условий договора и договора, в общем, 

в подписываемой редакции; 

- с юридической стороны исполнение по обязательству 

характеризуется тем, что оно представляет собой волевые деяния, 

направленные на прекращение обязательства. То есть надлежащее 

исполнение обязательства как юридический факт влечет прекращение 

обязательства по договору; 

- статьей 349 Гражданского кодекса РК (общая часть) дано понятие 

нарушение обязательств. Под нарушением обязательства понимается его 

неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, 
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с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, 

определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение. 

При возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан 

незамедлительно известить об этом кредитора. 

Разработанный правильно, поименованный договор позволяет точно 

установить круг правовых норм, которыми он регулируется. Это имеет 

большое значение, в случае возникновения спора и рассмотрения дела в 

суде.  

Нередко за уклонением от исполнения договора скрывается 

недобросовестный умысел заставить должника допустить просрочку.  

Просрочка влечет за собой ответственность должника за допущенное 

нарушение.    

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих 

договорных обязательств одной из сторон, у второй стороны могут 

возникнут различного рода убытки. Под убытками, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть 

произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии со ст.350 ГК Республики Казахстан просрочивший 

должник обязан возместить кредитору убытки и уплатить неустойку.  

Неустойкой признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 

в случае просрочки исполнения.  В сказанном обращает на себя внимание 

то обстоятельство, что участники договорных отношений сами вправе 

определять пределы и меры ответственности, находящей свое выражение в 

виде неустойки, на случай неисполнении ими принятых на себя 

обязанностей.  

В зависимости от способа начисления неустойки различают штраф и 

пеню. Штраф начисляется однократно, а пеня - за определенный период 

времени (час, день, месяц и т.д.). Преследуемая законом норма  или 

договором право, неустойка, прежде всего, преследует цель создания 

условий защищенности договаривающихся сторон, стабильности 

взаимоотношений между ними, гарантирующих их нормальное развитие. 

Неустойка подлежит взысканию и тогда, когда нарушением какого-либо 

обязательства  кредитору не были причинены убытки.  

Привлекательность неустойки, её широкое применение в целях 

обеспечения договорных обязательств объясняются, прежде всего, тем, что 

она представляет собой удобное средство упрощенной компенсаций 

потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
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исполнением должником своих обязательств. В этом смысле неустойке 

присущи следующие черты: предопределенность размера ответственности 

за нарушение обязательства, о котором стороны знают уже на момент 

заключения договора;  возможность взыскания неустойки за сам факт 

нарушения обязательств, когда отсутствует необходимость представления 

доказательств, подтверждающих причинение убытков и их размер; 

возможность для сторон по своему усмотрению формулировать условие 

договора о неустойке (за исключением законной неустойки), в том числе в 

части ее размера, соотношения убытками, порядка исчисления, тем самым 

приспосабливая ее к конкретным взаимоотношения сторон и усиливая ее 

целенаправленное действие. 

Соглашение о неустойке - это дополнительное обязательство, 

действие и исполнение которого зависит от действительности основного 

обязательства. 

Определение размера неустойки в первую очередь предопределенно 

юридическим основанием ее возникновения: законом или договором. При 

законной неустойке порядок исчисления ее размера определен 

соответствующей нормой правового акта, подлежащего применению к 

регулированию спорных правоотношений. Как правило, в таких случаях 

размер неустойки определяется исходя из официальной ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

Но, наиболее распространенным способом определения размеров 

договорной неустойки является установление ее процента от суммы 

договора, подлежащего к уплате за каждый просроченный день 

исполнения.  Учитывая, что в абсолютном своем большинстве 

хозяйствующие субъекты в процессе своей деятельности используют 

типовые договора, размер неустойки не превышает 0,5-1 процент от суммы 

договора.  

В судебной практике встречаются  случай, когда истец неверно 

определяет сумму неустойки, в силу ошибочного подсчета времени, за 

который она должна быть взыскана, необоснованно увеличивая, таким 

образом, ее размер. Именно взыскание неустойки в повышенном размере 

является одним из проблемных вопросов в практике ее применения. 

По общему правилу, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе 

уменьшить неустойку. 

В статье 297 Гражданского Кодекса Республики Казахстан 

установлено, что если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) 

чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе 

уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения 

обязательства должником   и заслуживающим внимания интересы 

должника и кредитора. 



7 

Данная норма предполагает оценочную категорию «соразмерности», 

и судья по собственному усмотрению должен оценить установленную 

договором неустойку и разрешить данный вопрос, опираясь на внутреннее 

убеждение.  

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства 

предполагается. При этом ответчик должен представить доказательства 

явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, 

в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже 

начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления 

вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства. Поскольку по требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, 

он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки  

представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия 

имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в 

гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых 

обстоятельствах. 

Практика применения ст.297 ГК Республики Казахстан при 

рассмотрении дел показывает, что один из самых главных и проблемных 

вопросов, с которыми сталкиваются судьи при рассмотрении вопроса о 

неустойке - это вопрос о размере и пределах её снижения.  

Поскольку оценка соразмерности или несоразмерности 

преимущественно представляет собой субъективную оценку, в судебной 

практике отсутствует единство в понимании техники применения 

указанной статьи. Как и любая оценочная норма, ст.297 ГК Республики 

Казахстан, нуждается в разъяснении и уточнении. 

Статья 297 ГК Республики Казахстан предоставляет суду право 

уменьшить подлежащую уплате неустойку, если она явна, несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, но не обязывает его сделать это. В 

данной норме закона нет указания на обязательное наличие заявления со 

стороны ответчика для рассмотрения вопросов об уменьшении размера 

неустойки. В связи с чем, возникает вопрос, при отсутствии требования 

ответчика об уменьшении размера неустойки суд по своей инициативе  

вправе ее снижать, если суд придет к выводу о явной несоразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательства.  

Судебная практика идет по пути, опирающимся более на 

собственное усмотрение судьи и на установление соразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательства.  Критериями для 

установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки 

последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае 

могут быть: 

-чрезмерно высокий процент неустойки;  
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-значительное превышение суммы нестойки над суммой возможных 

убытков, вызванных нарушением обязательства; 

-длительность неисполнения обязательства; 

-и другие обстоятельства. 

В связи с этим можно сделать выводы, что возникающие между 

субъектами договорные правоотношения являются формой реализации 

закона. Следовательно, соблюдение договорной дисциплины будет 

означать и соблюдение законности в хозяйственных отношениях между 

ними. Важное значение в укреплении договорной дисциплины имеет, в 

частности, грамотное и правильное определение условий договоров в 

процессе их заключения, регулирование вопросов имущественной 

ответственности непосредственно в договорах, организация учета и 

контроля за исполнением обязательств, анализ работы по применению мер 

ответственности. 

 

 

УДК 371 : 372.8 

Әдiлбекова М. Ә., Паньшина Т. В.  
Восточно-Казахстанский государственный университет им. 
С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 

ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ САМОПОЗНАНИЯ  

 

В Законе Республики Казахстан «Об образовании», в 

«Государственной программе развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 г.г.» и других нормативных документах, стратегическим 

ориентиром реформирования сферы образования должна стать идея 

формирования новой генерации людей с инновационным творческим 

типом мышления, с развитой мировоззренческой культурой, 

высококвалифицированных профессионалов с этически ответственным 

отношением к миру [1]. Поэтому «Самопознание» как учебный предмет 

призван выполнять ключевую роль в создании условий для становления 

нравственных основ личности будущего поколения, ее духовного 

совершенствования и самореализации. 

Основной целью учебного предмета «Самопознание» определено 

способствование нравственно-духовному образованию, гармоничному 

становлению человека посредством развития следующих ключевых 

компетенций: определять свою жизненную позицию; конструктивно решать 

разные вопросы соответственно нравственным нормам; выстраивать 

позитивное отношение к себе, к людям и окружающему миру; оказывать 

посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и близких; проявлять 

созидательную активность, гражданственность, патриотизм и толерантность; 
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развивать на практике навыки служения обществу и др. [2]. Вследствие этого 

данный учебный предмет является важным компонентом процесса 

самопознания и самореализации личности на протяжении все ее жизни. 

Процесс познания своего Я тесно связан со способностью человека к 

рефлексии, к оценке своих личностных особенностей, действий и поступков, 

а также со способностью познавать и оценивать окружающий мир, других 

людей, с которыми субъект вступает в тесное взаимодействие. 

Проблемы оценивания на уроках самопознания важны также и 

потому, что принятая на них безотметочная система приводит к 

трудностям в организации учебной деятельности учащихся, в ее 

стимулировании и активизации. Ученик, жестко ориентированный в своей 

деятельности на школьную отметку, которую он нередко воспринимает не 

только как основной стимул своих учебных усилий, но и как их результат, 

на уроках самопознания теряет этот ориентир. Все это приводит к тому, 

что данный предмет уходит в системе школьных смыслов и рангов 

учащихся на менее значимые позиции по сравнению с другими учебными 

предметами. 

Ситуация затрудняется также тем, что, как показывает анализ теории 

и практики педагогической деятельности, до настоящего времени можно 

наблюдать определенное смешение понятий «оценка», «отметка», 

«контроль», «проверка» и т.д. В [3] указывается, что общим родовым 

понятием выступает «контроль», означающий выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений обучаемых. Проверка как совокупность 

процессов выявления и измерения представляет собой составной 

компонент контроля, «основной дидактической функцией которого 

является обеспечение обратной связи между преподавателем и 

обучающимися, получение педагогом объективной информации о степени 

освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и 

пробелов в знаниях». Также контроль как родовой термин включает в себя 

оценивание (как процесс) и оценку (как результат) проверки, причем 

последние конкретизируются в виде условных обозначений, кодовых 

сигналов и проч., т.е.  

Реализация концепции критериального оценивания в 

образовательных учреждениях РК также обусловила упорядочение 

терминологии в данной сфере, а также обогащение инструментария, 

которым может пользоваться педагог в своей практической деятельности. 

В правилах проведения критериального оценивания учебных достижений 

учащихся автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» [4] указано, что «критериальное оценивание – 

это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с 

четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными 

всем участникам (учащимся, администрации школы, родителям и иным 

законным представителям) процесса критериями, соответствующими 
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целям и содержанию образования, способствующими формированию 

учебно-познавательной компетентности учащихся». Исходя из 

определения можно заметить, что внедрение данной идей позволяет 

ученику стать активным субъектом своей учебной деятельности, 

полноправным участником образовательного процесса, конструктивно 

решать встающие перед ним вопросы. Таким образом, на наш взгляд, 

положения критериального оценивания тесно смыкаются с задачами 

такого учебного предмета, как самопознание. 

Однако в настоящее время механизмы критериального оценивания 

разрабатываются на теоретическом уровне, а также непосредственно 

педагогами-практиками применительно к «традиционным» учебным 

дисциплинам, где существует «отметочная» система. Самопознание как 

учебная дисциплина такими инновациями пока охвачена в недостаточной 

степени. 

В то же время следует отметить, что в ГОСО РК по предмету 

«Самопознание» разработчиками определены достаточно четкие критерии 

успешности учебной деятельности учащихся. Этой проблеме посвящен 

целый раздел ГОСО, в котором прописаны требования к обязательному 

(минимальному) уровню подготовки учащихся по предмету 

«Самопознание» на разных уровнях образования (начальному, основному, 

старшему).  

На наш взгляд, реализация концепции критериального оценивания в 

рамках учебного предмета «Самопознание» должно стать условием, 

позволяющим повысить качество учебной деятельности учащихся, их 

духовно-нравственного развития.  
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ӘОЖ 378 

Акбердиева Ю.И., Байзакова Е.М. 

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

БИСЕР, ПАЙЕТКА ЖӘНЕ МОНШАҚПЕН БҰЙЫМ ЖАСАУ МЕН 

КӨРКЕМДЕУДІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

 

Пластмассадан, əйнектен, інжу-маржаннан жасалған түрлі –түсті 

ұсақ моншақтарды бисер деп атайды. Ең алғашқы «бисер» атауы арабтың 

«Бурса» немесе «Бусер» деген сөзінен шыққан, мағынасы «жалған 

маржан» дегенді білдіреді. Бисер тоқу өнері ертеде кеңінен тарап, танылып 

келе жатқан халық шығармашылығының жəне əшекей бұйымдар 

дайындаудың бір түрі. Бисермен жай суреттерден бастап өте күрделі түрлі-

түсті жұмыстар жасауға болады. Қазіргі кезде бисерден тоқылған 

бұйымдар, жастар мен орта жастағы əйелдерге арналған сəндік киімдерге 

жапсырылған немесе түрлі оюлармен əшекейленген киімдер, аяқкиімдері, 

сөмкелер жиі кездестіруге болады. «Өмір жасы» ұзақ болу үшін мықты 

болып келетін жібек жіппен лескімен орындалады. Бисермен қазақтың ою-

өрнектерін тұмарша, өңіржиек, бойтұмар, сондай-ақ алқа, шашпау тағы 

басқа өте сəнді əшекейлер: сырғалар, мойынға тағатын алқалар тоқу өте 

сəнді көрінеді [1]. 

Бисермен кeстeлеу бiзбен жəне жай инемен əшекейлеп тiгy барлық 

халықтарға да ортақ өнер. Қазақ халқының дəстүрiнде киiм-кешек пен 

төсек-орын жабдықтары, бас киiмi, белбеуi, киiмнiң жең-жағалары мен 

балақтары  кесте өpнeгiмен жиi безендiрiлетiн.  

Бисер, материал ретінде өте көне жəне жас. Оның тігу, тоқыма, 

живопись, сурет тағыда басқаларынан қарағанда əр қашанда өзінің 

тазалығы мен түрлі түсті болуы бір неше уақыт аралығында қундылығын 

жоғалтпады.  

Бисердің түрлері: көлемі, формасы əртүрлі болып келеді. 

Домалақ бисер. 

 
Декоративті бисер 
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Пайетка (фр. Paillette — "алтын құм астық немесе алтын бөлшектер) 

- жылтыр, ұсақ, жалпақ немесе дөңгелек, көп қырлы бедерлі келген 

жылтырақ бөлшек. Матаға немесе басқа материалдарға бекіту үшін 

пайетканың жіп өткізетін тесігі бар [2]. 

Моншақ — мойынға тағатын əшекей бұйым. Моншақ ұсақ, түрлі-

түсті, пішіні əр түрлі (шар тəрізді, сопақша, қырлы) болады. Асыл 

тастардан, басқа да бағалы заттардан жасалынады. Моншақпен сəнді 

жұмыстар жасау тарих өте ардан басталады. Бұны өнертанушы 

ғалымдарымыз қолданбалы сəн өнері шеберлігінің əйгілі, осы уақытқа 

дейін сақталып келген өте əдемі, сапалы орындалған жұмыстарын зерттеу 

арқылы дəлелденген. Моншақ неолит дəуірінде тастан жəне сүйектен, қола 

дəуірінде металдан, Ежелгі Египетте шыныдан, орта ғасырларда 

Венецияда, Русьте, Орта Азияда, т.б. жерлерде шыныдан, асыл тастардан 

жасалды.Асыл тастарға – алмас, лағыл, изумруд, сапфир, табиғи інжу, 

александрит, янтарь, маржан, жасқырауық тастары жатады. Мұсылман 

дінінде  моншақтарды тіл, көз, сұқ тимейтін сəнді зат ретінде қолданады. 

Бисер, пайетка жəне моншақпен жұмыс істеу кезінде оларды таңдау-

үлкен жұмыс.Олардың өлшемдері,түстері əр алуан. Сондықтан тігілетін 

бұйымға байланысты бисердің қандай түрін қанша мөлшерде алуды, 

қандай түсті таңдау керек екенін білу қажет. Бисер тоқу өнері өте 

нəзіктікті, əдемілікті, шыдамдылықты жəне фантазия мен шеберлікті талап 

етеді. Әр адам бисер тоқумен айналысуына болады. Схемамен жұмыс 

істегенде есте сақтау қабілеті жоғары болып, түстерді айыра білу керек [3]. 

Тігіс түрлеріне тоқталсақ: 
1 «Арка» тігісі  инеге екі немесе төрт бисер тізіп алады. 

Қатаң болуы үшін бір моншаққа емес, бірден екі, үш 

моншаққа кері бағытта инешаншым жасап отыру 

керек. 

 

2 «Торлау» тігісі - тігіс қарапайым торлау тігісі сияқты 

орындалады. Әрбір жоғары ілмекке бисер өткізіледі. 
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3 «Екі жақты ине алға» тігісі - тігіс ине алға тігісіне 

ұқсас, айырмашылығы терістеме жағынан да 

инешаншымдарға бисер өткізіледі. 

 

4 «Сырып тігу» тігісі орындалуына қарай бұл «ине 

алғы» тігісіне ұқсас. Тігу кезінде моншақтар арасын 

түрлендіруге болады. 

 

5 «Қатаң сырып» тігу бұл тігіс кестеге қаттылық беру 

керек болғанда, сондай-ақ түзу немесе тегіс 

бұрылмалы сызықта моншақтарға айқындылық беру 

керек болса, инешаншымдарды аяқтаған соң қайта 

кері бағытта тігіп шығу керек, сонда моншақтарға 

тегіс тұрады [4]. 

 

 

Бисер, пайетка жəне моншақтың оқу-тəрбие үдерісінде қолданудың 

танымдық жəне тəрбиелік рөлі келетін болсақ, тоқу өнері қыздарды 

төзімділікке, үнемділікке, шеберлікке, бояуларды ажыратып, олардың бір-

бірімен үйлесімділік табуын түсініп, тануға шыңдайды, тазалыққа, 

əсемдікке үндейді, жан-дүниесін байытып, ой-өрісін кеңейтеді. Бисер, 

пайетка жəне моншақпен кестелеу арқылы жан–жақты тəрбие беріледі. Түс 

үйлесімділігі, симметриялығы, сұлулыққа үйретері өз алдына сонымен 

бірге бүгінгі жастарға қажетті қабілеттер–бастаған істі аяқтау, өз қолымен 

бұйым, бір дүние жасау, бұйым жасаудың заңдылығын түсіну кез келген 

істе алдымен нобайын жасау арқылы жасайтын бұйымды жоспарлау 

сияқты түсініктер басқа да істерді осы əдіспен істеуге баулиды, ойланып 

жасаған істің нəтижесі болады деген ұғым қалыптастыру да маңызды. Бір 

сөзбен айтсақ, еңбектену арқылы өмірге бейімдейміз [5]. 

Бұйымның жасалу барысы: 
1 Бұйымның технологиялық картасы жəне эскиздегі 

түстер үйлесімділігі. 

 



14 

2 Бұйымның тігілу барысында қолданылған тігіс 

түрлеріне тоқталатын болсақ, «Монастырь» тігісі 

арқылы бисерді  қадаймыз.Әрбір инешаншымға оң 

жағында бір бисерден өткізіп, диоганальді 

инешаншым жасалады да инені бисерге жақын 

жерден терістеме жағына өткізеді. Терістеме жағынан 

тік инешаншым жасалады да, жіпті тағы да өң 

жағынан шығарады жəне диагональ инешаншым 

жасап,бисер тоқылады. 

 

3 «Ине алға» тігісі  моншақты  қадау тəсілі 

Инені матаның оң жағына шығарып оған бисер 

өткізіп, инешаншым жасап инені матаның терістеме 

жағына өткізіп, мата бетіне қайта шығарып екінші 

бисер өткізіп, осылай қайталай береді. 

 

4 «Жалғыз моншақты, пайетканы бекіту» тəсілі  

Моншақты матаға инешаншымдар арқылы, сол 

сияқты үстінен өлшемі кішкентай бір бисерді қойып 

шағын бағанша жасап қадауға болады. Көлемді 

кестелерде бағаншаны екі не одан да көп бисерлерден 

жасауға болады. Түстері де əртүрлі, өлшемдері де 

əртүрлі моншақтарды бір-бірден немесе біріне-бірін 

жақын қадағанда өте əдемі көрінеді. 

 

5 Дайын болған бұйым 

 
 

Бұйымды көркемдеудің əдіс-тəсілдері 

Фурнитура - қосымша көмекші материалдар (түйме, ілгек, жіптер, 

ине, түйреуіш). 

Жіп 

Ине 

Қайшы 

Композиция - бірнеше заттың көркем жиынтығы жəне 

құрастыру.Құрал–жабдықтар: 

Бисер (домалақ жəне стеклярус) 

Моншақ  

Пайетка; 

Мата [2, 48]. 
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Ақихат Алмахан 
С.Аманжолов  атындағы  шығыс  Қазақстан  мемлекеттік университеті 
Өскемен қ., Қазақстан республикасы 

 
ҚЫТАЙ БІЛІМ –БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Қай елдің де,қай халықтың да өркениет деңгейін оның оқуағарту  

істерістерінен бөле қарауға болмайтындығы мəлім.яғни ағарту істерін 
елеусіз қалдырған елден ешқандай өркенді келешек күтуге де 
болмайды.тіпті жер бетіндегі күллі мемлекеттердің даму үрдісіне көз 
жіберсек те немесе жеке бір мемлекеттің ғылым-мəдениетінің, 
экономикасының гүлденіп,дамыған кезінің өзі де сол елдіңоқу-ағартуға 
ерекше ден қойған уақытымен байланысты екенін көреміз .мысалды 
алыстан іздемей-ақ ,ҚХР-дың ,яғни адамзаттың бағзы мəдениетінің бесігі 
болған елдің ағарту жағыдайына назар аударсақ та оқу-ағартудың маңызы 
жөніндегі бірталай сырдыңшеті ашылды.                

Қытай білім жүйесін мектепке дейінгі дайындық, бастауыш білім, 
толымсыз орта жəне толымды орта білім, жоғары білім, құрайды. Қытай 
Халық Республикасы 1949 жылға дейін болашақ шенеуніктерді ғана 
дайындаған. Ал өзге салалар мүлдем қамтылмаған еді. 

Оқу алдындағы білім беру  3-5 жас аралығындағы балабақшадағы 
білім, қытай елі бойынша қазірге дейін 111,752 бала бақша, 900мың бала 
бақша тəрбиешісі, 20милионнан астам бала білім алуда. 

Мектеп алдындағы дайындық  екі жылға бөлінеді «да бан»жəне 
«шиау бан» (кіші жəне үлкен кылас деген мағана береді ) бұнда негізінен 
балаларды тəртіпке сыпайы қарым-қатынасқа дəйарлайды . 

Мектепке дейінгі дайындыққа жекеменшік жəне мемлекеттік 
балабақшалар кіреді. Балалар балабақшаға 3-6 жас аралығында барады. 
Аталған мекеме мектеп бағдарламасын жылдам игеруге дайындайды.[1] 

https://infourok.ru/monshaty_%20keste_tou__trler_biser-306003.htm
https://infourok.ru/monshaty_%20keste_tou__trler_biser-306003.htm
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Бастауыш мектеп 6-11жас аралығында бастауыштық білім берілді(1-
6сынып), қытай елі бойынша 456903 мектеп, 6 милион340мың ұстаз білім 
береді, 121милион560мың оқушы білім алады. Осы жерде 6 жыл білім 
алады. Қоғам мен табиғат туралы пəндер көбірек оқытылады. Салауатты 
өмір салтын қалыптастырып, əрбір оқушының бойындағы патриоттық 
сезімді оятуға,қатаң тəртіп пен үлкенді сыйлап құрметтеуге көп көңіл 
бөлінеді. 

Ана тілі, математика, адамгершілік пен этика, музыка, шет тілі 
сынды пəндерге баса назар аударылады. 3 сыныптан бастап ағылшын тілі 
жиілей бастайды. 4 сынып оқушылары жылына 2 апта фермаларға, 
шеберханаларға барып жұмыс істейді. Барған жерлерінің тыныс-
тіршілігімен танысады. Мұнымен қатар, əрбір оқушыға аптасына бір күн 
қоғам өміріне қатысты мерекелік кештерге, мəдени шараларға қатысу 
міндеттеледі. 

Сабақ уакыты қытай елі бойынша барлық мектептерде таңғы сағат 
7:30да басталып, 12:00де түскі үзіліс болады, 1:30 дан 5:30 дейін түстен 
кейінгі сабақтар оқытылады, барлық мектептерде бір аусым болады, демек 
күніне 8 сағаттан 5күндік оқу түзімі,  

Орта мектепОл екі сатыдан тұрады. Алғашқысы – толымсыз орта 
білім, кейінгісі – толық орта білім. Оқушылар бұл мектепке 12-13 жастан 
бастап қабылдана бастайды. ҚХР заңына сəйкес əрбір республика азаматы 
9 жылдық білім алуы керек. 

Толық орта білім мектебі оқушыларды 15-16 жастан бастап 
қабылдайды. Оқушы өзі таңдаған оқу курсына байланысты 2 немесе 4 жыл 
оқиды. Әдетте жалпы курс академиялық жəне кəсіби техникалық бағыттар 
деп екі үлкен салаға бөлінеді. Академиялық бағыт-нəтижесінде ЖОО-ға 
түсуге мүмкіндік беретін, орта стандартты мектеп.Ал кəсіби техникалық 
бағыт іштей бірнеше түрге бөлінеді: арнайы техникалық, техникалық, 
кəсіби немесе ауыл шаруашылығы мектептері. Оқушылар арнайы 
техникалық мектепте 4 жылға дейін білім алады. Бағдарлама ауыл 
шаруашылығы, медицина, экономика, құқықтану салаларына қатысты 
мамандарды дайындауға бағытталған. Техникалық мектептер құрыш құю, 
киім тоқу жəне отын өндірісіне қажет мамандарды дайындайды. Ал кəсіби, 
ауыл шаруашылығы мектептерінде 3 жыл оқытады. Осы оқу орнын 
тəмамдаған соң оқушылар жұмысқа тұру құқығына ие болады. 

Қытай орта мектептерінің бағдарламасы ақыл-ой мен дене еңбегіне 
арналған. Үнемі адамгершілікке баулуға тырысады. Негізінен ана тілі, 
əдебиет, математика, тарих, физика, химия, биология, география, шет тілі, 
саясаттану, физиология, дене шынықтыру, музыка жəне сурет өнері сынды 
пəндерді оқытады. 

Екі семестрден құралған оқу жылы қыркүйек айынан басталып, 9,5 
айға дейін жалғасады. Күнделікті сабақ таңертеңнен түске дейін аптасына 
5 рет болады. 

Орта мектептің академиялық бағытына сəйкес оқушылар түрлі 
экзамен тапсырады. Соның бірі – қорытынды экзамен. 
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Талапкер мектеп аттестатын алу үшін қытай тілі, математика, 
география, информатика жəне биология пəндерінен экзамен тапсыруға 
міндетті. 

Жоғарлап оқу емтиханы барлық мектепте бір уақытта маусым 
айында өтеді. Тест қорытындысы 150 балдық шкалаға сəйкес 
анықталады.[2] 

Жоғарғы білім Бүгінгі ҚХР-дың 23өлке, 5 автономиялы аймақ, 3 төте 
қарасты қаласында барлығы 2000-нан астам жоғары оқу орны бар. Бұның 
ішінде  72 ЖЖО ҚХР білім министрлігіне төте қарасты оқу орындары 
болса ,қалғандары өлкелік үкіметтке қарасты немесе жекелік ЖОО болып 
табылады .осы екі мыңға таяу ЖОО-ның ішіндегі 96-сы ҚХР-дың маңызды 
немесе əйгілі университеттері болып есептеледі . Аса ірі əрі байырғы оқу 
орындарынан Пекин , Нанқай , Чинхуа , Ухан ,Нанжин , Хуадұң , Шанхай 
университеттерін айтуға болады. 

Қытай жоғарғы біліміне университет, колледж, кəсіби жоғарғы 
мектептер кіреді. Аталған оқу орындарында əлемдік деңгейдегі 
стандарттарға сай келетін кадрлар дайындайды. Экономиканы дамыту 
үшін саясат, экономика, құқықтану, қаржы, көлік құрастыру, сəулет, 
электроника, компьютерлік технологиялар, жеңіл əрі азық-түлік өндірісі 
сынды мамандықтарды да қамтыған. 

Қытай ЖОО-лары политехникалық жəне техникалық болып екіге 
бөлінеді. Алғашқысын Пекиннің Цинхуа, кейінгісін Хэфей қаласындағы 
Қытай университеті толықтырады. 

Қытайдың политехникалық ЖОО-ларында техникалық жəне 
табиғаттану факультеттері бар. Болат, геология, мұнай, химиялық 
технология мен тау-кен институты техникалық бағытқа енеді. 

Жалпы бағыттағы Пекин, Фудань (Шанхайда), Нанкай (Тяньцзин) 
секілді университеттердің гуманитарлық, табиғаттану бағыттарындағы 
факультеттері бар. Гуманитарлық факультеттерінде тіл, əдебиет, тарих, 
құқықтану, философия, экономика салаларына қажетті мамандарды 
даярлайды. Ал табиғаттану факультеттерінде математика, физика, 
география, геология, химия, радиоэлектроника мамандықтары оқытылады. 

Қытайда білім жоғары бағаланады. Білім ұлттық құндылықтар мен 
мүдде арасында алдыңғы қатарға шығады. 

Арнайы техникалық мектептер мен академиялық бағыттағы 
мектептердің жоғарғы білімге ие болу мүмкіндіктері өзгелеріне қарағанда 
көбірек. 

Талапкер экзаменді қай ЖОО-ға барып тапсыратынын мектептегі 
қорытынды экзаменен жинаған балына байланысты таңдайды. Ал ЖОО-ға 
тапсыру үшін 7 пəн бойынша экзамен тапсыруы керек. 

ЖОО-да бір орынға 100 үміткер болатындықтан, екінің бірі ЖОО 
грантын иелене алмайды. 

Көп жағдайда талапкерлер ақылы бөлімге тапсырады. Ал кейде 
талапкер оқуын жұмыс орны төлейді. Талапты оқушылар мемлекет 
тарапынан шəкіртақы, жəрдемақы алып отырады. 
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Әдетте шағын кəсіптік ЖОО-да 2-3 жыл оқиды. Аталған оқу орнын 
бітірген студенттер жұмыс істеу үшін өнеркəсіп саласына барады. 

Төрт жылдық бакалавр бағдарламасы бар колледждер техникалық 
жəне орта мектептердің оқушыларын қабылдайды. Бакалавр деңгейін 
тəмамдаған соң диплом алады. 

Университетте бакалавр деңгейін 4-5 жылда алады. Аспиранттарды 
дайындау екі категорияға жіктеледі. Аспиранттураға тапсырушылардың 
жасы 40-тан аспауы керек.  

Пекин, Пекин тілдер институты, Сычуань мен Далянь – Қытайдағы 
ең танымал университеттер. 

Қытай азиялық материкте жетекші орындарға ие болып, Жапонияны, 
Корея Республикасын, Сингапурды жəне Азияның басқа елдерін 
озып, 2015 жылғы он бірінші орыннан сегізінші орынға көтерілді. 

Қытайдағы өкілдігінің жеткшісі Кристина Янь Чжанның (Christina 
Yan Zhang) айтуы бойынша, елдің жоғары білім беру жүйесінің 
дамуындағы осындай жоғары жетістіктер мемлекеттік инвестициялардың 
нəтижесі болып табылады. Қытай да ұлттық университеттерді 
халықаралық деңгейде жетілдірудің белсенді саясатын жүргізіп жатыр. [4] 

Қытай мектептерінің ерекшелігі жайлы айта кетсем олар 
оқушылардың денсаулығына қатты көңіл бөледі, бастауыш, орта мектеп, 
жоғарғы оқу орындарының бəрінде сағат 10:00 де қытай елі бойынша 
гимнастикаойнатылады,бұнда оқушылар жылдам түрде алаңға жиналады, 
кешіккендердің сынып ұпайынан номер тартады, гимнастика демекші, 
бұнда Шыңжаң Ұйғыр Автономиялы районы бойынша екі күн сайын 
«Қара жорға»гимнастикасы жасалыныптұрады, гимнастикадан кейін 
спорттық ойындар өткізіледі, əр сыныптың өзіндік спорт  жабдықтары 
болады. Ал, түстен кейін сабақ басталар алдында 5 минуттық көз 
гимнастикасы жасалып, түстен кейінгі 15 минуттық үзіліс барысында 5 
минут оқушылар көзді жұмып, тыныштыққа беріліп, миды демлтады, яғни 
миға жаттығу жасалады. 

Таңғы сағат 6:45 те сыныпқа келіп үлгеру керек, сағат 7:00 де сабақ 
басталады.Әр сабақ басталуға 5 минут қалғанда сабаққа дайындық 
қоңырауы соғылып, оқушылар үзілістен оралып, сабаққа дайын отыру 
керек. Түстен бұрын 4 сағат сабақ жүргізіледі, əр сабақ 40 минуттан. Сағат 
12:00 - 13:45 аралығында мектеп түскі үзіліске шығады. Түстен кейін сағат 
13:45 те мектеп қақпасы түгелдей бақылауға алынып, кешіккен оқушыны 
қатаң жазалайды.  

Қытай мектебінің жаза қолдану тəсілі: сыныптық жəне оқушылық 
жаза болып бөлінеді, жаза қолдану барысында, мектеп ережесін бұзған 
оқушының өзінен жəне сыныбынан ұпай алынып тасталады. Бұл ұпай 
əрбір оқушы үшін өте маңызды. Айта кетелік əр оқушыға 500 ұпайдан 
беріледі. Ұпайдың азаюы оқушының оқуына аса кедергі тигізеді, тіпті 
мектептен аластатылуға дейін алып келеді. Сондықтан барлық оқушы 
мектеп ережесіне қатаң бойсынуға тырысады. 
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Қорта кетсек қытайдың білім – беру жүйесі өзінің қатаң тəртібімен, 
оқушылардың,  ұстаздардың қарапайымдылығымен ерекшеленеді. 
Оқушылар көп уақытын мектеп қабырғасында өткізседе, олар уақытын 
тиімді пайдаланып барлығынада үлгіреді. Қарапайым мектеп формасы 
оқушыларды қарапайым тұрмысқа үйретеді. Олар сыртқы бейнесімен емес 
тек білімімен ғана бəсекелеседі. 
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В «Концепции культурной политики в РК» подчеркивается, что 
богатое культурно-историческое наследие народа Казахстана является 
одним из неиссякаемых ресурсов развития культуры нации. Понимание 
этого фактора сыграло свою роль в инициировании и реализации 
Государственной программы «Культурное наследие». В результате 
реализации первого этапа программы был обеспечен комплекс мер по 
открытию новых памятников истории и культуры, консервации, 
реставрации и воссозданию значительных историко-культурных 
памятников, имеющих особое значение для национальной культуры; 
созданию базы для целостной системы изучения культурного наследия 
[10]. 

Важной частью сохранения историко-культурного наследия 
Казахстана является развитие исторического и этнокультурного туризма.   

Этнокультурный туризм представляется собой ознакомление 
туристов с традиционными особенностями, материальной и духовной 
культурой этносов и народов. Он предусматривает погружение в реальную 
этнокультурную среду. Принимая личное участие в хозяйственной 
деятельности, в самостоятельном приготовлении национальных блюд, в 
проведении каких-либо семейных мероприятий и обрядов, турист получает 
новую информацию, необычные этнокультурные данные,  которые 
добываются непосредственно им самим. Это все необходимо для 
реализации главных целей этнотуризма. Таких как, посещение пунктов 
проживания народов в целях их исследования, знакомства с их культурой, 
бытом, традициями. Для того, чтобы развивать этнокультурный туризм, 
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разумеется постепенно, необходима, в первую очередь, подготовка 
квалифицированных специалистов. Нужно детально проработать 
этнокультурные и этнографические пути  и маршруты. При этом следует 
заключить договора о сотрудничестве с этнографическими центрами и 
музеями на данном маршруте. Как раз благодаря тому, что турист сам 
может стать активным участником этнокультурной жизни выбираемого им 
народа Казахстана, этнографический туризм, бесспорно, является 
перспективным  направлением туризма. И важность его развития растет, 
как и осознание факта необходимости развития этого вида этнотуризма. 
Этнокультурный туризм  не только помогает удовлетворению  
этнокультурных и познавательных потребностей туристов, но и 
способствует их более тесному этническому взаимодействию  и 
знакомству с другими народами. Еще одним плюсом является 
положительное воздействие на экономику  региона или страны, где 
разрабатывается данный вид туризма.  

В мировой практике существует два основных вида, которыми может 
представляться этнический туризм. Первый - это ознакомление с ныне 
существующими  поселениями, которые сумели сохранить отличительные 
черты своего традиционного быта и культуры. Эти поселения обычно 
именуются показательными, либо же  демонстрационными, и могут быть 
постоянными или временными (например, стоянки кочевых скотоводов, 
бродячих собирателей и тому подобных).  

Второй вид этнотуризма – это посещение музеев. Наиболее 
интересными видятся этномузеи под открытым небом, которые 
демонстрируют традиционные  предметы хозяйствования и быта, а так же 
позволяют увидеть некоторые образцы архитектуры. При этом турист 
имеет возможность лично увидеть предмет, который принадлежал какой-
нибудь культуре, эпохе, узнать о его предназначении и ощутить 
родственность культуры своего народа с другой культурой. В данной 
статье будет рассмотрен пример для каждого вида этнического туризма, 
который можно применить, и применяется в Восточно-Казахстанской 
области. 

Туризм предоставляет возможность не только демонстрировать 
сохранившиеся элементы этнической культуры, но и вносит определенный 
вклад в их возрождение. Существенную роль в развитии этнокультурного 
направления внутреннего туризма играет экономическая сторона вопроса, 
поскольку туризм создает новые рабочие места, рынки сбыта 
сельскохозяйственной и сувенирной продукции, делает востребованными 
этнографические анимационные программы и музейные экспозиции, 
запускает мультипликативный эффект, сопровождающий развитие 
практически любого туристского направления на территории. 
Экономическая эффективность этнотуризма – важнейший фактор 
успешности развития этого направления [5].Знание о традициях и обычаях 
народов, ныне существующих и исчезнувших с лица земли, говорит о 
высоком интеллектуальном развитии человека. Возможность передавать 
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эти знания из поколения в поколения позволит сохранить ту уникальность 
и неповторимость культурного наследия народов, которые всегда будут 
представлять духовную ценность для всего общества в целом. 
Представление о собственной этнической исключительности по сей день 
выступает мощным стимулом к развитию этнического туризма, а также к 
познанию и распространению собственной этнической культуры, 
исследованию ее истоков [9].  

Мировая практика и зарубежный опыт показывают нам, что данное 
направление туризма вполне в состоянии удовлетворить духовных и 
культурные потребности человека, путем его знакомства с культурой и 
традициями народов на практике.  

Что касается Казахстана, то этнический туризм является для него 
весьма новым, но перспективным направление для развития. Своеобразная 
богатейшая культура, разнообразные традиции,  множество различных 
этносов, проживающих на территории нашего государства, и история 
только содействуют его развитию. 

Этнокультурный туризм подразумевает знакомство с особенностями 
народов в музеях. Особая популярность у этнографических музеев под 
открытым небом, которые существую во многих странах мира, в том числе 
и в Казахстане. Скансен – первый в мире этнографический музей в 
Швеции. Был открыт в 1891 г., расположен на острове Юргорден, где 
представлены все традиционные постройки Швеции. В Восточно-
Казахстанской области тоже существует музей под открытым небом – 
этнодеревня, где представлены образцы традиционных национальных 
построек, орудия труда, предметы быта. Жители Усть-Каменогорска также 
именуют данный комплекс: "левобережный парк", "этнографический 
парк", "этнопарк", "этнодеревня". 

Этнодеревня является первой в Казахстане, аналогов такого 
архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-
заповедника у нас в республике больше нет. Идея создания данной 
этнодеревни была выдвинута акимом Восточно-Казахстанской области - 
Бердыбеком Сапарбаевым после проведения VI Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России.  

Этнодеревня демонстрирует посетителям быт, культуру, обычаи и 
традиции народов населяющих и по сей день территорию Восточного 
Казахстана. В каждом доме детально воссоздана атмосфера, 
существовавшая в тот исторический период, когда в них проживали люди 
определенного этноса. Наибольшее внимание уделено казахским и 
русским строениям, которые располагаются непосредственно в центре 
деревни. Для посещения туристам предлагаются такие усадьбы как: 

– Усадьба оседлого казаха 30-е годы ХХ века; 
 – Русский дом; 
 – Усадьба поляков первой половины ХХ века; 
 – Усадьба татар 50-х годов ХХ века; 
 – Уйгурский дом первой половины ХХ века; 
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 – Традиционное армянское подворье середины ХХ века; 
 – Корейское традиционное жилище начала ХХ века; 
 – Узбекский дом середины ХХ века; 
 – Немецкая усадьба периода 1950-х годов; 
 – Еврейское традиционное жилище начала ХХ века. 

Этнодеревня имеет улицу, состоящую из 20 объектов, датирующихся 
концом XIX – середины XX ст. Все домики были воссозданы по архивным 
материалам и научной литературе. В этнодеревне все соответствует 
историческим реалиям: подворья, здания, материалы, одежда, предметы 
быта. В основном это все реальные экспонаты, некоторым из которых уже 
более 100 лет. Благодаря им посетители имеют прекрасную возможность 
ближе познакомиться с историей, традициями и культурой земляков. 

Центральное место в деревне занимает огромная белая юрта, 
служащая своеобразным конференц-залом, где проводятся крупные 
мероприятия. Немного дальше можно увидеть одно из древнейших видов 
жилища оседлых казахов – каменную тошалу. Большой популярностью 
среди посетителей этнодеревни пользуется русская двухэтажная усадьба 
крестьянина-старообрядца XX века[11].  

Вернувшись из поездки, туристы показывают своим родственникам 
и знакомым приобретенные изделия, делятся впечатлениями об 
особенностях культуры этносов посещенного региона. Все это в целом 
способствует укреплению толерантного отношения между 
представителями разных этносов. Одним из направлений 
этнографического туризма является аборигенный туризм - это 
этнографический туризм с участием представителей коренного населения. 
Для разработки программ по развитию данного направления в туризме и 
организации конкретных маршрутов по местам проживания коренных 
малочисленных народов важным является этап подготовки. Необходимо 
собрать все имеющиеся материалы, документы, программы и планы по 
развитию туризма в проектных территориях; рассмотреть социально-
экономическое положение района; дать оценку инвестиционных 
возможностей развития устойчивого этнографического туризма и 
сформировать пакет инвестиционных предложений в виде базы данных; 
изучить спрос на услуги этнографического туризма; создать партнерскую 
сеть различных организаций, заинтересованных в развитии 
этнографического туризма. Этот вид туризма будет востребован в 
будущем в связи с его уникальностью и неповторимостью, так как в 
настоящее время этническое разнообразие сокращается со скоростью, 
соизмеримой с темпами утраты биологического разнообразия. Коренные 
малочисленные народы являются носителями уникальной культуры и 
системы хозяйствования, поэтому развитие этнографического туризма 
перспективно в комплексе с развитием экологического туризма на 
территориях их традиционно проживания. Казахстан, обладая 
уникальными природными ресурсами и самобытной культурой кочевого 
народа, имеет огромный нереализованный потенциал для развития 
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этнографического туризма на международном и региональном рынках. 
Туристский потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного 
наследия позволяет республике гармонично интегрироваться в 
международный рынок туризма и достичь интенсивного развития 
этнографического туризма в стране [8]. 

В качестве объекта аборигенного туризма можно предложить 
Коробиху — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской 
области Казахстана. Деревня примечательна тем, что ее когда-то основали 
старообрядцы из России. Массовое переселение старообрядцев, как в 
Сибирь, так и в Казахстан началось в последней четверти XVII в. и 
распространялось в соответствии с общей направленностью продвижения 
русского населения – с северо-запада на юго-восток. В основной своей 
массе староверы были беглецами, скрывавшимися в труднодоступных 
ущельях Алтайских гор от правительственных повинностей, крепостной 
неволи, рекрутчины, а также религиозных гонений со стороны 
официальной церкви[2].  

Сегодня эта деревня производит впечатление чистой и аккуратной. 
Картина вокруг идиллическая, а жизнь – тяжелая. В Коробихе, основанной 
в 1792 году старовером Коробицыным, имеется электричество, но нет 
водопровода. Жители выращивают овощи и фрукты, которыми питаются 
зимой, а излишки меняют на одежду и другие товары. Денег у них 
практически не бывает. Многие молодые люди считают такую жизнь 
полной тягот и лишений и стремятся перебраться в город, в Усть-
Каменогорск или куда-нибудь в Россию, вследствие чего общины 
староверов постепенно сокращаются. 

Десятилетие назад церковь в Коробихе пользовалась большой 
популярностью у верующих. Сегодня в общине осталась лишь горстка 
людей. Главная особенность староверов – не менять устой своего бытия, 
только в современном мире оградиться от окружающих не всегда есть 
возможность. Развитие туризма в этой сфере может экономически помочь 
данной группе людей.  

В Коробихе появляются все новые признаки постепенного 
ослабевания староверческих корней в Казахстане. Несколько лет назад 
скончалась последняя женщина из рода основателя селения Коробицына, 
унесшая с собой в могилу частичку истории староверов. Однако если бы 
деревня окупала себя за счет этнического туризма, молодому поколению 
не было бы нужды покидать деревню в поисках заработка. Тогда они 
приобщались бы к обычаям своих предков и могли посвятить в это других 
людей. Сейчас эта деревня не является такой уж изолированной как ранее, 
и она открыта для свободного посещения [7]. В местной школе есть музей, 
чуть дальше есть церковь, есть в наличие трасса, которая круглый год 
поддерживается в рабочем состоянии, потому что это единственный 
способ автомобильного сообщения. Нужно создавать туристические 
объекты, связанные с жизнью старообрядцев, предложить варианты 
введения в туристский оборот такой привлекательной темы, как 
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знакомство с наследием старообрядчества. Например, создавать музеи, 
проекты экологических старообрядческих деревень. Безусловно, самый 
живой интерес вызывают поселения, где кержаки по-прежнему живут 
своей обособленной жизнью.  

Тема старообрядчества интересна в туризме и не только для жителей 
Казахстана, но и для людей, путешествующих из-за рубежа. Тур бы 
рассказывал гостям об устоях и быте староверов кержаков, традиции 
которых и по сей день соблюдаются местными жителями. Можно было бы 
встречать гостей  хлебом да солью, после чего отправиться на святые 
места и места проведения обрядов, с демонстрацией этих самых обрядов. 
После этого посетить дома, оформленные по традициям того времени, 
послушать рассказы о жизни староверов, поучаствовать в песнях, играх и 
хороводах. Затем можно было бы предложить гостям традиционный 
кержацкий постный обед. Обед проводился бы по всем кержацким 
канонам от мытья рук до выхода из-за стола [4].     

Развитие этнического туризма должно способствовать сохранению 
культурного наследия и являться фактором устойчивого развития 
территорий проживания [6]. 

На мой взгляд, необходимо развивать этнографический туризм 
именно как самостоятельно функционирующее направление в туризме, а 
не как дополнительное к горнолыжному, развлекательным и другим видам 
туризма. Живописная природа, высокие горы, чистые озера - это есть 
практически в каждой стране и регионе, и со временем интерес туристов к 
ним падает. Они ищут что-то более новое в своих путешествиях. И мы 
должны предложить им это «что-то новое»: не только познакомить с 
уникальными традициями и обычаями наших народов, а сделать их 
свидетелями и даже участниками красочных традиционных праздников, 
фестивалей, гуляний, обрядов; научить их местным ремеслам, готовить 
национальные блюда. 

В рамках развития этнографического туризма, можно рассмотреть 
идею «принимающие семьи», своеобразный семейный бизнес. 
Особенность этой задумки заключается в том, что здесь не нужно 
подготавливать специалистов по обслуживанию клиентов: семья, которая 
согласилась принять туриста, будет обслуживать его в соответствии со 
своими обычаями и традициями, т. е. делать все то, что он делал в течение 
всей своей жизни согласно менталитету своего народа. Турагент, таким 
образом, выступает в качестве посредника между клиентом и семьей, а все 
обязанности по обслуживанию туриста лежат на семье включая встречу и 
проводы туриста. 

Так как процесс ассимиляции народов естественный и остановить 
его невозможно, этнокультурный туризм способствует сохранению 
этнокультурного наследия, поскольку направлен на знакомство с 
культурными, бытовыми обычаями, традиционным укладом жизни 
народов, населяющих определенные территории. Этот вид туризма в 
Казахстане еще новый, но имеет огромные перспективы в связи с 
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уникальностью возможностей, которые предоставляет, учитывая быстрое 
размытие границ между народами, особенно малочисленными, которые 
являются носителями необычной системы быта, культуры, обычаев. 
Этнокультурный туризм может активно влиять на сохранение 
разнообразного культурного наследия и способствовать устойчивому 
развитию территорий проживания [3]. Каждый может сам увидеть 
традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных жителей в 
национальной одежде, принять участие в традиционных праздниках, 
попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве сувениров 
предметы традиционного быта. Мировая практика доказывает, что 
подобный вид туризма способен удовлетворить целый ряд духовных 
потребностей человека [1]. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ДОКТРИНА Н.А.НАЗАРБАЕВА (ИСТОРИКО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

Идея евразийства зарождается в начале 1920-х годов прошлого века. 

На начальной стадии осмысление евразийства происходит в аспекте 

научной концепции, которую теперь принято именовать классической. На 

следующем этапе она приобрела форму неоевразийства. А уже в 1990-х 

годах прошедшего столетия она превратилась в казахстанское новое 

евразийство. 

Формально датой рождения евразийства считается 1921 год, когда в 

Софии вышел сборник статей под названием «Исход к Востоку. 

Предчувствия и свершения. Утверждение евразийства». Авторами были 

ученые, эмигрировавшие из России после революции 1917 г. и 

составившие кружок евразийцев, в который вошли историк Г.В. 

Вернадский (1877-1973), географ и геополитик П.Н. Савицкий (1895-1968), 

историк и филолог князь Н.С. Трубецкой (1890-1938). [1] 

Евразийство 1920-х – 1930-х годов в силу объективных и 

субъективных обстоятельств было сориентировано в первую очередь на 

российскую традицию и проблематику. Признавая недостаточность того 

«старого» евразийства, сегодня необходимо, конечно, понимать, что оно 

вряд ли могло быть тогда, в 1920-е годы, иным в условиях острой 

эмигрантской борьбы [2]. 

В новых условиях Евразийская идея возродилась в трудах известного 

ученого, историка Л.Н.Гумилева, который разработал эту идею с новой 

стороны, в новом историческом контексте. Евразийская идея 

Л.Н.Гумилева разработана в связи с обоснованием роли тюркских народов 

в истории. В процессе исторических исследований он доказал весомый 

вклад тюркских народов в процессе формирования и развития Российской 

империй. Согласно ему, основу российского государства составляли два 

суперэтноса – славяне и тюрки. Но в то время это версия крайне 

искажалась. Советское время роль тюрков в истории российского 

государства трактовалась только отрицательно, упоминание 

положительной роли тюрков трактовалась как проявление буржуазного 

национализма, пантюркизма. Всем широко известно обвинение М. 

Жумабаева и др. деятелей казахской культуры в национализме и 

пантюркизме только за то, что они пытались объективно освещать 

тюркскую историю, рассматривали казахов, узбеков, и другие народы 

нашего региона как часть тюркского суперэтноса. [3] 

Ныне же концепция получила новый импульс в исторической 

инициативе Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, который выдвинул 

проект Евразийского союза, имея в виду, прежде всего, переход на 

качественно новый уровень политических, экономических, культурных 

связей между Казахстаном и Россией. В связи с особой, можно сказать, 

http://netref.ru/ideya-antroposferi.html


27 

жизненной важностью для народов евразийских государств практической 

реализации евразийской интеграционной идеи Н.А. Назарбаева, 

чрезвычайно актуальными являются задачи теоретического анализа идеи 

евразийства с позиции современных культурных и социальных реалий и 

обоснование возможности формирования идентичности и цивилизации 

евразийского типа, а также выявление путей разработки стратегии новой 

политической доктрины евразийского содружества. В евразийской 

доктрине Н.А. Назарбаева органически соединяются внутренняя логика 

культурно-цивилизационного развития евразийских народов и государств 

и закономерности трансформаций глобального миропорядка [4, С. 4]. 

Впервые Евразийская инициатива в тезисном плане была озвучена 22 

марта 1994 года во время визита Главы государства в Великобританию. 

Президент Казахстана выступил в Королевском институте международных 

отношений «Chatham House» и отметил, что развитие постсоветского 

пространства определяется двумя тенденциями: с одной стороны, – 

становлением национальной государственности, а с другой – 

необходимостью интеграции. Поэтому «целесообразно строить реальный 

работающий союз государств на основе “ядра” стран», что обеспечит в 

регионе стабильность и безопасность [5]. 

29 марта 1994 г. в ходе официального визита в Российскую 

Федерацию Президент Казахстана Н. А. Назарбаев посетил МГУ имени М. 

В. Ломоносова и в своем выступлении перед профессорско-

преподавательским составом и студентами впервые озвучил идею создания 

ЕАС. Назарбаев предложил создать на пространстве СНГ «качественно 

новое интеграционное объединение – Евразийский союз государств». «Эта 

идея была не случайно обнародована мной в академической аудитории 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Я 

напрямую обратился к интеллектуальной элите всего Содружества с 

твердой решимостью вывести из ступора процесс многосторонней 

интеграции, в котором он оказался уже через два года после создания СНГ. 

Я откровенно сказал, что СНГ не отвечает объективным требованиям 

времени и не обеспечивает интеграцию стран-участников, в которой так 

остро нуждаются наши народы. Поэтому назрела необходимость создания 

нового межгосударственного объединения, которое бы действовало на 

более четких принципах» [6]. 

На первой сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства 

указал, что история Казахстана должна помочь всем народам «лучше 

понять корни нашего единства и исключить любые исторические упреки, 

ибо, заглядывая в прошлое, нужно видеть будущее». Не в последнюю 

очередь это касается и восприятия окружающего Казахстан внешнего 

мира. Потому что только так можно выйти на международный уровень, 

построить государственность, отвечающую требованиям «цивилизации 

мирового уровня». Народная мудрость гласит, что «преддверие счастья — 
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в единении сил», а значит понимание необходимости «укрепления 

объединяющих начал» относится не только к внутренней жизни 

государства, но и к единению добрососедских сил в международно-

региональном аспекте, без которого успешное развитие в современном 

мире невозможно [7]. 

Благодаря усилиям, позиции и идеям Н.А. Назарбаева евразийство 

сегодня способствует развитию диалога в межгосударственных 

отношениях, культур и цивилизаций. На последнем заседании Ассамблеи 

народа Казахстана (23 октября 2008 года) Глава государства с полным 

основанием указал: «И на Востоке, и на Западе ценят наш уникальный 

опыт, наши достижения в вопросах согласования интересов и защиты прав 

этносов. Уверен, чем больше стран будет использовать наш опыт 

общественного диалога и межэтнического согласия, тем безопаснее станет 

весь мир». По предложению Н.А. Назарбаева, Ассамблея народа 

Казахстана должна принять активное участие в этой работе — «именно 

она может показать, как нужно развивать межкультурный диалог» — в том 

числе, и на обширном евразийском пространстве [8].  

Один из современных авторов - индийский исследователь 

евразийства Мадхаван К. Палат считает, что евразийская идеология 

способна заполнить идеологический вакуум, установившийся после 

распада Советского Союза [9] 

Евразийская идея, содержащая бесценный потенциал интеграции, 

основана именно на духовно-нравственных принципах, на исторически 

сложившихся культурно-цивилизационных контактах, обеспечивающих 

органическое единство и согласие народов, веками живших совместно под 

евразийскими звездами. Этот уникальный исторический опыт может стать 

весьма поучительным в сложившейся ситуации мирового кризиса, когда 

надо принимать совместные, исторически ответственные решения на  

самом высоком международном уровне. Это обстоятельство содержит 

теоретические предпосылки и практическую актуальность объединения 

двух исторических инициатив Президента Казахстана Н.А. Назарбаева: 

создание Евразийского союза и плана радикального обновления мира в 

условиях глобального финансово-экономического кризиса. Идея 

евразийства – не только идея ХХ века, в своей обновленной и 

модернизационной форме она отвечает вызовам XXI века. Хотя 

исторические условия, в которых впервые формировалась эта идея, 

привели ее авторов к выводам и интерпретациям, уже утратившим свою 

актуальность, сохранилась ключевая концептуальная схема, имеющая 

ныне непреходящее значение [4, С. 9]  

Сам факт возникновения идеи евразийства в Казахстане обусловлен 

историческими факторами. Казахстан стал главным и самым активным 

инициатором евразийской интеграции так как в своем историческом, 

экономическом и культурном развитии Казахстан соотносит себя с 
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понятием «Евразия», а это можно рассматривать и как континент, и как 

уникальную цивилизацию.   

Эволюция евразийства от классического содержания, наполненного 

русскими эмигрантами в 1920-1930 годах до современного евразийского 

императива пережила значительное изменение в восприятии, 

содержательной части интеграционных обобщающих евразийских народов 

от философских, историко-культурных к экономическим, геополитическим 

составляющим. История показала жизнеспособность евразийской 

доктрины Президента Казахстана Назарбаева. Предложенный проект 

многоуровневой и разноскоростной интеграции, в основе которой опора на 

историю, экономический прагматизм, суверенитет и безопасность стран-

участниц, успешно функционирует в виде разнообразных интеграционных 

объединений. Новейшая история показывает, что евразийство в 

современных условиях является историческим феноменом практического 

характера, обозначающим не только целостность постсоветского 

пространства, но и обобщающим группы людей, выступающих против 

негативных последствий глобализации, за сохранение национальной 

истории, культуры и за интеграцию по экономическим параметрам, со 

сходной социальной системой, с исторической общностью судьбы. 

Новейшая история показывает, что евразийство в современных 

условиях является историческим феноменом практического характера, 

обозначающим не только целостность постсоветского пространства, но и 

обобщающим группы людей, выступающих против негативных 

последствий глобализации, за сохранение национальной истории, 

культуры и за интеграцию по экономическим параметрам, со сходной 

социальной системой, с исторической общностью судьбы. 

Современное евразийство казахстанского формата уникально по 

своему содержанию и задачам. Оно представляет собой самостоятельную 

политическую, экономическую и культурно-историческую концепцию, 

отличную от классического евразийства и неоевразийства 

(преимущественно российского). Так как идея евразийства, которая 

ассоциировалось преимущественно с российской историей, существенно 

расширила исследовательское поле, и в новейший исторический период 

неразрывно связана с Казахстаном. Евразийство сегодня не 

однонаправленный монолог, а широкий многосторонний диалог. Идея 

евразийства Главы Казахстана Н.А. Назарбаева, лишенная 

антизападнических принципов существенно изменила сложившиеся 

традиции противостояния западного, евразийского и исламского миров, 

предложив новый формат по формированию Евразийского пояса 

безопасности. Известны практические шаги в этом направлении: для 

обеспечения безопасности в регионе по инициативе нашей страны создано 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, своеобразный 

аналог азиатский ОБСЕ. В долгосрочной перспективе СВМДА может 
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рассматриваться в качестве базиса для организации по безопасности в 

Азии; 
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ӘОЖ  349.4 (574) 
Алпамыш А., Садуакасова Л.  
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР ҚОРЫН ҚОРҒАУДЫҢ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ 

 

Қазақстан Республикасының жер қоры дегеніміз – мемлекет 

меншігіндегі, оның аумағын түгел қамтитын жер шарының құрылықтағы 

бір бөлігін айтамыз. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 1 тарауының 1-бабына 

сəйкес Қазақстан Республикасының жер қоры нысаналы мақсатына сəйкес 

мынадай санаттарға бөлінеді [1; б. 3]: 
1. ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер. 
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2. елді мекендердің ( қалалардың, ауылдың елді мекендердің) жері. 
3. өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері жəне өзге де ауыл 

шаруашылығы мақсатына арналмаған жер. 

4. ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру 

мақсатындағы жəне тарихи мəдени мақсаттағы жер. 

5. орман қорының жері. 
6. су қорының жері. 
7. босалқы жер 

Жерді осы аталған санаттарға жатқызуды, сондай-ақ жерді оның 

нысаналы мақсатының өзгеруіне байланысты бір санаттан басқасына 

ауыстыруды мемлекеттік органдар Жер кодексінде жəне Қазақстан 

Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген, жер учаскелерін 

алып қою жəне беру жөніндегі өз құзіреті шегінде жүргізеді. 

Қазақстан Республикасының  жер қорының құқықтық режимі 

Қазақстан Республикасының экологиялық кодексімен жəне Қазақстан 

Республикасының жер кодексімен реттеледі.  

Жерді қорғау - бұл, ең алдымен, оның табиғи қасиеті мен 

шаруашылық мақсатын қорғау.  

Жердi қорғау қоршаған ортаның бiр бөлiгi ретiнде жердi қорғауға, 

жердi ұтымды пайдалануға, жердi ауыл шаруашылығы мен орман 

шаруашылығы айналымынан негiзсiз алып қоюды болдырмауға, сондай-

ақ топырақтың құнарлылығын қалпына келтiру мен арттыруға 

бағытталған құқықтық, ұйымдық, экономикалық, технологиялық жəне 

басқа да iс-шаралар жүйесiн қамтиды [2; б.73]. 
Жерді қорғаудың мақсаттары: 

1. өндірістің экологиялық қауіпсіз технологияларын ынталандыру 
жəне басқа да іс-шараларды жүргізу арқылы жердің тозуы мен бүлінуін, 

шаруашылық қызметтің басқа да қолайсыз зардаптарын болдырмау; 

2. тозған немесе бүлінген жерді жақсарту мен қалпына келтіруді 
қамтамасыз ету; 

3. жерді оңтайлы пайдаланудың экологиялық нормативтерін 

тəжірибеге енгізу  болып табылады. 

Жерді қорғау мақсаттары нысаналы болып табылады. Оларды жерді 

қорғау субъектілері жүзеге асырады, яғни жер пайдаланушылар мен жер 

учаскелерінің меншік иелері. Олардың міндеттері Қ.Р Жер Кодексінің 140 

– бабында көрсетілген: 

1) жердi құнарсызданудан жəне шөлейттенуден, су жəне жел 

эрозиясынан, селден, су басудан, батпақтанудан, қайталап сортаңданудан, 

құрғап кетуден, тапталудан, өндiрiс пен тұтыну қалдықтарымен, 

химиялық, биологиялық, радиоактивтi жəне басқа да зиянды заттармен 

ластанудан, басқа да бүлiну процестерiнен қорғауға; 
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2) ауыл шаруашылығы жерiн карантиндiк зиянкестер мен 

өсiмдiк ауруларын жұқтырудан, арамшөп, бұта мен шiлiк басып кетуден, 

жердiң жай-күйi нашарлауының өзге де түрлерiнен қорғауға; 

3) бүлiнген жердi жаңғыртуға, оның құнарлылығын жəне жердiң 

басқа да пайдалы қасиеттерiн қалпына келтiру мен оны шаруашылық 

айналымына уақтылы тартуға; 

4) жердiң бүлiнуiмен байланысты жұмыстар жүргiзiлген кезде 

топырақтың құнарлы қабатын сыдырып алуға, сақтауға жəне пайдалануға 

бағытталған iс-шаралар жүргiзуге мiндеттi. 

Жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың 

жердi ұтымды пайдалану мен қорғауға мүдделiлiгiн арттыру мақсатында 

бюджет заңдарында жəне салық туралы заңдарда белгiленген тəртiппен 

жердi қорғау мен пайдалануға экономикалық ынталандыру жүзеге 

асырылуы мүмкiн. 

Солардың қатарына құнарлы топырақты ауыл жəне орман 

шаруашылығы өндірісінен өзге де мақсаттарда алуданшарасы орын 

алмаған. Топырақтың құнарлығын кетіріп, магистральді темір жолдар, 

көлік жолдары, шоссе жəне тағы басқа топырақтын жоғарғы қабатын 

сыдырып алу фактілері көптеп байқалады. Осындай əрекеттерге жол 

бермеуге тиіспіз. Ал егерде осындай əрекеттер жүзеге асып жатқан 

жағдайларда кінəлі тұлғаларды зиянды өтей отырып, заңдылық 

жауаптылыққа тартылуы керек  [3; б.96]. 

Топырақта зиянды заттардың жол берiлетiн шектегi қоспаларының 

нормативтерi. Топырақты ластайтын зиянды заттардың, зиянды 

микроорганизмдердiң жəне басқа да биологиялық заттардың жол берiлетiн 

шектегi қоспаларының нормативтерi топырақтың жай-күйiн адам 

денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мүдделерiне сай бағалау үшiн 

белгiленедi. 

Жердiң жай-күйiне керi əсер ететiн жаңа жəне қайта жаңғыртылатын 

үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) əрi басқа да объектiлердi 

орналастыру, жобалау жəне пайдалануға беру, жаңа техника мен 

технологияларды енгiзу кезiнде жердi қорғау жөнiнде iс-шаралар 

көзделуге жəне жүзеге асырылуға, экологиялық, санитарлық-гигиеналық 

жəне басқа да арнайы талаптардың (нормалардың, ережелердiң, 

нормативтердiң) сақталуы қамтамасыз етiлуге тиiс. 

Жердiң жай-күйiне керi əсердi бағалау жəне оларды қорғау жөнiнде 

көзделген iс-шаралардың тиiмдiлiгi мемлекеттiк экологиялық 

сараптаманың, өзге де мемлекеттiк сараптамалардың нəтижелерi бойынша 

жүргiзiледi, олардың оң қорытындысы болмайынша жаңа техника мен 

технологияларды енгiзуге, жердi мелиорациялау жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыруға, үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) жəне басқа да 

объектiлер салуды (қайта жаңғыртуды) қаржыландыруға тыйым салынады 

[4; б.116]. 
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Жерге қауіп төндіретін əрекеттердің біріне ядролық қару сынақтары,  

радиоактивті ластануды жатқызамыз. Соған байланысты Қазақстан 

Республикасының жер кодексінің  143–бабы берілген. Яғни, бұл бап 

бойынша:  

- нормативтен артық радиоактивтi ластануға ұшыраған немесе 

тұрғын халықтың өмiрi мен денсаулығына өзге де түрде қатер төндiретiн 

жер учаскелерi меншiкке, тұрақты немесе уақытша жер пайдалануға 

берiлмейдi; 

- Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 

санитарлық талаптар мен нормативтерге сəйкес өнiм алу қамтамасыз 

етiлмейтiн, радиоактивтi ластануға ұшыраған жер учаскелерi ауыл 

шаруашылығы айналымынан алынады жəне сақтап қоюға жатады. Бұл 

жерде ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруге жəне оны өткiзуге тыйым 

салынады; 

- Қазақстан Республикасының Үкiметi ядролық қару сынақтары 

өткiзiлген жер учаскелерiн ядролық қару сынағының зардаптарын жою 

жөнiндегi барлық iс-шаралар аяқталғаннан жəне кешендi экологиялық 

тексеру жүргiзiлгеннен кейiн ғана, мемлекеттiк экологиялық 

сараптаманың оң қорытындысы болғанда меншiкке немесе жер 

пайдалануға беруi мүмкiн; 

- Көрсетілген аумақтарда ядролық қару сынақтарының 

зардаптарын жою жөнiндегi iс-шаралар Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделедi; 

- Радиоактивтi ластануға ұшыраған жердi мəжбүрлеп иеліктен 

шығару мен қорғау тəртiбi Қазақстан Республикасының заңдарында 

айқындалады. 

 Егер Қазақстан Республикасының Жер Кодексін тұтастай алып 

қарасақ, онда жер қорғаудың мақсаттары мен міндеттері жүзеге асыру 

жүйесі көзделген. Олардын қатарына мыналар жатады: 

1. жерді ұтымды пайдалану, жерді нысаналы пайдалану, ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жердің басымдылығы, жерді пайдалану мен 

қорғау жөніндегі іс – шараларды мемлекеттік қолдау, жерге залал келуін 

болдырмау немесе оның зардаптарын жою қағидалары белгіленген. (Қ.Р. 

Ж.К. 4 - бабы); 

2. жерді қорғауды жүзеге асыратын органдар жəне жерді 

бақылау жүйесі анықталған (Қ.Р. Ж.К. 144 – 148 - бабы); 

3. мемлекеттік жəне ведомсволық бақылауды жүзеге асыратын 

органдардың құқықтар мен міндеттері анықталған (Бақылау туралы 

ереже); 

4. жеке жəне заңды тұлғалардың жерлерді ұтымды жəне 

нысаналы пайдалануға жəне қорғауға қатысты құқықтар мен міндеттер 

анықталған (Қ.Р. Ж.К. 64 -65- бабы); 
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5. ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің артықшылығы, 

олардың заңсыз алып қоюдан ерекше қорғалуы белгіленген (Қ.Р. Ж.К. 90- 

бабы, 97-бабының 3-тармағы); 

6. топырақты қорғау, бүлінген жерлерді қалпына келтіру 

шаралары белгіленген(Қ.Р. Ж.К. 140 - бабы); 

7. бүлінген жерлерді жаңғырту ережелері белгіленген; 

8. тəжірибеге оңтайлы жер пайдаланудың экологиялық 

нормативтерді енгізу көзделген(Қ.Р. Ж.К. 141 - бабы); 

9. жердің еншік иелері мен жер пайдаланушыларға келтірілген 

зияндарды өтеу негіздері мен тəртібі анықталған (Қ.Р. Ж.К. 165 - бабы); 

10. жердің бүлінуімен байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде 

топырақтың құнарлы қабатын сыдырып алу, сақтау жəне пайдалану 

көзделген(Қ.Р. Ж.К. 140– бабының 4 тармағы). 

 Бұлардың барлығы жерді қорғаудың барлық жер құқығы 

қатынастары арқылы өтетінін жəне жер құқығының аса маңызды 

институты болып табылатынын көрсетеді.   

 Қорытындылай келетін болсақ, менің ойымша, жер–адамнан 

кейін тұрған мемлекеттің алтын қазынасы. Себебі, территориясы жоқ 

мемлекет – мемлекет емес. Ғасырлар бойы біздің ата – бабамыз Қазақстан 

Республикасы жері үшін күресті.  

 Жалпы алғанда, жерді қорғау тек қана құқық, заң, 

экономикалық жəне саяси жүзінде ғана емес, гумандылық жағынанда 

жетілуі керек.  
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Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық 

жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы-адам жəне адамның өмірі,құқықтары мен бостандықтары. 
Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы-халық болғандықтан, ол əр түрлі 
салалардағы қоғамдық қатынастармен яғни Қазақстан Республикасының 
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Конституциясымен, қылмыстық, азаматтық, еңбек жəне əкімшілік 
салалардағы нормалармен қорғалады [1; 78б.]. 

Құқықтың тиісті саласын зерделейтін ғылым жəне оқу пəні 
қылмыстық құқық болып табылады.Қылмыстық құқық- қылмыстылықты 
жəне қоғамдық қатынастар жүйесіне қауіпті іс-əрекет үшін қолданылатын 
жазаны айқындайтын заң нормаларының жиынтығынан тұратын 
нормалардың жиынтығы.Қылмыстық құқық мемлекеттің құқық жүйесінің 
бөлінбес бір бөлігі болғандықтан, ол жеке фундаменталды құқық саласы 
болып табылады. Ол басқа да құқық салалары сияқты қылмыстық іс 
жүргізу, қылмыстық атқару құқығымен бірге қылмыстық циклді қамтитын 
кешенге кіреді. Сондықтан, оның институттары мен нормаларында 
қылмыстылықпен күрес жүргізу негіздері бекітіліп, ол мемлекеттің 
саясаты арқылы жүзеге асады.  

Қазақстан мемлекетінің алдыға қойған сындарлы саясатының бірі- 
қылмыстылықтың алдын-алу, ескерту, онымен үнемі күрес жүргізу. 
Қылмыстылық проблемасы бүгінгі таңға дейін əрбір мемлекеттің ішкі ісі 
деп есептеліп келді. Бірақ ұлттық қылмыстылықпен күресу жағдайы қазіргі 
уақытта жекелеген мемлекеттерге ғана емес, бүкіл адамзатқа қауіп 
төндіретін қылмыстардың өсуімен күрделеніп, мемлекеттердің бірлесіп 
күресуін жəне күнделікті өзара ынтымақтасуын талап етеді.Мұндай 
ынтымақтасуды бірқатар факторлар қажет етеді. 

Біріншіден, халықаралық қылмыстылықтың тұрақты өсуі, 
халықаралық терроризм, əуе көлігіндегі қылмыстар, заңсыз есірткі 
айналымы, қару-жарақ контрабандасы жəне басқа қылмыстар кеңінен 
қанат жайып келеді. 

Екіншіден, қылмыстар жетік əрі шебер тəсілдермен 
жасалатындықтан, оларды бір мемлекеттің күшімен ашу қиындық туғызып 
отыр. 

Үшіншіден, шекарамен шектелмейтін ұлтаралық қылмыстық 

қауымдастықтар пайда болды. Олар өте жақсы ұйымдасқан, əрі əр түрлі 

елдерге өз “өкілдерін” орнықтырып, қомақты қаржы жəне техникалық 

мүмкіндіктерді иеленіп, құқық қорғау ұйымдарымен қылмыстық 

байланыстар орнатады. 

Қылмыстардың жекелеген түрлерімен күресуде мемлекеттердің 

күштерін үйлестіру тарихта ежелгі уақыттан бері белгілі. Ынтымақтасудың 

негізгі түрі- халықаралық келісімдер бекіту. Олар: қылмыскерлерді беру 

туралы екіжақты шарттар, тергеу жəне сот тапсырмаларын өзара екіжақты 

орындау, кейбір қылмыстар мен қылмыскерлер туралы өзара мəліметтер 

алмасу, оларды іздеу жəне ұстау, қылмыстылықтың өсуіне байланысты 

ынтымақтасудың жаңа түрлерін іздеу. Арнайы үкіметаралық жəне 

үкіметаралық емес халықаралық ұйымдар пайда бола бастады. 

Мемлекеттер мезгіл-мезгіл халықаралық конгрестер, конференциялар 

шақырып, онда қылмыстылықпен күресу проблемасын талқылаумен қатар, 

халықаралық сипаттағы нақты ескерту іс-шараларын жасайтын болды. 



36 

Қылмыстылықпен күресу мəселелері БҰҰ Бас Ассамблеясының 

сессияларында талқыланады. БҰҰ Бас Ассамблеясы өзінің басты 

комитеттерінде халықаралық құқық комиссиясының көмегімен 

қылмыстармен күресу туралы конвенциялар қабылдайды. Қауіпсіздік 

кеңесі қылмыстылықпен күресу мəселелерін – агрессиялық актілер, 

терроризм жəне т.б қылмыстар туралы мемлекеттердің шағымдарын 

қарайды. Қажет болған жағдайда Қауіпсіздік кеңесі мəселені шешуді өзінің 

тергеу комиссиясына береді. 

Қылмыспен халықаралық күресті аумақтық халықаралық ұйымдар да 

жүргізуде Олар; Американдық мемлекеттер ұйымы, Араб мемлекеттерінің 

Лигасы, Еуропа кеңесі жəне т.б. 

Халықаралық сипаттағы қылмыстармен күресу мəселелерімен 

үкіметаралық емес халықаралық ұйымдар да айналысады.олардың 

қатарына  1924 ж . қылмыстық құқық бойынша мамандардың халықаралық 

одағының негізінде құрылған қылмыстық құқықтың  халықаралық 

ассоциациясы бар. Жарғыға сəйкес, Ассоциация  адамгершілікті жəне 

тиімді сот əділдігін қамтамасыз ететін заңдылықтарды жəне құқықтық 

институттарды жетілдіруге ұмтылады. 

Халықаралық криминологиялық қоғам. Оның негізі 1934ж. Қаланған, 

ал  1944 ж. Бастап БҰҰ- ның консультативтік мəртебесіне ие болды. Оның 

міндетіне қылмыспен күресу жəне бұл құбылысты неғұрлым кеңірек 

зерттеу мəселелері бойынша ғалымдар мен практик - мамандардың күш- 

жігерін біріктіруге көмектесу жатады. Халықаралық криминологиялық 

қоғам конгресстер өткізеді, ұлттық институттар арасында 

криминологтардың ғылыми кадрларалмасуын ұйымдастырыды, 

халықаралық криминологиялық курстар жəне семинарлар өткізеді, 

халықаралық орталықтар құрады, т.б. 

Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы “Интерпол”- халықаралық  

қылмыстармен күресуге тікелей атсалысатын қылмыстық полицияның 

жалғыз халықаралық ұйымы болып табылады. Ол 1923ж. Орталығы 

Венада (Австрия) қылмыстық полицияның халықаралық комиссиясы 

ретінде құрылды. 1936 ж. Ол өз қызметін фашистік Германиянəпың 

Австрияны басып алуына байланысты тоқтатты. Ал қазіргі күйінде ол 

1946ж. Қайта құрылды. Интерполдың жарғысы 1956ж. Күшіне еніп, оған 

177 мемлекет мүше болып кірді. Қазақстан оған 1992ж. Мүше болды. 

Интерполдың негізгі мақсаттары: əр түрлі елдердің қылмыстық 

полициясының барлық органдарының кең əрі өзара тиімді 

ынтымақтастығын қамтамасыз ету жəне дамыту, жалпы қылмыстылықты 

ескертуге жəне онымен күресуге көмек беретін мекемелерді құру мен 

дамыту. 

Халықаралық қылмыстық құқықта қылмыс жасаған тұлғаны жан- 

жақты қудалау, оның жазасының болмай қоймайтындығы туралы 

қағидаттары əрекет етеді, яғни олар қылмыстың жасалу орнына, 
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азаматтығына немесе тұрғылықты жеріне қарамастан, қылмыстық 

жауапкершілікке тартылады. Халықаралық сипаттағы қылмыстар нақты 

бір мемлекеттің қылмыстық қызметіне байланысты болмайды, бірақ олар 

бір уақытта халықаралық жəне ұлттық құқықтық тəртіпке, мемлекеттердің 

экономика, мəдениет, сауда саласындағы бейбіт ынтымақтастығына, 

адамның құқықтары мен бостандықтарына қол сұғады жəне көптеген 

мемлекеттерге қауіп төндіреді. Бұлар жалпы қылмыстық қылмыстар, бірақ 

“шетелдік элементпен” [2; 95б.]. 

Мемлекеттер ақша белгілерін қолдан жасау, əуе кемелерін басып алу 

жəне айдап кету, терроризм,есірткі жəне психотропты заттардың заңсыз 

айналымы, қарақшылық жəне басқа да сипаттағы қылмыс түрлерімен 

күресуде ынтымақтастықты белсенді түрде жүзеге асырады. 

Жалған ақша немесе ақша белгілерін қолдан жасау- ертеден келе 

жатқан халықаралық қылмыс түрлерінің бірі. 1929ж. “Ақша белгілерін 

қолдан жасау туралы” Женева конвенциясы қабылданды. Бұл конвенцияға 

сəйкес қылмыстық əрекет деп жалған ақша белгілерін жасау мен өткізу, 

сондай-ақ ақша белгілерін жасау немесе өзгерту, оларды өткізу елге 

кіргізу, өзі үшін іздеп кіргізу, өзі үшін іздеп табу, ақша белгілерін жасау 

немесе өзгертуге арналған құралдарды дайындау, алу немесе иемдену 

танылады. Қылмыс деп, сондай- ақ аталған əрекеттерді жасауға оқталу мен 

қатысу да танылады.  

Ақша белгілерін қолдан жасау тұрақты өсу тенденциясына ие жəне 

соңғы жылдары вексельдерді, аккредитивтерді, чектерді, пошталық төлем 

белгілерін жəне басқа мемлекеттік құнды қағаздарды қолдан жасау кең 

қанат жайып отыр [3; 105б.]. 

Әуе кемелерін басып алу жəне айдап кету қылмыстары 60- 

жылдардың аяғынан бастап кең қанат жайды. 

1963ж. “Әуе кемесіндегі құқық бұзушылықтармен басқа да əрекеттер 

туралы ” Токио конвенциясы қабылданды. Бұл конвенцияда əуе кемістігін 

басып алуға мынадай анықтама берілген: “ Әуе кемесінің ішіндегі тұлға 

заңсыз, күш көрсету арқылы немесе күш көрсетемін деп қорқыту арқылы 

араласу, басып алу əрекетін жəне басқа тəсілмен əуе кемесіне ұшу 

барысында құқыққа қайшы түрде қадағалау жасаса”.   

Аумағында əуе кемесін айдап кеткен тұлға бар кез келген мемлекет 

өзінің ұлттық заңнамасына сəйкес оған қатысты қылмыстық  қудалауды 

жүзеге асыруға құқылы немесе оны əуе кемесі тіркелген жəне сот үкімімен 

қылмыскерге қатысты тағайындалатын кез келген мүдделі мемлекетке 

беруге құқылы. Бұл жерде қылмыскер сот төрелігінен қайда барып 

жасырынса да оның жазаланбай қоймайтындығы туралы қағидаты орын 

алады [5; 8б.]. 

Халықаралық терроризм халықаралық қылмыстардың ауыр 

түрлерінің біріне жатады. Қылмыстың бұл түрімен күрес 1937 жылы 

басталды. Дипломатиялық сөздікте терроризмге мынадай анықтама 
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берген: “Адамдардың орынсыз өліміне əкеп соғатын, мемлекеттер мен 

олардың өкілдерінің қалыпты дипломатиялық қызметін бұзатын жəне 

халықаралық байланыстардың кездесулердің, сондай-ақ, мемлекеттер 

арасындағы көлік байланыстарының жүзеге асуын қиындататын 

халықаралық көлемдегі қоғамға қауіпті əрекет”. Қазірдің өзінде 

терроризмді  XXI ғасырдың өзекті проблемасы депте немесе “ғасыр індеті” 

деуге де болады. Өйткені ол өзінің күйретуші күші жағынын осы аурумен 

теңдес [5; 8б.].
 

Терроризмге қарсы еліміздің көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев былай деп  

“Қазақстан бүгінгі əлемнің көкейкесті проблемаларын шешуде өзге 

елдермен өзара əрекет етуін жалғастыруға дайын. Олардың бірі- 

терроризм. Мұнымен БҰҰ қамқорлығындағы дүниежүзілік желі құру 

арқылы ғана күресуге болады. Біз  БҰҰ бас ассамблеясының  70 

жылдығының күн тəртібіне зұлымдықпен күрес бойынша дүниежүзілік 

желі құру мəселесін қоюымыз керек, себебі қазір болып жатқан 

əрекеттерді түп- тұқиянымен жоюымыз керек, өйткені ол бүкіл əлемге, ал 

бəрінен бұрын біздің аймаққа кауіпті ” деп мəлімдеме жасады [6; 69б.]. 

Терроризм  жыл өткен сайын халықаралық сипат алуда, осыған орай 

лаңкестік пен экстремизм көріністері жиі кездесетін елдердің де тізімі 

берілген. Тізімнің басын Ауғанстан, Сирия, Иран, Ирак, Пəкстан елдері 

бастап тұр. Халықаралық террорризм актілерінен шет елдік мемлекет жəне 

үкімет басшыларын, дипломаттарды жəне халықаралық қорғаудағы басқа 

да тұлғаларды өлтіру, дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық 

ұйымдардың штаб- пəтерлерін жару, жоғарда аталған тұлғалардың үй- 

жайлары мен көлік құралдарына шабуыл жасау, қоғамдық орындардағы, 

аэропорттардағы, вокзалдардағы, көшелердегі жəне т.б. диверсиялар жиі 

жасалынады. 

Бүгінде халықаралық қылмыстар, елдер мен тұтас өңірлердің 

қауіпсіздігін тұрақсыздандырып, халықаралық қатынастардың қалыпты 

дамуына кедергі келтіретін аса қатерлі жаһандық сынаққа 

айналды.Мұсылмандар үлкен қауым, ал шабуыл жасаушы радикалдар аз 

ғана.Сол азшылық дініміздің арасына жік салып,исламға қарсы күрес 

жүргізіп жатыр. 

Менің ойымша, бүгінгі таңның жаһандық проблемасымен бүкіл ел 

болып, əлем болып күресу қажет.Өйткені бұл əрекеттер əр елде бейбіт 

күнде орын алуда.Сондықтанда, барлық қауқары бар елдер лаңкестік 

ұйыммен  күреске жұмылып, шабуылдарды тоқтату жолындағы күшті екі 

есеге арттыру керек, сонымен қатар бұдан былай лаңкестік ұйымдарға 

қосылғысы келетін шетелдіктердің жолы бөгеліп, терроризмді 

қаржыландырушыларға қысым күшейтілуі керек. 

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан-2050 стратегиясында XXI 

ғасыр жаһандық он сын-қатері қатарынан жаңа əлемдік тұрақсыздық 

қаупін атап өткен. Сонымен қатар,100 нақты қадамға жаһандық қауіпті 
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нығайтуға үлес қосуға да көңіл бөлген. Бұл мəселені шешу кезінде 

мемлекет пен қоғамның қолындағы барлық мүмкіндіктерді кешенді түрде 

қолдануымыз керек. 
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Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық 

жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат 

қазынасы-адам жəне адамның өмірі,құқықтары мен бостандықтары [1]. 

Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау əрбір мемлекеттің 

алдына қойылған негізгі міндеттерінің бірі. Адам құқығы, бала құқығын 

қорғаудан басталады. 

 «Бала құқықтары туралы» Конвенцияны 1989 жылғы 20 қарашада 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы қабылдағаны белгілі. 

Конвенцияның кіріспесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының негізгі 

принциптері жəне адам құқығына байланысты кейбір пактілермен 

декларациялардың негізгі қағидалары атап өтіледі. Онда балалар өздерінің 

табиғи нəзіктігіне байланысты ерекше қамқорлық пен қорғауды қажет 

ететіндігі, əсіресе басты қамқорлықпен жауапкершілік отбасы иелеріне 

жүктелетіндігі расталады. Сондай-ақ, онда баланы туылғанға дейін жəне 

туылғаннан кейін құқықтық жəне басқалай қорғау қажеттігі, оның туған 

халқының мəдени құндылықтарын құрметтеу маңыздылығы жəне бала 

құқығын қорғау жолында халықаралық ынтымақтастықтың рөлі 

мақұлданады. 

Конвенцияның бала сипаттамасына берген анықтамасына сүйенсек, 

18 жасқа толмаған жеткіншек бала деп саналады. Ал кейбір жағдайда 

жергілікті ұлттық заңдар бойынша кəмелеттік жас одан ерте көрсетілуі 

мүмкін. 
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Конвенцияның 1-бабы мақсаттары үшін əрбір адам баласы 18 жасқа 

толғанға дейін, егер осы балаға қолданылатын заң бойынша ол кəмелеттік 

жасқа бұрынырақ толып қоймаса, бала болып саналады.  

Дискриминацияны, яғни зорлық-зомбылықты болдырмау Конвенция 

бойынша, барлық құқық барлық балаға бірдей тарайды. Мемлекет баланы 

зорлық-зомбылықтың барлық түрінен қорғауға жəне оның құқығын қорғау 

үшін тиісті шараларды қолдануға міндетті [2]. 

Қазақстан Республикасының Ата заңында еліміздің басты байлығы – 

адам деп аққа қара жаққандай анық жазылған[1]. 

Осы басты байлықты туа сала тастап кету, сатып, содан ақша 

тапқысы келетіндер бүгінде аз емес. Өздері сияқты ет пен сүйектен 

жаратылған адамды қол-аяғын кісендеп, еріксіз құлдықта ұстаушылар, 

сондай-ақ,  дүниеге жаңа келген сəбиді тастап немесе  сатып, байығысы 

келетіндер – еліміздің əр өңірінде кездеседі. 

Қазақтың өзгелерге ұқсамайтын ерек қасиеттерін суреттейтін 

бауырмал,балажан деген анықтауыштар сөздік қорымыздан қалып бара 

жатқандай.Бұған соңғы кездері құлағымызға жиі ілінетін жан түршігерлік 

оқиғалар себеп. Ең сорақысы “жаңа туған шаранасын қоқыс жəшігіне 

тастап кетті”, “баласын азаптап өлтірді”, “анасына пышақ салды”, “əкесін 

айуандықпен өлтірді” деген ақпараттарға етіміздің үйреніп кеткені. 

Жөргегі кебінге, бесігі қоқыс жəшігіне айналған сəбилердің саны неге 

артты? Ана өз баласын өлімге қалай қиды? 

Осы тақырып дəл бүгінгі таңда қоғамның ең бір өзекті мəселесіне 

айналды. Бір қолымен əлемді, бір қолымен бесікті тербетер аз аналар 

арасынан азғындаған сіңілілеріміздің, қыздарымыздың осындай 

келеңсіздіктерге ұрынуы бір ғана отбасының немесе бір ғана ауылдың, 

аймақтың қасіреті емес, қазақ деген жаны жайсаң, көңілі дархан 

ұлтымыздың ұятына таңба болып басылып тұр [3]. 

Жыл сайын елімізде 1500 бала жетім қалады, олардың көбінің ата- 

анасы тірі əрі сау болып жатады. Қазір Қазақстанда 34 мыңға жуық жетім 

жəне ата- анасының қарауынсыз қалған бала бар. 194 мыңға жуық баланың 

дамуы шектелген,біздің қолдауымызға зəру. 7000-астам адам қарттар 

үйінде тұрып жатыр, олардың көбінің денсаулығы жақсы, табысты 

балалары бар. “Өз баласы мен ата-анасынан бас тарту ұят қылық,қазақта 

ешқашан мұндай болмаған , балалары мен ата-анасынан бас тарту біздің 

дəстүрімізге жат”- деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап өтті. 

Мемлекеттік емес ұйымдардың есептеуіне қарағанда Қазақстандағы 

балалар үйлерін бір жерге қосса ауданы жағынан Арқалық сияқты қала 

пайда болады[4]. 

Баласын қоқыс жəшігіне тастаған без-бүйрек аналарға Қылмыстық 

Кодекстің 119-бабы, яғни “Қауіпті жағдайда қалдыру” бойынша жауапқа 

тартылады. Яғни өміріне немесе денсаулығына қауіпті жағдайдағы жəне 

сəбилігіне,қарттығына, науқастығына қарай немесе өзге де дəрменсіз күйі 
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салдарынан өзін-өзі сақтап қалу шараларын қолдану мүмкіндігінен 

айырылған адамды көрінеу көмексіз қалдыру,егер кінəлі адамның сол 

адамға көмек көрсету мүмкіндігі болған немесе сол адамға қамқорлық 

жасауға міндетті болған не оны өміріне немесе денсаулығына қауіпті күйге 

өзі түсірген жағдайларда, ол адамға айыппұл салынады немесе қоғамдық 

жұмыстарға тартуға не қырық бес тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға 

жазаланады [5]. Ал, көмексіз қалған адам, мысалы қоқысқа лақтырылған 

бала қайтыс болса, оны лақтырып тастаған анасына не айыппұл салынады 

не бас бостандығынан айырылады. Өз ішінен шыққан перзентіне 

қайырылмаған аналарға бұл заң тым қайырымды емеспе? Тəуке ханның 

заманында мұндай безбүйрек аналарды өлім жазасына кескен. Жеті 

жарғыда: “…Некесіз туған баласын ұяттан (қасақана) өлтірген əйел өлім 

жазасына кесіледі” делінген. 

Жазаны қатаңдатсақ, соңы бала өлімімен аяқталатын жантүршігерлік 

оқиғалардың саны азаяр ма еді? Перзентіне жаны ашымаса да, өзімшіл 

аналар өз тағдыры таразыға тарылатынын, болашағы бұлыңғыр болуы 

мүмкін екенін ойлап, асығыс қадам жасамас, бəлкім.  

Бүгінде елімізде туған баласынан безген көкек аналар қатары артып 

барады. Балалық шақтың дəуренінен емес, кермек дəмін тартып, анасының 

ыстық құшағы мен аялы алақанының жылуын сезіне алмай өсіп келе 

жатқан қаншама бала бар. Олар балалар үйінде тəрбиеленіп жатыр. 

Перзентінің жанарын жəудіретіп кете барған, өзі тасбауыр ана 

атанғандардың жайы өзекке өкініш ұялатады. Қазақ ежелден жетімін 

жылатпаған, жесірін тентіретпеген халық. Алайда, өркениеті дамыған 

біздің елде жетімдер мен қарттар үйінің саны жылдан жылға артып келеді. 

Бұл қоғамның қасіреті, ащы да болса шындығы. 

Бауыр еті баласын тастап кеткендерді қоғамда көкек ана дейді. Көкек 

ана. Бұл ұғым нені білдіреді. Көкек ешқашан ұя салмайтын құс. 

Жұмыртқасын өзге де құстардың ұясына тастап кетеді. Міне, көкек құс пен 

көкек ананың ұқсастығы осында жатыр. Өкініштісі, мына жарық дүниеге 

келмей жатып, тағдыр тəлкегіне тастап кеткен анасының қатыгездігін 

сезініп өскен бала бұл қоғамға, айналасына деген ызаға булығып өседі. 

Ерте есейтеді. Әрбір бала үшін “тастанды ” деген сөздің өзі үлкен қасірет. 

Өзгелердің қол ұшын шошайтып көрсету жанға өшпес жара салатыны да 

анық. Қорғансыз баланың зорлық пен қорлық көріп, қоғамнан алыстап 

қалуы барлық елдерге тəн құбылыс. Бұл үшін күресіп те келеміз. Алайда 

белгілі бір нəтижеге қол жеткізу мүмкін болмай тұр.  

Нақты мысалдарға жүгінер болсақ, Ақтаулық 26 жастағы тұрғын, екі 

бірдей баласын керек етпей, тастап кетті. Тəртіп сақшылары қараусыз 

қалған балаларды облыстық кəмелетке толмағандарды бейімдеу 

орталығына əкеліп тапсырған. Орталық мамандары көкек анамен телефон 

арқылы сөйлескенде туған бөбектерінен заңды түрде бас тартатынын 

айтыпты. Тастанды баланың бірі төрт жаста, екіншісі екіде.  
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Тағы да бір мысал ретінде,Батыс Еуропа- Батыс Қытай көлік дəлізі. 

Жамбыл облысына қарасты дəл осы жол торабында қоғамдық əжетхана 

бар. Сол жерге бір безбүйрек ана қос жанарын мөлдіретіп, көзі қиып 

қақаған қыстың ортасында жаңа туған сəбиін тастап кеткен. Полицейлер 

арада бес күн өткен соң қанасын жарып шыққан  баласын тастап кеткен 

ананы тапты. Жасы небəрі жиырма бірде. Кəнілі келіншектің үстінен екі 

бап бойынша іс жүргізіліп жатыр. Бірі- қылмысқа оқталу, екіншісі- 

анасының баласын өлтіруге оқталуы. Баланың тағдырын ойыншық еткен 

ананың жазадан қашып құтыла алмасы анық [6]. 

Психологтар, өз сəбиінен бас тарту жағдайлары адамның кішкентай 

кезіндегі тəрбиесімен байланысты дейді. Себебі жастайынан өз ата-

анасынан немқұрайлықты көріп өскендер, кейіннен бұл тəрбиенің ізін өзі 

қайталайды. Демек, ол да өз баласына осындай қарым-қатынаста болады. 

Сондықтан, баланы туғанда оның жағдайына алаңдамау, саудалау, оны 

тастап кетуді қалыпты нəрсе деп қабылдайды. Екіншіден, бұндайға 

баратындар ұлттық тəрбиеден жұрдай, қазақ халқының тарихы мен 

мəдениетін ұмытқан жандар. 

 Үшіншіден, бұл қоғамға қауіпті адамдар. Олар өте қатыгез, 

қылмыскер адамдар. Себебі, ішінен шыққан  жанды-қоқысқа, өлім аузына 

тастап кетуге кез келген адам бара алмайды. Нағыз тасжүректердің ғана 

қолынан келер іс. 

Төртіншіден, қазақ отбасыларының тəрбиелеу əдісі қазіргі заман 

талаптарына сай емес. Олай болуына Кеңес Одағындағы тыйым салулар, 

кінəліні іздеу сынды үрдістер ықпал етті. Егер некесіз бала туылса, онда 

ата-ана қызының баласынан құтылуды емес, өздерінің кезінде дұрыс тəлім 

бермегенін ойлауы керек. Көп отбасылар балаларына қиын жағдайларды 

қалай жеңуді үйретпейді. Сондай-ақ, бұрынғыдай шаңырақтың ұйытқысы 

болатын, өнеге беретін ата-əже, əке мен шеше жетіспейді[7]. 

Дүние есігін ашқан əрбір сəби жетім болу үшін не тастанды бала 

атану үшін дүниеге келмейді. Ата- ананың жылуын сезінуге əркімнің 

құқығы бар. Ата- бабамыз ежелден-ақ бұл ақиқатты білген, сондықтан 

отбасындағы баланы ешуақытта жетім қалдырмаған,тіпті туыстарының да 

балаларын өз отбасына алып тəрбиелеген. Бүгінгі нəресте  ертеңгі күні 

ұлттың болашағы, мемлекеттің потенциалы, байлығы болатынын түсінген. 

Республикамыздағы жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз 

қалғандар көрсеткіші жылдан-жылға азаю үдерісі- көңілге медеу болуда. 

Сөзімді дəйектесек, 1999 жылы  Қазақстан Республикасында жетім балалар 

мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 98 мыңбала болса [8], 2009 жылы 

46 мыңнан астам [9], 2011 жылы- 36777 [10],  2012 жылы- 34785, 2013 

жылы – 33682- ге азайған [11], 2014 жылы- 32362 жетім бала [12], 2015- 

2016 жылдары қаймағы бұзылмаған оңтүстіктің өзінде 3321 жетім ата- 

анасының қарауынсыз қалған бала бар. Оның 2270-і қорғаншылық 

қамқорлыққа берілген, 422- сі патронаттық тəрбие де болса,388- і 
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облысымыздағы бесмемлекеттік балалар үйінде тəрбиеленуде. 114-і 

жасөспірімдер үйінде тұрып жатыр, ал 76- сы бөбектер үйін паналауда. 

Жетімін жылатпаған ел барын салып, балаларды асырап салушылардың да 

қатарын көбейткен. 2016 жылдың өзінде өңірімізде тастанды 494 бала 

асыраушыларын тапқан. Соның ішінде мемлекетіміздің азаматтығы бар 

туыстарымен- 406 бала, азаматтығы жоқ яғни шет ел азаматтары – 3 

баланы асырап алған. Сонымен қатар,2277 бала қорғаншылықта болса, 407 

бала патронаттық тəрбиеге берілген. 

Бұл құрғақ статистикалық сандық мəліметтерді республикамызбен 

ғана шектеліп қарастыру бұл проблеманың еліміздегі толық ауқымын 

түсіндіруге жеткіліксіз. Сондықтан аталмыш мəліметтерді бұрынғы КСРО, 

қазіргі посткеңестік мемлекеттермен салыстыра отырып талдап,ой 

жүгіртсек. Оңтүстігіміздегі көршіміз Қырғыстан Республикасындағы 

жетім балалар ахуалына қарасақ, Қырғыстан Республикасы əлеуметтік 

даму министрлігінің 2013 жылғы мəліметтерінде: “ 104 балалар үйі бар, 

интернаттарда 20 мыңға жуық бала тəрбиеленуде”- деген еді[13]. Ал келесі 

жақын көршіміз Өзбекстанның балалар үйлерінде 2013 жылғы көрсеткіш 

бойынша 20500- ге жуық жетім бала тəрбиеленуде [14]. Ресей 

Федерациясының Президенті жанындағы бала құқықтары жөніндегі ресми 

өкілі П. Астаховтың мəліметінше, 2013 жылы Ресейдегі жетім балалалар 

саны 106 мыңды құраған[15]. 

Мұндай мекемелерде балалалар бала, бірінші кезекте ата- ана 

қамқорлығына зəру, бұл оның табиғи дамуына кері əсер етіп, нəтижесінде 

ауыр психикалық салдарларға əкелуі мүмкін. Балалар еркін қоғамдағы 

жауапты өмірге дайын болуы тиіс.Ал жетім бала балалар үйінен түлек 

болып шыққаннан кейін күн сайын ересектердың көмегінсіз бастан 

кешіруіне тура келетін түрлі проблемаларды шешуіне қауқары жоқ. 

Балалар үйлері түлектерінің ішінде олардың қатарластарына қарағанда, 

қылмысқа қатысушылар немесе қылмыс құрбандары неғұрлым жиі 

ұшырасады, жұмысынан немесе тұрғын үйінен неғұрлым жиі айырылады, 

ал өз отбасын əрен құрса, оның нашақорлық немесе маскүнемдік жолға 

түсуі тіптен оңай, сонымен қатар олардың арасында суицид құрбандары да 

жиі кездеседі. Бұл олардың жеке- дара өмірге енуінің үлкен 

қиындықтармен ұштасып, əр уақытта табысты жүрмейтінінің белгісі. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 2-бабы «... 

адамдардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделері заңмен 

қорғалатынын...» көрсеткен [2]. Адамдардың құқықтары, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін қорғау кəмелетке жасы толмағандарға да, қатысты 

екені белгілі . Ал, Қылмыстық кодекстің 2-тарауы дерлік отбасы мен 

кəмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарға 

арналып, кəмелетке жасы толмағандарға қандай да болмасын қарсы əрекет 

жасалатын болса, қылмыстық жауаптылыққа тартылатынын саралап 

берген [5]. 
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2014 жылдан бастап  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жеке ынтасымен 

Қазақстанда жаңа стратегиялық іс-шара – “Отбасы күні” тойланатын 

болды. 2013 жылдың 8 қыркүйегінен басталған бұл мейрам қыркүйектің əр 

екінші жексенбісінде аталып өтетін болып бекітілді. Бұл жөнінде ұлт 

көшбасшысы: Біздің қоғамда отбасы əрқашанда рухани жəне мəдени 

дəстүрлердің сақтаушысы, түрлі буындар арасын жалғастырушы болды 

жəне солай болып қала бермек. Отбасы күні біздің қоғамымызда 

руханилықты, өнегелікті нығайтуға, ерлі-зайыптылар жауапкершілігінің 

маңыздылығын сөзсіз мойындауға ықпал етеді. Отанға деген сүйіспеншілік 

отбасынан басталады. Туған шаңырақтан алған тəрбие- бұл барша 

халқымыздың бақуатты да табысты болашағының кепілі”,- деген болатын. 

Елбасы қазақстандықтарды отбасы күнімен құтықтады[16]. 

“Ел боламын десең, бесігіңді түзе”,-демекші əлемнің бəсекеге 

қабілетті ең дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруді ойласақ, алдымен 

бала тəрбиесіне, отбасылық құндылықтарға көңіл бөлуіміз керек. 

Мемлекеттің ең басты байлығы да адам екендігін бір уақытқа да естен 

шығармаған абзал. 
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«МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ 

США НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА 

 

В глобализированном мире конкуренция между странами возрастает, 

что в последствии приводит к поиску новых способов влияния государств 

на друг друга. Принято считать, что основным элементом внешней 

политики стран является жесткая «военная сила», однако новый вектор 

ведения внешней политики набирает всю большую актуальность. Мягкая 

сила все чаще используется странами для привлечения людей, капитала, 

идей и распространения своих ценностей и идеалов. В данной статье мы 

попытаемся раскрыть значение термина «Мягкая сила» и покажем на 

примере Казахстана практическое применение мягкого могущества США.  

Мягкая сила использовалась еще со времен окончания второй 

мировой войны (План Маршалла), Холодной Войны и революций в 

арабском мире. Роль и значение Мягкой силы сейчас только возрастает. 

Все большее количество стран начинают осознавать важность 

использования Мягкой силы во внешней политике. В мире глобализации и 

новых технологий Мягкая сила позволяет охватывать своим влиянием все 

больше территорий.  

На сегодняшний день существует большое количество 

интерпретаций термина «Мягкая сила» (soft power). Данный термин 

является достаточно новым, однако, он смог приобрести большое значение 

в международных отношениях. Впервые определение Мягкой силы было 

предложено в 1990 году Джозефом Нэйем. Джозеф Нэй, профессор 

Гарвардского Университета, Помощник заместителя госсекретаря США по 

вопросам поддержки безопасности, науки и технологии (1977-1979 гг.), 

заместитель министра обороны по вопросам международной безопасности 

в администрации Билла Клинтона (1994-1995 гг.). Его первая статья о 

Мягкой силе была опубликована в газете «Foreign policy». В данной работе 

автор дает определение термину и утверждает важность использования 

Мягкой силы во внешней политике стран. С тех пор идея Мягкой силы 

стала известна во всем мире. В своих последующих работах он пишет о 

важности и инструментах использования мягкого могущества, а также 

необходимости умения балансировать между жесткой и Мягкой силой. 

Работы Джозефа Нэя были учтены правительством США при принятии 

важнейших политических решений. В настоящее время Джозеф Нэй 

продолжает работать над разработкой «умной силы» для нынешней 

администраций Белого дома. 

Таким образом, Мягкая сила — форма внешнеполитической 

стратегии, предполагающая способность добиваться желаемого на основе 
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добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или 

подачек. Главный смысл soft power заключается в формировании 

привлекательной власти, то есть, в способности влиять на поведение 

людей, заставляя их делать то, что в ином случае они никогда не сделали 

бы. Такой власть становится, основываясь на убеждении, уговаривании 

или способности подвигнуть людей сделать что-либо при помощи 

аргументов.[1,12]  Достичь этого, по мнению Нэя, возможно, используя 

«власть информации и образов», власть смыслов. Джозеф Нэй считает, что 

у государства существует три главных источника власти – это военная 

мощь, экономика и «Мягкая сила». Для успешного ведения политики 

необходимы все три компонента. Каждый из них имеет свои пределы, но 

окажется ли он эффективным или нет – зависит от контекста 

использования. 

В отличие от Жесткой силы, которая предполагает вооруженные 

внешние конфликты и военные вмешательства в дела других, Мягкая сила 

позволяет привлечь союзников, капитал, людей без военных конфликтов. 

Мягкая сила – это представление совокупности особых ценностей, 

идеалов, идей и особенностей культуры с целью закрепления лидерства на 

международной арене. Джозеф Нэй утверждает, что сохранение мирового 

лидерства требует баланса между Мягкой и Жесткой силы. Однако, 

Мягкая сила приобретает все большее значение для решения вопросов 

требующих многостороннего сотрудничества.[2,17]  Соединенные Штаты 

Америки являются одним из самых ярких примеров применения не только 

Жесткой, но и Мягкой силы. Именно Мягкая сила и ее успешное 

осуществление является отличительной чертой неофициальной внешней 

политики США.  

Как США использует Мягкую силу? 

Для успешного использования Мягкой силы стране необходимо 

создать собственный «привлекательный» имидж. Образ Соединенных 

Штатов Америки состоит из комплексов ценностей, идеалов, культуры, а 

также методов и стиля ведения внешней политики. Глобализация создала 

уникальные условия для «мягкосилового» давления внутри конкретной 

страны. В США этим непосредственно занимаются такие агенты Мягкой 

силы, как различные фонды и иные так называемые неправительственные 

организации. Например, Национальный фонд поддержки демократии 

(NED), основанный в 1993 году, является частной некоммерческой 

организацией. Фонд занимается развитием и укреплением 

демократических институтов по всему миру. 

США объявила свои ценности «универсальными». Они объявляют 

своими идеалами демократию, свободу слова, индивидуализм, либерализм. 

Этим объясняется неоспоримая привлекательность Америки для других. 

Данные ценности и идеалы успешно распространятся в американских 

фильмах. Голливуд формирует американский образ жизни, рекламирует 
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так называемую «американскую мечту». Киноиндустрия Голливуда со 

времен Холодной войны и по сей день стала одним из ключевых 

инструментов Мягкой силы США. Фильмы создают образ США как 

«страны-эталона», в которой хочется жить. 

Также источником Мягкой силы являются Транс Национальные 

Корпорации (ТНК). Данные корпорации имеют огромное влияние во всем 

мире. Кроме колоссальной прибыли, которую они приносят, они так же 

тождественны с США. ТНК влияют на общий имидж Америки, делая его 

более желанным. Американские Транс Национальные Корпорации 

известны практически каждому. К примеру: Apple, Microsoft, Walmart, 

Сoca-cola и еще сотни других. Американские бренды продолжают 

обслуживать людей в сферах коммуникаций и мобильности: Apple, 

Microsoft, Boeing. Часто правительство не имеет контроля над ТНК, и так 

получается, что даже без участия непосредственно государственных 

структур, усиливается Мягкая сила. Средства массовой информации - 

третья могущественная опора Мягкой силы. Правительство США имеет 

значительное присутствие в данной сфере. Благодаря внушительной 

политической, экономической и военной силе, Америка все еще 

продолжает доминировать среди глобальных средств массовой 

информации. Американское или американизированное СМИ доступно во 

всем мире на английском языке и других версиях. Американское СМИ 

вытесняет других в глобальной системе коммуникаций, обладая 

множественным количеством сетей и производственной мощью- от 

спутников до телекоммуникационных сетей, от киберпространства до 

тотального доминирования в реальном пространстве - что дает США 

огромное преимущество.  

Джозеф Нэй считает, что Американский Культурный экспорт 

(фильмы, напитки, сети фаст-фуд ресторанов), тоже является элементом 

Мягкой силы. Международная торговля и деловая политика США 

позволяет притворить данные культурные обмены в жизнь. Культурные 

элементы Америки позволяют впечатлить народы из других стран своей 

открытостью и динамикой.[1,25] 

Интернет, отражающий американскую свободу выражения, тоже 

Мягкая сила. Администрация Барак Обамы негативно отреагировала на 

решения некоторых стран ограничивать контент социальных сетей в своих 

странах для противодействия влиянию Америки или «Запада», активно 

указывая на эффективность социальных сетей. Например, в качестве 

поддержи бунтов во время арабской весны. Американские бренды 

продолжают влиять на социально-политико-экономическое благополучие 

людей во всем мире: Facebook, Twitter, YouTube, жизненно необходимые 

элементы для демонстрации и социальных беспорядков. Только одна 

американская социальная сеть Facebook насчитывает около одного 

миллиарда пользователей. Социальные сети выполняют сегодня не столько 
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роль площадки для общения, сколько детонатора информационного 

взрыва, способного распространять данные по всему миру за считанные 

секунды. Это вовсе не означает, что телевидение и радио теряют 

популярность. В современных условиях происходит симбиоз крупнейших 

телевизионных гигантов с такими сетями, как WikiLeaks, Facebook, Twitter, 

YouTube, усиливающий в конечном итоге эффект информационных 

операций, выводя на улицы сотни тысяч манифестантов.  

Еще одним инструментом американской мягкой силы является 

Английский язык. В настоящее время, умение владеть английским языком 

является неотъемлемым требованием во всех сферах жизнедеятельности. 

Основной задачей культурной политики Америки является увеличение 

доступа к изучению языка в других странах. На примере Казахстана, мы 

можем увидеть проявление мягкой силы в образовательной сфере. В 

Казахстане функционирует большое количество различных центров, 

кружков для изучения английского языка. Правительством Казахстана 

предлагается ввести обязательное среднее образование на трех языках: 

казахском, русском и английском. Изучая английский язык, люди 

начинают интересоваться культурой, историей и традициями 

англоязычных стран. И в том числе Соединенными Штатами Америки. В 

целях поддержания дипломатических отношений США активно 

сотрудничает с Республикой Казахстан в культурно-образовательной 

сфере. Во многих областях Казахстана на базе казахстанских библиотек 

работают Американские уголки. Это ресурсные, информационные центры 

Американского формата. Американские уголки полностью спонсируются 

Посольством США в Казахстане, поэтому абсолютно бесплатные для 

посетителей. В данных центрах проводятся дискуссионные клубы, 

различные культурные мероприятия, посвящённые праздникам и важным 

событиям в Америке. Предоставляется доступ к изучению английского 

языка, материалам для подготовки к международным экзаменам, фильмам, 

статьям, книгам. Посетители могут практиковать английский язык и 

получить необходимую информацию о США.  

На данный момент существует большое количество образовательных 

программ, позволяющих получить образование в США на бесплатной 

основе. Американские программы в области культуры и образования 

постоянно проводятся по всему Казахстану. Многие программы 

спонсируется Государственным Департаментом Америки. Одними из 

самых популярных программ среди казахстанской молодежи являются: 

Fullbright, Ugrad, Flex, Американский Центрально-Азиатский 

образовательный фонд (Фонд), Hubert H. Humphrey Fellowship Program. 

Данные программы являются бесплатными. Полностью оплачиваются 

перелеты, жилье и обучение в Вузе. Также студентам предоставляются 

ежемесячные стипендии, что является стимулом для развития научной 

деятельности. В целях поддержки и развития предпринимательства в 
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центрально-азиатском регионе Американский Центрально-Азиатский 

образовательный фонд (Фонд) ежегодно предоставляет на конкурсной 

основе стипендии для талантливой молодежи, которые, в силу финансовых 

затруднений, не могут получить высшее образование в сфере экономики. 

Для участия в данной программе необходимо быть гражданином 

Казахстана, Таджикистана или Туркменистана. Американские 

образовательные программы нацелены не только на студентов, но и на 

школьников. Одной из таких программ, которая является популярной в 

Казахстане является FLEX. «Программа обмена будущих лидеров» 

полностью финансируется правительством США через Государственный 

департамент США. За двадцать четыре года своего существования 

программа обменов FLEX предоставила стипендии примерно 22000 

старшеклассникам (более 2000 из них - школьники из Казахстана). 

Программа, которая дает возможность увидеть другой уклад жизни, 

другую культуру, другую страну, проверить собственные силы. В таких 

поездках ребята раскрывают в себе таланты. 

По данным статистики ЮНЕСКО на 2017 год количество 

казахстанских студентов в США составляет 1884. Казахстан стоит на 3-м 

месте после России и Кыргызстана по числу обучающейся в Америке 

молодежи среди стран СНГ.[3] 

Согласно статистике Комитета Министерства Национальной 

Экономики РК, на сегодняшний день, в США проживают около 30 000 

казахстанцев. В 2014-2015 учебном году в США обучалось 2017 студентов 

из Казахстана. 62% - на программах бакалавриата, 18% - на магистерских 

программах, и оставшиеся 20% - на программах без присуждения степени 

и на стажировках. В сравнении с предыдущим годом количество студентов 

из Казахстана в США увеличилось на 0,2%. Казахстанские студенты 

учатся в университетах и колледжах в 49 штатах. Наиболее популярными 

штатами являются: Калифорния, Техас, Массачусетс, Оклахома, Нью-Йорк 

и Пенсильвания.  

На ряду с положительными моментами – получение качественного 

образования и получения определенного опыта в применении Мягкой 

силы США, используемой в РК, имеются и определенные отрицательные 

моменты. 

Так, исходя из данных статистики, вполне можно составить общий 

портрет казахстанца, уехавшего в Америку. Это молодой человек 

трудоспособного возраста, с высшим или средним специальным 

образованием. У большинства в дипломе указана техническая, 

экономическая, медицинская, педагогическая и юридическая 

специальности. То есть, это люди именно тех специальностей, которых в 

Казахстане остро не хватает. Главными причинами, по которым молодежь 

решают уехать из Казахстана могут быть: низкая заработная плата, 

сложность при поиске работы, отсутствие перспектив, личные мотивы в 
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получений зарубежного образования. Ключевым моментом для 

большинства людей является заработная плата. Довольно часто специалист 

за рубежом получает гораздо более высокую зарплату, чем по аналогичной 

специальности в Казахстане. Многие казахстанские специалисты не видят 

возможности для самореализации, перспективы карьерного роста, 

сталкиваются с проблемами трудоустройства, низкими условиями труда, а 

также неудовлетворительной заработной платой. Процесс эмиграции в 

США носит в основном негативное воздействие на экономику Казахстана. 

Если с одной стороны, казахстанская молодежь может получить 

качественное образование и стать квалифицированным специалистом-это 

хорошо, однако, существует и обратная сторона. Многие из студентов 

решают не возвращаться на Родину. Это означает, что страна теряет 

талантливых, перспективных и молодых специалистов. Казахстан теряет 

экономически активный слоя населения. А также носит убытки, ведь на 

граждан были потрачены бюджетные средства государства. К этим 

расходам относятся средства на обучение и воспитание, начиная с детского 

сада и заканчивая вузом. Вторым ударом для государства станет потеря 

наиболее активных и образованных людей, которые могли бы вносить свой 

вклад в развитие Казахстана, улучшая экономические, социальные и 

научные показатели страны. Также утечка «умов» создаст дефицит 

квалифицированных специалистов во многих отраслях экономики. 

Для удержания квалифицированных специалистов в Казахстане 

следует привести уровень жизни, социальное обеспечение, вознаграждения 

и условия труда на тот уровень, который бы соответствовал аналогичным 

зарубежным условиям. Также необходимо предоставлять возможности для 

самореализации молодым специалистам. 

По данным властей, на этом фоне растут издержки государства: по 

подготовке замены выезжающих специалистов, по профессиональному 

обучению и переподготовке въезжающей неквалифицированной рабочей 

силы. За последние четыре года число эмигрантов с высшим образованием 

превысило число иммигрантов на 65 процентов. Максимальный чистый 

отток трудоспособных мигрантов наблюдается по техническим, 

экономическим и педагогическим специальностям. 

Стране необходимо предпринять системные решения для снижения 

количества людей, выезжающих из страны в поисках работы. Ведь 

установки на отъезд царят среди предприимчивой и конкурентоспособной 

молодежи, которая может стать ядром, необходимым для 

модернизационного рывка страны. К сожалению, на данный момент, мы 

теряем лучшие умы, чьи идеи и деятельность могли бы быть использованы 

на Родине. Для этого удержания специалистов необходимо поощрять 

квалифиированных специалистов равноценной их знаниям заработной 

платой, дать возможность для самореализаций. Однако, Казахстан, заметно 

улучшил свое положение в вопросах трудовой реализации рядового 
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гражданина, чем в период становления государственной Независимости. 

Утверждена идея «Казахстанской мечты». Согласно данной модели 

планируется подписать соглашение с десяти транснациональными 

компаниями, не имеющими пока что свои филиалы в РК. Что позволит 

увеличить количество рабочих мест в Казахстане и предоставит 

перспективы для молодых специалистов.  Также сегодня активно 

действуют специальные государственные программы, которые занимаются 

трудоустройством студентов, приехавших из США. В трудовой кодекс 

Казахстана были внесены изменения для поощрения молодых работников. 

Согласно которым, молодых людей до 18 лет и молодых специалистов 

будут принимать на работу без испытательного срока. Теперь в Трудовом 

кодексе записано, что минимальный срок заключения договора с молодым 

специалистом будет два года (до этого был 1 год). Увеличение этого срока 

позволит молодому человеку адаптироваться, проявить себя и продолжить 

свою деятельность. Сердечно верю, что планы по привлечению молодых 

специалистов реализуются в скором времени. Ведь, когда уезжает 

гражданин Казахстана уезжает за рубеж, он начинает работать на благо 

другой страны, а свою же оставляет в том же зачаточном положении. 

Таким образом, термин Мягкая сила в отношении внешней 

культурной политики - это способ привлечения и распространения 

культуры, ценностей, идей и влияния без применения «жестких мер и 

ресурсов». Неофициальная внешняя политика США - это 

неконтролируемый поток американской культуры, который направляется 

данной страной при помощи средств массовой информации, интернета и 

новейших технологий.. На примере Казахстана мы видим существенное 

влияние культурной дипломатий США. Образовательные центры и 

программы успешно привлекают казахстанскую молодежь для обучения в 

Америке. Поступление в Американский вуз является привлекательной 

перспективой для казахстанцев, так как они имеют возможность учиться 

на бесплатной основе и получить новый жизненный опыт. В тоже время, 

процесс эмиграций из Казахстана в США имеет негативное влияние на 

экономику страны. Казахстан, в настоящее время, активно работает в 

сфере привлечения молодых специалистов. 
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В современной философской науке проблема идентичности занимает 

особое место. Глобальные цивилизационные процессы оказывают сильное 

воздействие на способы социального взаимодействия, меняя не только 

привычный образ жизни, но и саму систему идентификационных 

ценностей и процессов с ним связанных. В этой связи научной 

исследование проблемы идентичности, ее генезиса и основных этапов ее 

осмысления в истории философской науки имеет особое значение. 

В истории философской мысли концептуальное осмысление генезиса 

и эволюции проблемы идентичности, ее категориального определения 

происходило в направлении перехода от субстанциальной концепции 

идентификации личности, свойственной классической философии, к  

системному ее осмыслению в рамках современной философии. 

В античной философской традиции происходит зарождение  

субстанциальной концепции идентичности человека, связанная с именем 

Платона. Индивид у Платона рассматривается в аспекте его 

соотнесенности с надвременным миром идей и сущностей, из которого 

происходит душа и к которому она устремляется. Человек в своих 

основных чертах подчиняется миру идей, и его подлинная сущность 

предстает как нечто вневременное, находящееся по ту сторону всего 

преходящего и всякого исторического становления, в объективности 

своего всеобщего бытия. Цель человеческой жизни состоит в приближении 

к высшей идее Блага, что свидетельствует о приоритете ценностно-

всеобщего начала по отношению к индивидуально - неповторимой 

личности. Хотя понятие отдельной конкретной личности у Платона 

полностью не исключается, оно остается на заднем плане в сравнении с 

безличным миром идей и прекрасным Благом. Концепция Аристотеля в 

некотором отношении отличается от позиции Платона, поскольку наряду с 

всеобщей сущностью человека признается единичная, индивидуальная 

субстанция. Однако на самом деле речь идет лишь о некотором смещении 

акцента, но не о существенном различии между концепциями античных 

мыслителей, поскольку, хотя всеобщее у Аристотеля проявляется 

индивидуально, оно не утрачивает своего решающего влияния. Человек у 

Аристотеля, так же как и у Платона, имеет всеобщую, вневременную, 

субстанциальную и сущностную природу [1, с. 225 - 226]. 

В Новое время значимой идеей в осмыслении проблемы личностной 

идентичности становится феномен самосознания субъекта или 

рефлексивного отношения к  самому себе. Наиболее полное отражение эта 

проблема получила в немецком идеализме. Индивидуальная идентичность 
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трактовалась как тождественность структур «чистого мышления» как 

непосредственно данная человеку сущность. В философии Гегеля понятие 

личности рассматривается в аспекте признания обязательных 

универсальных норм, выражающийся в его принципе «Будь лицом и 

уважай других в качестве лиц» [2, с. 98].  

И. Кант в структуре личностной идентичности выделяет три 

основных аспекта: психологический (способность осознавать тождество 

самому себе в различных изменяющихся состояниях сознания), 

трансцендентальный (единство субъекта познавательных актов, 

достижимое в трансцендентальной апперцепции, сознании «Я») и 

моральный (способность поступать по законам собственного разума). При 

приведении в концептуальное единство указанных аспектов возникает 

дилемма: либо в философском дискурсе доминирует акцент на единстве 

сознания и тождестве Я самому себе в сменяющихся состояниях сознания, 

либо центром философской рефлексии становится некая внутренняя 

основа человеческого существования [3, с. 14]. В контексте современной 

философии субстанциональный подход с ее базовыми концептами «Я» и 

индивидуума, не позволяет в полном объеме осмыслить проблему 

личностной идентичности.  

В постклассический период в персонализме, герменевтике, 

экзистенциализме, феноменологии и других направлениях современной 

философии широкое развитие получил коммуникативно-диалогический 

подход. Понятие личности и реконструкция условий личностного 

существования стали осмысливаться средствами философии языка в 

аспекте межличностных отношений.  

Представитель персонализма Э. Мунье считает что  человек может 

стать личностью только благодаря опыту общения с другой личностью. 

Личность существует только в своем устремлении к «другому», познает 

себя через «другого» и обретает себя, свою идентичность только в 

«другом». Первичный опыт личности - это опыт другой личности, который 

предшествует «Я». В процессе общения происходит встреча «Я» и «ты» 

как двух конституирующих личностей, в результате чего создается 

пространство диалога, которое можно назвать «мы». При этом сам диалог 

направляется помимо воли его участников к определенным результатам, 

которые не предполагались ими [4, с. 36–37].  

К. Ясперса рассматривает экзистенциальное общение как важное 

условие бытия личности и ее идентичности. Согласно его воззрениям 

экзистенция выступает как подлинная реальность, позволяющая понимать 

и проникать друг в друга. Экзистенциальную реальность Ясперс 

обосновывает с помощью экзистенциальных категорий конечности, 

историчности, ситуативности человеческого бытия, которые обостряют 

потребность в сближении и взаимопонимании. В этом аспекте особое 

значение имеют так называемые «пограничные ситуации», благодаря 
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которым осознается уникальность и неповторимость не только 

собственной экзистенции, но и «Другого» [1].  

П. Рикер определяет личность как человека, обладающего 

способностями говорить, действовать, повествовать о себе и отвечать за 

себя, которые реализуются в обществе. При этом формирование 

внутреннего бытия человека рассматривается им на четырех уровнях. На 

лингвистическом уровне самость выступает как автор собственных 

речевых актов. Ответ на вопрос «кто говорит?» конституирует тождество 

говорящего субъекта. На практическом уровне самость рассматривается в 

аспекте ответа на вопрос «кто действует?», который конституирует 

тождество агента действия. На повествовательном уровне самость 

выступает в аспекте ответа на вопрос «о ком повествуется?», который 

конституирует тождество персонажа, сохраняющееся во временной 

структуре повествования. Наконец, на этико-юридическом уровне самость 

выступает как дееспособный субъект, несущий ответственность за свои 

слова и действия. Данные уровни взаимосвязаны, и завершение процесса 

формирования самости предполагает ее конституирование во всех четырех 

указанных аспектах. При этом на всех уровнях подчеркивается роль 

«другого». На уровне языка это собеседник, участвующий в дискурсе, 

подчиняющемся определенным правилам обмена речевыми актами. 

Действие также всегда опосредовано признанием «другого» в качестве 

такого же действующего агента. На уровне повествования «другой» 

выступает как человек или сообщество, с которым персонаж находится в 

отношениях взаимного влияния и признания. Тем более это относится к 

личности как этическому и юридическому субъекту, поскольку здесь он 

неизбежно включен к интерсубъективные связи. Именно «другой» делает 

его ответственным и облагает обязательствами, принципами и правилами. 

Таким образом, Рикер рассматривает понимание автономности и самости 

субъекта в аспекте коммуникативных отношений и взаимосвязей [1]. 

В критической герменевтике Ю. Хабермаса проблема личностной 

идентичности анализируется в перспективе «жизненного мира», 

представляющего область реальных коммуникативных практик. Развитие 

личности происходит как приобретение ею не только лингвистической 

компетенции, т. е. способности «порождать» грамматически правильные 

высказывания, но также интерактивной и коммуникативной компетенций, 

выражающихся в установлении интерсубъективных связей и образцах 

поведения, подчиняющихся определенным правилам. Самосознание 

индивида формируется в процессе коммуникативных взаимодействий, 

которые являются основой развития личности. Язык и коммуникация 

являются основными механизмами социализации индивида, его 

превращения в личность как участника социума. Хабермас пытается 

осмыслить личностную идентичность как индивидуализацию через 

социализацию. Таким образом, идентичность не есть заданная 
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фиксируемая «реальность», и собственная личность или самость может 

быть реализована, прежде всего, в коммуникативном пространстве 

посредством проецирования себя в интерсубъективный горизонт 

«жизненного мира» [5].  

Проблема осмысления и конструирования личностной идентичности, 

приобретает особое значение в современном мире в условиях 

глобализации и унификации культуры, манипулирования сознанием людей 

посредством информационных технологий, охватывающих все сферы 

человеческого бытия. Новые информационные технологии создают 

сложные формы интерактивности, в которых общение между личностями 

заменяется отношениями между образами и символами, что в конечном 

итоге приводит к виртуализизации самого процесса идентификации 

человека. В виртуальном мире конструирование собственной 

идентичности происходит с помощью воображения и визуализации своих 

собственных переживаний. Возрастающая роль медиакоммуникации в 

конструировании не только социального, но и личностного пространства 

человека приводит к необходимости философского осмысления этого 

феномена в контексте новых концептуальных подходов и изменяющихся 

реалий общественного бытия. 
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На сегодняшний день мир прессы достаточно богат. Особое место в 

медиа-отрасли занимают глянцевые издания, известные среди читателей 

как «глянец». Для современного развитого общества  характерен 

интенсивный прогресс медиа-индустрии. Поэтому Казахстан, 
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претендующий войти в тридцатку лидирующих государств мира, старается 

занять свою нишу на данном рыночном пространстве.  

Наше исследование направлено на изучение отечественного рынка 

глянцевых изданий с перспективой их развития. Актуальность данной 

темы состоит в том, что именно эта разновидность СМИ оказывает 

огромное влияние на читателя, пропагандируя свои ценности, убеждения, 

стиль жизни. Они относятся к развлекательной журналистике и являются 

престижными иллюстрированными изданиями, которые рассчитаны на 

читателя с уровнем дохода выше среднего.  

В статье Слепцовой А. и Ромах О. выделены несколько признаков 

такого вида журналов [1]: 

1. Определение слова «глянцевый». Эти журналы выходят, как 

правило, раз в месяц, и они намного толще, чем еженедельные. Значит, 

читаются долго, часто переходят из рук в руки. Поэтому даже из чисто 

практических соображений они печатаются на более плотной бумаге и 

имеют прочную глянцевую обложку, что, кстати, существенно влияет на 

их цену. 

2. Понятие «life stile».Читая журнал life stile, человек получает более 

или менее полное представление о стиле жизни той социальной группы, к 

которой принадлежит или хочет принадлежать.  

3. Признаком этих изданий является высочайшее полиграфическое 

качество. Иллюстрации в этих журналах представляют собой ярчайший 

пример использования всех информативно-изобразительных и 

художественно выразительных возможностей современного 

фотоискусства. Это очень важно, ведь приобретая журнал, читатели в 

первую очередь обратят внимание на его красочность, качество бумаги и 

четкость исполнения печати. 

4. Этот признак плавно вытекает из предыдущего: глянцевые 

журналы не читают, а смотрят. Окружающая среда современного человека 

представляет собой особое визуальное пространство, все тяготеет к 

наглядности. А в глянцевых журналах это является доминирующей чертой, 

очевидно, что эта печатная продукция предназначена для отдыха. Такие 

журналы практически не рассчитаны на чтение, они захватывают человека 

не своей информативной содержательностью, а ярким образом, 

символизирующим успех, счастье, богатство. «Гламур» нужен для того, 

чтобы окружающие думали, что человек имеет доступ к бесконечному 

источнику денег. 

5. Глянцевый журнал, продукт массовой культуры, который 

рассчитан на отдых читающего, поэтому он полностью избегает серьёзных 

тем, аполитичен и создает иллюзию вечного праздника жизни. Избираются 

наиболее выигрышные темы, из поля зрения удалены все проблемы и 

сложности, таким образом, у читателя создается иллюзия о собственной 

«глянцевой» жизни. 
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Рынок казахстанского «глянца» не может похвастаться большим 

разнообразием и развитием. Конкурировать с европейскими журналами 

достаточно сложно. Виктор Елисеев, руководитель группы 

коммуникационных агентств Dentsu Aegis Network Kazakhstan, в интервью 

с интернет-журналом «Vласть» отметил: «Я бы не сказал, что сейчас 

рынок печатных изданий переживает наихудший период. Правильнее было 

бы назвать его текущее состояние стагнацией. Но глянец, 

ориентированный на премиальную аудиторию, на мой взгляд, чувствует 

себя чуть лучше, чем газеты» [2]. Главный редактор SNC Kazakhstan, 

Мадина Аманова, не согласна с Виктором Елисеевым. Она утверждает: 

«Читательский интерес к SNC высокий, потребители быстро разбирают 

журнал с полок. Ослабления потребительской активности, на мой взгляд, 

тоже не наблюдается» [2]. Также она добавляет, что требования к 

изданиям становятся более высокими, особенно в плане содержания, и 

подчеркивает, что на рынке глянца сегодня достаточно много игроков с 

однообразным контентом.  

В некоторых отечественных журналах нет ни качественных 

авторских текстов, ни привлекательных иллюстраций и фотографий. 

Безусловно, хорошие авторы и фотографы стоят дорого. Главный источник 

дохода издательства – реклама. Однако рекламодатели совершенно 

справедливо ждут выгоду и хотят, чтобы их рекламу увидели тысячи 

потенциальных клиентов. Принимая решение о размещении, 

рекламодатели руководствуются показателями стоимости контакта с 

читателем, охвата аудитории, индексом соответствия, средним 

количеством аудитории номера, средней жизнью одного номера, 

территорией распространения и социально-демографическими 

характеристиками читателей. Поэтому рекламные бюджеты уходят к уже 

раскрученным изданиям, завоевавшим признание.  

На состояние «глянца» также влияет экономическая ситуация в 

стране. Из-за наступления кризиса доходы от рекламы в журналах упали 

на 40-50 процентов. Успех казахстанских журналов зависит от бренда и 

завоеванной популярности их «родителей». Это называется франшизой, то 

есть соглашение, которое заключается между издательством и 

определенной торговой группой. Оно позволяет использовать бренд 

компании для развития своего бизнеса. Жамиля Абилова, издатель 

Boulevard Magazine, в интервью с республиканской общественно-

политической газетой «Литер» сказала: «Любому глянцевому журналу в 

числе рекламодателей необходимо иметь международные бренды. В свою 

очередь, всемирно известные марки, прежде всего, обращают внимание на 

франшизные издания, а только потом рассматривают локальные журналы, 

которые, безусловно, должны представлять качественный, интересный 

контент, существовать на рынке не менее года, иметь индивидуальность» 

[3].  
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Выдающиеся казахстанские издательства как «Бурда-Алатау-пресс» 

и Media Link могут похвастаться наличием в своей журнальной сетке 

популярных Playboy, Cosmopolitan, MINI, «Домашний Очаг». Эти журналы 

смогли завоевать признание за пределами Казахстана, поэтому за своим 

«лицом» и содержанием пристально следят и в других странах, где они 

распространяются. Издания, базирующиеся на франшизе, имеют трезвую 

оценку рынка, традиции и опыт. В этом и заключается их успех. Здесь 

стоит отметить, что «MINI» до некоторого времени выходил одновременно 

в трех странах – на Украине, в России и Казахстане. Весной 2014 года в 

соседствующих странах журнал закрылся, и теперь он существует как 

независимое казахстанское издание [3]. 

Отдельно нужно выделить такой подвид журналов как семейный 

глянец. Это издания, которые можно читать всей семьей. На нескольких 

десятках страниц – все о моде, творчестве, культуре, воспитании детей, а 

также о досуге всех домочадцев.  

В Казахстане, к сожалению, такие журналы не получили большого 

распространения. В данное время их насчитывается около шести: «KiDS 

Family Сlub», «Кенгуру», «Домашний Очаг», «Лиза. Мой ребенок», 

«Бөпем», «Ростишка».  

«KiDS Family Сlub» (Kids family club [Электронный ресурс] – URL: 

http://daroo.ru/kids-family-club.html) основан в 2015 году и позиционирует 

себя как глянцевое издание для всей семьи. Издается в России и 

Казахстане. Спектр тем довольно велик: тренды мира детской индустрии 

моды, наглядные консультации стилистов о том, как эти тенденции 

применить в жизни, яркие событийные фоторепортажи, интервью с 

известными детьми и взрослыми, материалы на темы культуры, детского 

образования, психологии. Дети и родители могут стать героями журнала, 

участвуя в фотосессиях.  

«Кенгуру» («Кенгуру» [Электронный ресурс] – URL: 

http://cabmarket.kz/catalog/company/node/semeinyi-zhurnal-kenguru ) основан 

в 2001 году и позиционирует себя как единственный в Казахстане журнал 

для будущих и молодых мам (т.е.тех мам, чьи дети по возрасту не 

старше…). Он освещает темы материнства, планирования и хода 

беременности, подготовки к родам, советы по уходу за малышом, 

кормлению, а также другие вопросы, на которые родители ищут ответы. 

Журнал разделен на четыре основных блока: дородовая подготовка, 

непосредственно сама беременность, роды и жизнь малыша дошкольного 

возраста. Консультантами глянцевого издания являются врачи гинекологи, 

репродуктологи, педиатры, дерматологи, психологи.  

«Домашний Очаг. Казахстан» («Домашний Очаг. Казахстан» 

[Электронный ресурс] – URL: http://cabmarket.kz/catalog/company/node/ 

zhurnal-domashnii-ochag-kazakhstan) основан в 2007 году и позиционирует 

себя как журнал для женщин от 25 до 45 лет, которые имеют детей, 

http://daroo.ru/kids-family-club.html
http://cabmarket.kz/catalog/company/node/semeinyi-zhurnal-kenguru
http://cabmarket.kz/catalog/company/node/%20zhurnal-domashnii-ochag-kazakhstan
http://cabmarket.kz/catalog/company/node/%20zhurnal-domashnii-ochag-kazakhstan
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заботятся о своем доме и семье. В этом издании можно найти 

практические советы в вопросах моды и красоты, здорового образа жизни, 

воспитания и здоровья детей, создания и сохранения семьи, а также идеи 

по интерьерному и ландшафтному дизайну, вкусные и полезные 

кулинарные рецепты. 

«Лиза. Мой ребенок» («Лиза. Мой ребенок» [Электронный ресурс] – 

URL: http://cabmarket.kz/catalog/company/node/zhurnal-liza-moi-rebenok) 

основан в 2003 году и позиционирует себя как журнал, который 

предоставляет информацию для мам и пап и охватывает почти весь спектр 

интересов молодых родителей. Темы, которые он освещает: рекомендации 

и советы для будущих мам, первые дни и месяцы ребенка, практическое 

руководство для папы, о нянях, приемы воспитания, детская психология, 

вкусное меню для всей семьи, новинки моды для будущей мамы, 

гимнастика для двоих. 

«Бөпем» (Журнал для мам и пап на казахском языке «Бөпем» 

[Электронный ресурс] – URL: http://cabmarket.kz/catalog/company/ 

node/zhurnal-dlya-mam-i-pap-na-kazakhskom-yazyke-bopem) – первый 

журнал для мам и пап, издающийся на казахском языке. Здесь можно 

найти всё об обычаях и традициях казахов, которые помогают растить и 

воспитывать ребенка, конкурсы для детей, развивающие игры, загадки, 

считалки и прочие учебные материалы на двух языках, консультации 

врачей, юристов, тренеров, диетологов.  

«Ростишка» Журнал для родителей («Ростишка» [Электронный 

ресурс] – URL: http://cabmarket.kz/catalog/company/node/zhurnal-dlya-

roditelei-rostishka) основан в 2005 году и позиционирует себя как журнал 

для родителей. Из этого издания можно узнать такие вопросы: как 

правильно выбрать детский сад, центр развития и школу? Как правильно  

воспитывать ребенка и быть заботливыми родителями?  Как обеспечить 

стабильное будущее своему ребенку? 

Несмотря на то, что данные журналы в себе несут полезную 

информацию, имеют развлекательный характер, они не обладают высокой 

популярностью. Делая вывод из вышесказанного, я считаю, что проблема в 

экономической ситуации страны, а также в низком распространении самих 

изданий. Причинами этого являются высокая цена глянцевых журналов, 

так как затраты на них не окупаются. Нельзя здесь не упомянуть интернет-

порталы, на которые сейчас переходят все популярные издания.  

По мнению Жанат Танкаевой, СЕО издательства «Burda-Alatau 

Press», в настоящий момент все более востребованными становятся 

спецпроекты, которые включают в себя интегрированные предложения с 

использованием нескольких медиа-носителей [2]. Виктор Елисеев 

убежден, что все новые проекты 2015 года, прежде чем открыться, 

проводили глубокую аналитику емкости и потенциала рынка, поэтому 

решение было принято сознательно. Но подчеркивает, что инвестиции 

http://cabmarket.kz/catalog/company/node/zhurnal-liza-moi-rebenok
http://cabmarket.kz/catalog/company/%20node/zhurnal-dlya-mam-i-pap-na-kazakhskom-yazyke-bopem
http://cabmarket.kz/catalog/company/%20node/zhurnal-dlya-mam-i-pap-na-kazakhskom-yazyke-bopem
http://cabmarket.kz/catalog/company/node/zhurnal-dlya-roditelei-rostishka
http://cabmarket.kz/catalog/company/node/zhurnal-dlya-roditelei-rostishka
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окупят себя в долгосрочной перспективе. Он пояснил: «Я не думаю, что на 

журналах сейчас можно сильно заработать. Но я также не верю, что 

финансовая ситуация с каждым годом будет только ухудшаться».  

Глянцевый рынок, по его словам, будет расти за счет появления новых 

премиальных и люксовых брендов [2]. По мнению экспертов, будущее 

состояние и развитие «глянцевого» рынка зависит от конкурентной борьбы 

между существующими журналами.  

В данном исследовании мы рассмотрели текущее положение и 

проблемы развлекательных СМИ в Казахстане. Сделали выводы о 

дальнейшних перспективах роста глянцевых журналов. В будущем мы 

планируем наиболее глубоко изучить данный рынок, основные течения, 

проанализировать проблемы и разработать их решения. 
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АҚПАРАТТЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ 

АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 

 

АКТ құралдары деп – И.В.Роберт [1, 11б.] микропрцессорлы  

есептеуіш техника базасында қызмет атқаратын, сондай-ақ ақпаратты 

жинау, өндіру, жинақтау, сақтау, реттеу, жіберу бойынша операцияларды 

қамтамасыз ететін, ақпаратпен ауысу жүйесі мен қазіргі заман жəне 

бағдарламалы-аппарат құралдары мен қондырғыларын атайды. 

Көптеген зерттеушілер (мысалы, Т.Б.Захарова [2, 77-78 б.], 

В.В.Давыдов [90] адамның ақпаратты жинауымен, жинақтауымен, 

реттеуімен жəне пайдалануымен байланысты қызметтерін ақпараттық 

қызметке жатқызады. Қысқаша айтар болсақ, ақпараттық қызмет ұғымын 

адамның қызметімен жəне оның объектісі болып табылатын ақпараттық 

ресурспен түсіндіреміз. Адамның ақпараттық қызмет түрлері нақты бір 

салаға байланысты. Оқу ақпаратын, компьютерлік желідегі ақпараттың ара 

қатынасын іздеу, ақпаратты реттеу арқылы оқу жоспарындағы құралдар 

жұмыстарын ұйымдастыру жəне т.б. əдістерді жүзеге асыру мамандығына 

қатысты емес. 
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Тұлға құрылымының əртүрлі психологиялық концепцияларын талдау 

негізінде В.С.Леднев [3] психиканың қызметтің механизмімен (қабылдау, 

ойлау, жадысы жəне т.б. арқылы жүзеге асатын) жəне ақпаратты жинау, 

жинақтау қайта реттеу мен басқару үдерістері арасындағы ұқсастықты 

көрсеткен [3]. 

Т.Б. Захарова [2, 78 б.] ақпараттық қызметтің келесідей жалпы 

түрлерін анықтады: 

- Ақпартты іздеу; 
- Ақпаратты ұсыну; 
- Ақпаратты жіберу; 

- Ақпаратты реттеу; 
-  Ақпаратты өңдеу ; 

-  Ақпаратты сақтау; 

-  Ақпаратты жүйелеу, топтау; 

- Ақпаратты пайдалану. 
Т.Б.Захарова [2] ұсынған типологияны информатика бойынша 

оқушыларды дайындау мазмұнын кəсіби дифференциалдауға арналған 

негіз ретінде пайдаланады. Ақпараттық қызмет түрлерінің біреуін терең 

қарастыру негізінде қолданбалы кəсіби курс мазмұнын қалыптастыру 

ұсынылады. 

Т.Б.Захарованың [2] типологиясын анықтайық. Біздің ойымызша 

мұғалімнің ақпараттық қызметінің жалпы 4 түрін көрсетуге болады: 

Ақпаратты жинақтау (алу, іздеу) - əртүрлі көздердегі ақпараттарды бір 

жүйеге біріктіру бойынша жүзеге асырылатын қызмет. 

Ақпаратты жіберу – ақпараттық педагогикалық үдеріске қатысушылар 

арасындағы кеңістіктегі қозғалысы бойынша жүзеге асыру қызметі. 

Ақпаратты реттеу (өңдеу) -  ақпараттың бір қалыптан екіншіге өзгеруі 

арқылы жүзеге асатын қызмет. 

Ақпаратты сақтау -  ақпараттың уақыт кеңістігіндегі қозғалысы 

бойынша жүзеге асатын қызмет. 

И.Б.Роберт [1, 184 б.] білім беру жүйесінде қолданылатын ақпараттық 

қызмет түрлерін анықтай отырып, ақпараттық  - оқу қызметі ұғымын 

енгізді. Бұл оқу мақсатына жетуге бағытталған білім беруші мұғалімдер 

мен жаңа ақпараттық технология құралдары арасындағы ақпараттық əсер 

етуге негізделген қызмет. Сонымен бірге, келесідей қызмет түрлерінің 

орындау қажеттігі бар: зерттеуші, құбылыстар, үдерістер, сондай-ақ 

шынайы өтпелі объектілер туралы ақпараттарды тіркеу, жинау, жинақтау, 

сақтау, реттеу, əр түрлі қалыпта ұсынылған ақпараттарды үлкен көлемде 

жіберу; интерактивті сұхбат – оқу материалы мазмұнының жұмыс режимі 

нұсқаларын таңдау мүмкіндігін қаматамасыз етудегі диалогты енгізудің 

дамыған құралдарын сипаттаушы бағдарламалық (бағдарлама-ақпараттық) 

жүйемен пайдаланушының байланысы; экрандағы түрлі объектілердегі, 

құбылыстардағы, үдерістердегі модельдерді, сонымен қатар нақты өтпелі 
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ақпараттарды басқару, нақты объектілерді басқару; автоматтандырылған 

бақылау (өзіндік бақылау) оқу қызметінің қортындысын, бақылау 

қорытындысы бойынша коррекция, даярлық, тестілеу. 

М.В.Когут  [4, 35б.] өзінің диссертациялық жұмысында АКТ 

қолдану жағдайындағы мұғалім қызметі кешенінің өзгеруін қарастырған. 

Онда гностикалық (немесе зерттеуші), проектілік, құрастырушы, 

ұйымдастырушы жəне коммуникативті кешендер анықталды. 

М.В.Когуттың [4] жұмысына сүйеніп АКТ саласындағы соңғы 

уақыттағы жетістіктерді ескере отырып мұғалім қызмет кешенінің 

мазмұнын  қарастырайық. 

Құрастырушы кешен нақты жағдайдағы сабақ құылымымен сыныптан 

тыс іс-шаралармен байланысты қызметтерді жоспарлайды. Сабаққа 

қажетті ақпаратты жинау жəне іздеу үшін жаңа ақпараттық технология 

құралының əр түрін пайдалану қажет. Пайдаланылатын ақпараттық 

техникаларға: ақпарат базасы, инструменталды бағдарламалық құралдар 

(ИБҚ), интернет ресустары жəне т.б. кіреді. Сондай-ақ компьютер оқыту 

бағытындағы бағдарламалық құрал жəне т.б. АКТ түрлері негізінде 

пайданылатын білім беру құралы ретінде де қызмет атқарады. Аталған 

бағытта педагогтарды даярлау қазіргі заман талабына сай мультимедиа 

технологияларын, компьютерлік желілер сынды АКТ базасын пайдалану 

арқылы жүзеге асады. 

Мұғалім қызметінің зерттеуші компонентіне педагогикалық мақсаттар 

жəне оларға жету құралдары, педагогикалық мəселелерді шешудегі 

деңгейлерге педагогикалық əсер ету объектілері мен субъектілерінің 

жағдайы, оқушылар, педагогтар жəне т.б. кіреді. Педагогикалық жүйенің 

субъектілерінің психологиялық ерекшеліктері туралы жаңа білімдерін 

жинақтау үрдісіне қатысты əрекеттерді жатқызуға болады. 

Жаңа біліммен қарулану, өз əрекетін зерттей білуі жəне оны əр түрлі 

пəндерден жаңа ғылыми, оқу ақпараттарының негізінде қоя білуі зерттеуші 

компоненттің бір бөлігі болып табылады. Яғни, зерттеу қызметін жүзеге 

асыру арқылы: білім алушылар оқу-тəрбие үрдісінің жағдайы жəне т.б. 

салалар  жөнінде əр түрлі ақпараттар алады; оқушылардың білімі, іскерлігі 

мен дағдысын талдайды; əр түрлі ақпараттық көздермен нақты айтсақ 

жұмыс жүргізу іскерліктерін қалыптастыру, сыртқы ақпараттарды алу 

жəне олармен ауысу сынды мақсатында түрлі телекоммуникацияларды 

пайдаланады. Көп жағдайда АКТ құралдарын ақпаратты жинау  деңгейінде 

ғана емес, сондай-ақ ақпаратты талдау немесе қайта өңдеу үрдісінде де 

пайдаланған жөн. Мұғалім қызметінің жобалаушы кешені ақпараттық-

əдістемелік үрдістерді компьютерлік автоматтандыру арқылы қамтамасыз 

ету мүмкіндігін жүзеге асыру барысында оқу-тəрбие жұмыстарын 

жоспарлаумен ұғындырылады. Бұл үрдіс мұғалімнің модель  жасай білу 

икемділігін  талап етеді, яғни ол педагогика, психология, информатика 

салаларының дамуымен  байланысты білім беру моделін құрумен көрініс 
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алады. Осыдан жобалаушы кешеннің нақты білім беру технологиясын 

құрумен, сондай-ақ ақпараттық технологиямен байланыстылығы 

байқалады. Мұғалім қызметінің коммуникативті кешеніне оқу-тəрбие 

үрдісіндегі əртүрлі субъектілермен қарым-қатынасы арқылы туындайтын 

əрекеттер жатады. Мұнда  компьютерлік желілер сынды ақпаратты 

тасымалдау құралдары кең пайдаланылады. Мұғалім мен  оқушылар 

арасындағы ақпараттық қатынастар желі арқылы жүзеге асу барысында 

компьютерлік желілердің қазіргі заман талабына сай мүмкіндіктері 

қашықтықтан оқыту үрдісін қамтамасыз етеді. 

Мұғалім қызметінің ұйымдастырушы кешеніне оқу-тəрбие үрдісін 

ұйымдастырумен байланысты əрекеттері жатады. АКТ арқылы білім 

алушылардың мұғалім өзіндік, топтық жəне жеке жұмыстарын 

ұйымдастырып қана қоймай, сондай-ақ бағдарламалық құралдардың 

көмегімен оқу-тəрбие үрдісін бақылап басқара білуі керек. Сонымен бірге, 

мұғалім білім беру мекемесіндегі ұйымдастырушылық жұмыстарды жүзеге 

асыруда АКТ құралдарын пайдаланушы болуы қажет.  
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In the age of global information, which covered all spheres of life, 

including education and information it is necessary to create a learning 

environment, which is based on a new information and communication 

technologies. Today «professional» teachers demanded with a high level of 

professional competence, information, culture and competitiveness [1.2]. But 

even without a teacher we can learn the language. 

Social networking on the Internet continues to be at the peak of popularity 

and has already been the object of insistent attention. New opportunities for their 

use: they are firmly fitted in many areas of business, education and other fields, 
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becoming its integral part. 

This is also spread trend in Kazakhstan. 

Can a social network to be an instrument of education and professional 

development function to perform? This issue is still not fully clear and not 

learned. 

 Most students use the Internet for learning at home and additional 

training. For example, the using of podcasts and online courses of excellence 

and others. 

Knowing of foreign languages - is the key to the development of 

international relations. To communicate with each other in a foreign language, 

people use the Internet, trying to express their views, opinions, and comment on 

what is happening around. 

Moreover, the huge popularity of the Internet only helps the teacher to 

make the right approach more interesting and that it was important to be more 

effective. 

Today, Internet Services virtually has no boundaries, so you can use any 

source of information - books, newspapers, magazines, a variety of printed 

manuals, audio and video. The rapid development of technologies makes it 

possible to conduct online conferences with speakers of the language, thus 

creating a certain environment for conversation practice. 

Speaking practice is the basis for learning of foreign language, without 

practice we will not understand foreign speech at the hearing. 

Internet is able to satisfy user needs in different areas and aspects of 

education. 

For example, e-mail includes the following properties: the Internet, which 

will be very useful in any educational system: 

1. The ability to transmit various types of information (text, image, sound) 

over long distances; 

2. The ability to store and structure the information transmitted to the 

computer of the service provider; 

3. The ability to store and structure the information transmitted to the 

sender's computer, and the recipient of e-mails; 

4. The ability of the provider's computer service keep track of "destiny" of 

e-mails (to identify and report delivery is delayed writing about the wrong 

address, etc.); 

5. The ability of computer software and the sender of e-mails the recipient 

to understand the structure of the storage of received emails, delete or archive 

emails, lost relevance, to maintain a database of addresses of correspondents 

etc.; 

6. Compatibility of hardware and computer software provider of the 

service and its user; 

This list can be further expanded. [3] 

In the last 2-3 years in the teaching practice, the term online education 
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became quite active. Informatization of education is a priority of the Russian 

education.The task of the school, is the existing in modern society, to prepare 

their students for the possibility to navigate the information space, the possibility 

to acquire an information culture. There is now no doubt about the using the 

Internet in the school process. And in almost all areas of school education space 

actually use the network capabilities. [4]. 

The Internet provides, on the one hand, the vast information field that 

contains the most diverse pedagogically valuable information, and on the other - 

different means of reviving the perception of information: graphics, sound, 

motion. 

This shows significant advantages over the traditional paper Internet 

Services tutorial. [5] 

Knowing of foreign languages – is a bridge between continents and 

countries. Every country wants to work in their institutions with highly qualified 

professionals with experience and knowledge of a foreign language. The reason 

for this is the rapid development of commercial and non-profit organizations; 

behind and within the country. 

It is possible that in a few years, all institutions will be equipped with the 

technologies to safely enter the Internet from anywhere in the world and help to 

solve almost all problems. 
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In today's world, knowing of foreign languages is a necessity caused by 

the scientific and technical progresses. The studying and researching of teaching 

methods led to their revision. Creating a global network of the Internet and wide 

dissemination of personal computers and gadgets provided new opportunities for 

successful and effective studying of foreign languages. Advantages of using 

computer and information technologies, the possibility of using them in the 

process of foreign language teaching and the organization of individual work. 

With individual lessons (classes) with the use of the Internet, you can get a lot of 

information from different sources at the same time. Recently, because of  the 

creation of electron-training manuals, subjects began to be studied with great 

interest.  

Internet - is a global network connecting users from different 

organizations, government agencies and private companies, as well as private 

users. 

The Internet spread around the world, and its users are already more than 

50 million people. Over the past few decades there have been dramatic changes 

in the programming approach to the use of computer communications (CC). 

Properties and CC functions are becoming much more common, the scope of 

application, particularly in pedagogy, has sharply increased. There is a direction 

of learning activities using CC as network articles. Almost any result obtained 

by students during the learning process, in a few minutes can be published on 

the Internet. In fact, any training activities with means of new information 

technologies can now be accessed on the Internet. 

Of course, it is unlikely that Internet Services can be attributed only to the 

teaching facilities. This is the informational environment, in which there is an 

educational and subject learning area, fully reflecting all the features of a global 

network. That is why it is advisable to understand the characteristics that may be 

useful in the educational process. 

The Internet creates a unique opportunity for foreign language learners to 

use a foreign publication, listen and communicate with native speakers, that is to 

say that it creates a natural language environment. Modern means of 

communication with partners, access to information resources on the Internet 

suggest quite fluent not only in computer technology, but also in foreign 

languages [1]. 

Internet resource can not replace the teacher, and the time reduction of 

group work in class entails reduction of its communicative value, deprived of 

training opportunities to hear other people's remarks and participate in 

communication in real conditions compared with the virtual conditions of 

electronic communication. Learning a foreign language in a foreign innovational 

and educational sphere increases the activity, adaptability to the conditions of 

learning, interactivity and specialized learning environment, variability. 

Another important possibility of using the Internet - this is distance 

learning, ie, distance learning, where the student is separated from the learning 
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distance. Over the years, this form of learning has been known in our country as 

an extramural. 

The strategic objective of DL - is to provide citizens with the right to get 

education at all levels on their place of residence or professional activity. This 

object is achieved in line with the global trend of the mobile extension through 

educational resources sharing. Naturally, that the means of achieving such a goal 

should be high-tech and science-based organizational forms that are remote in 

nature. [2] 

Not all students have free internet access. Not every school has the 

opportunity. In the big cities, the computers much more are in individual use in 

homes than in schools. And still the situation is changing rapidly enough. Time 

dictates the need for the knowledge of foreign languages, and free use of a 

computer in the first place, its communication services and resources. [3] 

Each class can not be equipped with a sufficient number of computers 

with Internet connection. So we can talk about the use of the Internet resources 

in extracurricular time. 

Of course, the teacher while lesson preparation could print some 

materials, if it is important for him or her, for example, to show how to work 

with text material, which facts and how to find, that it is very important for 

foreign language lessons. If students should do  the task by themselves for 

example to find any information on a certain topic, they would have problem 

that often arises when they work on a project, in such kind of situation the 

teacher should do everything to facilitate the task of finding such information as 

much as possible. [4] 

Information technologies contributes  improving  the process of learning 

foreign languages. Using a variety of software tools, manuals provides effective 

independent work. Thanks to the opportunities of modern informational 

technologies, multimedia, the Internet became available in regulating the 

quantity and quality of received knowledge. 
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Өскемен қаласы əкімдігінің «№ 15 орта мектебі» КММ, Өскемен қ., 

Қазақстан Республикасы  

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУ ЖАҒДАЙЫНДА 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ОҚЫТУ МАЗМҰНЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

12 жылдық білім беруге көшу жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларын оқыту мазмұнының қазіргі жағдайы. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында «Бəсеке басы білім, ел басқаратын болашақ жастардың 

білімділігі мен біліктілігінде» деген. Ендеше, ұстаздар қауымы ел 

басқаратын болашақ жастардың білімін қамтамасыз ету керек. Сондықтан 

да мектептегі оқу үрдісінің барысы əр түрлі педагогикалық əдіс - 

тəсілдермен жүйелі түрде оқушылардың шығармашылық ойларын 

дамытып, ғылыми көзқарасы мен белсенділігін арттырады. Бүгінгі күні 

мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр 

боларлықтай ұрпақ оқыту, тəрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер 

деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан 

өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық 

сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мəселелер 

орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың жоғары 

сапасын жəне кəсібилікті талап етеді. Қазіргі кезде біздің республикамызда 

білім берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу - тəрбие үрдісіндегі елеулі 

өзгерістерге байланысты болып отыр. Білім негізі бастауыш мектепте 

берілетіні анық. Сондықтан да бастауыш сынып мұғалімі бағдарлама 

көлемінде ғана білім беріп қоймай, пəндер арқылы баланың жан - жақты 

дамуын қамтамасыз етуі керек. Күн тəртібінде қойылып отырған күрделі 

мəселелердің ішінде жас ұрпаққа білім беруді əлемдік деңгейге жеткізу 

үлкен орын алады. Сондай қоғамдағы түрлі бағыттағы өзгерістердің бірі - 

12 жылдық оқыту моделі. Кезінде Елбасы «21 ғасырда білімін дамыта 

алмаған елдің тығырыққа тірелері анық» деп айтқан болатын. Егемен 

еліміздің əлемдік білім кеңістігіне кірігуі, Қазақстан Республикасының 12 

жылдық білім беру жүйесіне көшуі, білім беру жүйесіндегі қазіргі уақытта 

болып жатырған соны өзгерістердің көрінісі болып отыр. Елбасы Н. Ә. 

Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап 

келеміз»,- деген сөзі жай айтыла салған жоқ. Еліміздің болашағы мен 

көркеюі, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесімен 

көрінеді. Осыдан барып жас ұрпақтың бойындағы іскерлік пен 

қабілеттерін ашу жəне шығармашылыққа баулу мəселесі туындайды. 

Онсыз мектептің инновациялық үдеріс сатысынан өтпей дамуы мүмкін 
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емес екеніне көзіміз жетіп отыр. Себебі, мектеп келешек ел басқарар, жер - 

суына иелік етер, ел - халқын гүлдендірер, мерейін өсірер жасампаз 

жандарды шыңдар бірегей орта, киелі орын екенін білеміз. Еліміздің 

ертеңгі болашағы - бүгінгі мектеп қабырғасынан алған білім нəрімен 

сусындаған оқушы. Ал білім негізі бастауыш сыныптан бастап қаланатыны 

бəрімізге белгілі. Сондықтан қазіргі таңда оқушыларға сапалы білім 

берудің тиімді жолдарын іздестіру өзекті мəселелердің бірі болып отыр. 

Оқушылардың өз - өзіне сенімін арттыру, олардың шығармашылығын 

дамыту, өтілетін сабақтың оқу - материалдарын терең ұғына білуге 

баулыу, ой - өрісін дамытатындай логикалық ой тастау - мұғалімнің 

шеберлігіне байланысты. Олай болса, қазіргі ұстаздар қауымының 

алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы белсенді, 

шығармашылық іс - əрекетке қабілетті, озық ойлы, тапқыр да нəзік, 

сезімтал, еркін жəне жан - жақты жетілген тұлға тəрбиелеу. Бастауыш 

мектеп оқушысының жеке тұлғасын қалыптастыру, оның рухани əлемін 

байыту, сабаққа ынта - жігерін арттыру, жеке дарындылығын дамыту - 

бүгінгі таңдағы негізгі мəселелердің бірі. Сондықтан жас ұрпаққа, жас 

буынға жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. 

Жеке тұлға, яғни дарынды, шығармашылық тұлға қалыптастыру білім мен 

тəрбие берудегі мемлекеттік істің ең маңыздысы. Мақсатты білім беру - 

тұлға дамуын жүзеге асыратын мəселе. Адамзат баласының өз ұрпағын 

оқыту, тəрбиелеудегі ең тиімді ізденістерін, тəжірибелерін жалғастырып, 

тың жолдар іздеу, педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту 

жалғаса бермек. Халқымыздың ардақты ұлдарының бірі Міржақып 

Дулатов «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт - оқуда. Теңдікке жетсек те, 

жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір 

ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз - 

оқу. Надан жұрттың күні - қараң, келешегі - тұман,»- деп ғылым, білім, 

оқудың маңызын қара халыққа көрсеткен. Елбасымыз да өзінің халыққа 

арналған «» атты жолдауында «Адами капиталды дамыту» тарауында да 

білімнің адам өміріндегі, соның ішінде тəуелсіз Қазақстанды дамытудағы 

басты рөлі туралы айта кетіп, білімді дамытудың жолдарын айтқан. А. 

Байтұрсыновтың пікірі бойынша, бала білімді тəжірибе арқылы өздігінен 

алуы керек. Мұғалімнің басты қызметі - оқушы ұзақ жолды қысқарту үшін 

жəне сол жолдан қиналмай өтуі үшін керек білімді кешіктірмей, кезінде 

беріп отыру үшін балаларға жұмысты əліне қарай шағындап беру мен бет 

алысын діттеген мақсатына қарай түзеп отыру. Қазіргі кездегі бастауыш 

сынып оқушыларын оқытудағы жаңа өзгерістерге бет бұру үшін мынадай 

талаптарды ескеру керек деп ойлаймын: 

- Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытуды ерте бастан қолға алу;  

- Ойлау мүмкіндігінің ең жоғары деңгейіне жеткізу; 

- Шығармашылық іс - əрекетіне жəне үнемі ізденісте болуына жағдай 
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тудыру; 

- Өзіндік жұмыс түрлерін орындай алу; 

- Баланың жеке қасиеттерін ашу арқылы тəрбиелей отырып, 

танымдық қабілеттерін қалыптастыру; 

- Ақпараттық технологияларды меңгерту; 

Бастауыш мектеп - оқушы тұлғасы мен сапаның дамуы қуатты 

жүретін ерекше құнды, қайталанбас кезеңі. Сондықтан да, бастауыш білім 

үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, қиын да қадірлі жұмыс. 

Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім ғана беріп қоймай, оны жалпы 

дамыту, яғни, сөйлеу, оқу, қоршаған ортаға дұрыс көзқараста болу, 

жағдайларды объективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын да 

дұрыс айтуға, дəлелдеуге, сөйлеу мəдениетіне үйрету. Дамыта оқытудың 

басты мақсаты - баланы оқыта отырып, жалпы дамыту. Әрине, бастауыш 

сынып оқушысының зейіні тұрақсыз, импульсивті, қабылдау мүмкін 

діктері əр түрлі болады. Дегенмен əр бала бір нəрсеге бейім болады. 

Бейімділік - оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Баланың 

жасырын, тіпті тым терең жатқан қабілеттерінің көрінуіне мүмкіндік жасау 

тек оқыту кезінде үлкендердің басшылығымен жүзеге асады. Педагогика 

ғылымы еш нəрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дəлелдейді. 

Сол себепті, бастауыш сынып балаларының қабілетін кеңінен өрістете 

дамытуға тек мектеп қана мақсатты түрде ықпал ете алады. Оқушының 

шығармашылық іс - əрекетіне жағдай тудыру дегеніміз - оқушыны ойлай 

білуге үйрету екені сөзсіз. Мектеп табалдыры ғын жаңа аттаған 

бүлдіршіннен шығармашылық іс - əретті талап етпес бұрын, оны соған 

үйреткен жөн. Оқушының шығармашылығына бағыт - бағдар беруді ең 

алғаш білім мазмұнына енгізген М. Жұмабаев болатын. Ол балалардың 

ойлау қабілетін дамыту туралы «Ойлау - жанның өте бір қиын, терең ісі»,- 

деп атап көрсете келіп, мұғалім баланың ойлап үйренуіне көп күш жұмсау 

керектігін ескертеді. Оқушы бойындағы шығармашылықты дамытуда 

үздіксіз құлшыныс, оқу мен білім алуға деген ұмтылыс күннен - күнге 

дами түсуі қажет. Сонда ғана оқушы бойында білім нұры тасып, ішкі 

дүниесінің сыртқы ортамен байланысы дамып, дүниетанымы арта түседі. 

Мұғалім өтілетін сабақтың тақырыбына сəйкес алдын ала жоспарланған 

сұрақтар мен танымдық ойындар арқылы оқушы ынтасын, зейінін, ой - 

қиялын дамытуға септігін тигізуі керек. Сонымен қатар бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту да - өзекті 

мəселелердің бірі. Шығармашылық - бұл адамның өмір шындығында өзін - 

өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол тауып кетуі үшін адам 

дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дəлеледі шешімдер қабылдай білуге 

үйренуі қажет. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында: «Жастарды 

белсенді, азаматтық ұстанымды, жауапты, жоғары адамгершілік, 

отансүйгіштік сезімді жəне көшбасшылдық қасиеттерді қалыптастырған, 
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шығармашылық жағынана дамыған жеке тұлға тəрбиелеу» делінген, бұл 

бағдарламаның мақсаты екендігі бəрімізге белгілі. Жауапкершіліктің 

биігінен көрінуі де жас ұрпаққа берілетін білім сапасын мейілінше 

арттыруды қажет етеді. Ал білім сапасын артыру, оның деңгейін əлемдік 

білім кеңістігіндегі стандарттарға сай келтіру, түптеп келегнде, мұғалімге, 

оның кəсіби құзырлығына, əдістемелік біліктілігі мен шеберлігіне тікелей 

байланысты. Өзекті мəселелердің бірі болып отырған «Қазақстан - 2030» 

жолдауында да, «Білім туралы» заңда даоқушыларды шығармашылықпен 

қалыптасқан жəне жеке тұлға ретінде оқытып, дамыту қажеттілігі 

айтылған. Бастауыш мектептің алдындағы шешімін күтіп тұрған басты 

мəселелер, ғалымдардң пікірінше, оқушыларды дамыта оқыту, яғни 

оқушының оқу əрекетінің қалыптасуы, оқуға деген ынтасының артуы. 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше сауатты, жан - жақты маман болу мүмкін емес. Сол себепті 

бастауыш сыныптарда 12 жылдық білім беруге толық көшудің алдында 

оқыту мен тəрбиелеудің жаңа технологияларын меңгеру керек 
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АЛАШ ПАРТИЯСЫНЫҢ ҚАЙРАТКЕРІ – ӘЛИХАН 

БӨКЕЙХАНОВ 
Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш 

қозғалысы – тарихи-саяси құбылыс ретінде ұлтымыздың мəдени-рухани 
даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. Өйткені, ол қазақ баласының 
саясат, мəдениет сатысына көтерілгендігін айғақтай отырып, ендігі жерде 
ұлт ретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық ретінде 
азат күн кешу мүмкіндігіне əлеуметті сендіре алған жаңашыл қозғалыс 
болатын. Қозғалыстың қарқындылығы мен жаңашылдығы – қазақ қоғамы 
үшін қиын-қыстау сол бір дүбірлі шақта азаттық ұранын салып, іс жүзінде 
бытыраңқылық пен мемлекеттік институттар қалыптаспаған дала төсінде 
дербес мемлекет идеясын құруға бел шешіп кірісуінде еді. Алмағайып 
кезеңде амал тауып, халқының басын қосып, ертеңіне сендірген осындай 
ұлы топ бұған дейін болмағаны тарихтан белгілі. Олар сол тұста кездескен 
қиындықтарға қарамастан, түпкі мақсатқа жету үшін қандай да болмасын, 
замана сауалының оңтайлы шешімдерін таба білді. Алаш зиялыларының 
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қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы Н.Назарбаев 
өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы жəне осы заман» 
атты тарауында: «ХХ ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын 
алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау 
міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, 
əрі ең алдымен дəстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың 
басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар 
эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» – деп көрсеткен 
болатын [5,  182 ].  

Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай 
қалыптасты. Ресейлік əскери-монархиялық басқару жүйесі, қазақ жерінің 
орыс мемлекетінің меншігі етіп жариялануы, осыған орай ішкі Ресейден 
қоныс аударушылар легінің күрт өсуі, қазақ бұқарасының зорлықпен 
егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы, дəстүрлі қазақ 
шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан 
жағдайдың нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн 
тəртібінде қазақ халқының ұлт ретінде жоғалуы, не өзін-өзі сақтауы үшін 
күреске шығу мəселесі тұрды.  

XX ғасырдың басындағы қалыптасқан қазақ зиялы қауым өкілдерінің 
өмірі мен қазақ қоғамын дамытуға қосқан үлесі кейінгі ұрпаққа үлкен 
өнеге. Алаш қайраткерлері қазақ елін тəуелсіздікке жеткізу жолында 
құрбан болды. Бірінші орыс революциясы жылдарынан бастау алатын 
Алаш ұлт-азаттық қозғалысы 1917 жылы ақпан жəне желтоқсан айлары 
аралығында өзінің шарықтау шегіне жетті. Осы жылдың күзіне қарай 
Алаш партиясының, ал соңына қарай Түркістан автономиясы (Қоқан 
автономиясы) жəне Алашорда үкіметтерінің құрылуы бұл қозғалыстың 
нақты нəтижелері болатын. 1917 жылы пайда болған бұл саяси 
құрылымдар большевиктер тарапынан күшпен таратылғанымен, ұлт-
азаттық қозғалыс күштері саяси күрес сахнасынан бірден кете қойған жоқ. 
Мемлекеттік, тəуелсіздік, жер жəне кезінде алаш зиялылары күн тəртібіне 
қойған қоғамдық-саяси басқа да мəселелерді басты талабы етіп, ұлт-
азаттық қозғалыс жаңа сипатта Т.Рысқұлов, С.Асфендияров, С.Қожанов, 
С.Садуақасов, Ж.Мыңбаев қызметінде одан əрі өрши түсті. Негізгі мақсаты 
- ұлттық бостандық болған Алаш қозғалысы  көрші түркі, мұсылман 
халықтарымен күш біріктіруге тырысты. Сөйтіп, 20 ғасырдың алғашқы 
жылдарынан бастау алатын Алаш ұлт-азаттық қозғалысы 30 жылдарға 
дейінгі тарихи кезеңді қамтыды. 

Алаш зиялылырының қатарындағы ерекше тұлға – Әлихан 
Бөкейханов. Оның есімі ұзақ жылдар кеңестік тоталитарлық жүйенің 
құрбаны болып, халық жадынан алыстатылып келген еді. Дегенмен, 
бүгінде оның есімі ұрпақ санасынан, қазақ халқының келешегін ойлар 
жастар жадынан өзіне лайық орнын алып отырғаны белгілі.  

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов қоғам жəне мемлекет 
қайраткері, ұлт-азаттық қозғалыс жетекшісі əрі публицист ғалым, 
аудармашы. Ол 1866 жылы бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D1%8B%D1%81%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%91%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Тоқырауын болысының 7 – ауылында дүниеге келген. Әкесі оны бала 
күнінде Қарқаралыға алып барып, медресеге оқуға берген. Ол онда оқуды 
қанағат тұтпай, қаладағы үш сыныпты бастауыш мектепті оқып шығады. 
1879-1886 жылдары Қарқаралыдағы қазақ балаларына арналған мектепте 
оқиды. 1886-1890 жылдары Омбыдағы техникалық училищеде оқып, 
«техник» мамандығын алып шығады. 1890-1894 жылдары Санкт-
Петербургтегі Орман институтының экономика факультетінде оқиды. 
Студент болып жүрген кезінде–ақ саяси талас-тартысқа белсене араласып, 
ұлт-азаттық қозғалыстарға қатысты. Сол кездің өзінде «саяси белсенділігі 
үшін» патша жандармериясының қара тізіміне іліккен [4;175]. 

Алаш қозғалысы XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында 
Қазақстанда орын алған əлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жəне 
мəдени-рухани өзгерістердің нəтижесінде өмірге келген. Бұл қозғалыстың 
өзегі саяси ұйым ретінде 1917 жылғы шілдеде өткен бірінші жалпы қазақ 
съезінде құрылған “Алаш” партиясы болған. Ұлт-азаттық қозғалыстың 
басшысы демократиялық зиялыларының көсемі, “Алаш” партиясы 
шиеленіскен саяси жағдайда жетекшісі – Әлихан Бөкейхановтың саяси 
көзқарастары осындай ортамен шиеленіскен жағдайда қалыптасып, 
дөзгеріп, дамып отырды. Әлихан Бөкейхановтың саяси көзқарастары, атап 
айтқанда: қазақ халқының өзін-өзі билеуі, аграрлық мəселе туралы, 
шіркеудің мемлекеттен бөлінуі туралы. 

Әлихан Бөкейханов кезіндегі құдыретті Қазақ хандығының бірлігі 
мен күш-қуатынан айырылып, отарлық тəуелділікке қалай түскенін егжей-
тегжейлі зерделеп шықты. Ол қазақ хандары мен сұлтандарының, ру 
көсемдері мен билерінің Ресей империясы өкілдерімен жазысқан хаттарын 
зерттей келе кейбірін газеттер мен арнайы жинақтарда жариялады. 
Сондай-ақ даланың тағы бір көшпелі элитасы – Кенесары хан бастаған 
қарулы көтеріліс туралы ел ауызындағы аңыз-əңгімелерді жинақтады. 
Әлихан Бөкейханов осы ізденістердің арқасында бірнеше келелі 
тұжырымдар жасап, ой қорытты [1;212]. 

Қазақтың бірлігі мен тəуелсіздігін сақтай алмауының ең басты 
себебін ол ел тізгінін ұстағандардың, тіпті ең қатерлі кездің өзінде, яғни 
жоңғар шапқыншылығы кезінде де ел ішінде ауызбірлік орната алмауынан 
көреді. 

«Бұрынғы билеушілердің көпшілігі, – деп жазады Әлихан 
Бөкейханов, – күш-қуатының барлығын өзара талас-тартыс пен қырқысқа 
сарп етті».  

Алып Ресей империясымен алысып, байырғы тəуелсіздікті қарулы 
көтеріліспен қалпына келтіру мүмкін емес деп тұжырған Әлихан 
Бөкейханов «бұл жолды халықтың жаппай қолдауы да неғайбыл, Кенесары 
көтерілісінің жеңіліске ұшырауы – соның бір көрінісі» деп есептеді. 

Алаш жетекшісі отаршыл империяны саяси тұрғыдан реформалап, 
федеративтік демократиялы мемлекетке айналдыру арқылы ғана қазақтың 
əуелі өзін-өзі билеп, кейін толық тəуелсіздікке қол жеткізуіне болады деп 
санады. 
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Алаш партиясы бағдарламасының əр бөлімі əділдікке негізделіп 
жасалған. Бағдарламасының II бөлімінде екі түбірлі мақсат айқындалған: 
бірінші – Ресей Федеративтік мемлекетінің құрамдас бөлігі болуға тиіс 
қазақ автономиясы бүкіл қазақ халғы мекендеген жерге иелік етеді. Жəне 
тең құқықты федерация мүшесі ретінде оған нұқсан келген жағдайда 
Қазақстан өз алдына тəуелсіз мемлекет болып бөлініп шығады. Екінші – 
өзінің нақтылы саяси қызметінде Алаш партиясы жалпы азаматтық 
игіліктерді басшылыққа алып, өзге ұлттарды қанауға қарсы болды.  

Алаш партиясы бағдарламасының IV бөлімінде дін ісі жайлы 
қарастырылды. Дін ісі мемлекет ісінен бөлек болды. Дін біткенге тең 
құқық. Дін жоюға ерік. Кіру-шығу жағына бостандық. Неке, талақ, жаназа, 
балаға ат қою сияқты істер молдада болу, жесір дауы сотта қаралады. 
Бұдан Алаш қайраткерлерінің сол кездің өзінде қазақ жерін мекендеген 
өзге дін өкілдеріне құрметпен қарағаны көрінеді.  

1917 жылы қараша айында өткен Құрылтай жиналысының 
сайлауында қазақтардың басым көпшілігі «Үш жүз» партиясын емес, 
«Алаш» партиясын қолдады, сөйтіп «Алаш» партиясы 43 депутаттық 
мандатты иеленді. «Алаш» партиясы Қазан төңкерісінің қарсаңында 
Ресейдегі елуге жуық партияның ішінде сегізінші орында тұрған еді. 

Әлихан Бөкейханов шынайы демократтық жолға түсті. Шынайы 
саясаты бағамдай білетін ол өз елінің Ресей федеративті парламенттік 
республикасының құрамында болашағы болмайтынын аңғарды. 

Алаш көсемі 1917 жылғы Ақпан төңкерісі кезінде Батыс майданның 
тылында жүрген болатын. Күтпеген төңкерістен кейін ол Орал облысы мен 
Бөкей ордасында қазақ сьездерін ұйымдастырып, өткізу үшін майданнан 
Шафқат Бекмұхамедұлы мен Уəлидхан Танашұлын жібереді. Оларға 
сьезде қазақтың белгілі ақыны, күйші, Орынбор кадет корпусының түлегі, 
Әбілхайыр ханның беделді тұқымы Шəңгерей Бөкейұлын жетекші етіп 
сайлауды аманаттайды. 

Аманатты мойындарына алғанда еш қарсылық білдірмеген бұл екеуі 
неге екені белгісіз Бөкей ордасына барар жолда Шəңгерейге қарай ат 
басын бұрмаған. (Бұл жайт 1933 жылы Алматы мен Қызылорда 
қалаларында шыққан, Нұғыман Манайұлы құрастырған Шəңгерей 
Бөкейұлының өмірі туралы кітаптың алғысөзінде суреттелген) [3; 31 б.].  

Әлихан Бөкейханов осы аманат арқылы Орынборда өтетін 
жалпықазақ сьезінде Шəңгерей Бөкейұлын «Алаш» жетекшісімен тепе-тең 
жағдайда Алашорда автономиясы үкіметінің (Халық кеңесі) төрағасы 
қызметіне нағыз демократиялық сайлау жолымен дауысқа түсіруді 
көздеген болатын. Алайда сьзде онымен бірге басқа екі кандидаттың (тағы 
да Әлихан Бөкейхановтың ұсынысы бойынша Екінші Дума депутаты 
Бақыткерей Құлманов пен Айдархан Тұрлыбаевтың) дауысқа түскені 
белгілі. Әлихан Бөкейханов бұл ұсыныстарынан Қазақстанда 
демократиялық сайлау дəстүрінің негізін қалағысы келгені байқалады. 
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Осынау стратегиялық мақсаттарға жету жолында ұлттық зиялы 
қауымға да, қарапайым бұқара халыққа да жақын идея ауадай қажет еді 
[2;259-262].  

Әлихан Бөкейханов қазақтарды руға да, жүзге де жіктемеді, 
əлеуметтік мəртебесіне де, біліміне қарай да бөле-жармады. Қазақты 
біртұтас халық ретінде көргісі келді. Осы орайда ол ұсынған Алаш атауы 
ұлтты ұйыстыруға мұрындық болатын тамаша идея болып шықты. Бұл 
идеяны Әлихан Бөкейханов Алаш қозғалысы пайда болғанға дейін-ақ 
əрдайым айтып жүрген еді.  

Алаш партиясының тарихи бағдарламасының мəтіні осылай еді. 
Көлемі жағынан шағын, мазмұны жағынан терең осы бағдарлама жобасы 
1917 жылғы қараша айының ортасында өткен Құрылтай съезінде сайлауда 
Алаш партиясының үлкен табысқа жетуін қамтамасыз етті. Қазақстан 
Республикасының Президенті, Ұлт Көшбасшысы, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев бұл бағдарлама жайында «Алаш партиясының 
жетекшілері ұсынған көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз маңызын 
сақтап отыр», - деп атап өткен еді [5; 159]. Сондықтан да олардың ұлт 
бағдарламасы сол тұста өлкеде тұрған барша халықтың бас біріктіруіне 
жағдай туғызды. Алаш қайраткерлерінің озық ойларын қолдана отырып, 
үлкен белестерді бағындырарымыз сөзсіз. 

Үстіміздегі жылы, яғни 2017 жылы қазақ халқының тарихының 
айрықша беттерін құрайтын «Алаш» партиясы мен демократиялық 
қозғалысына 100 жыл толмақ, осы айтулы оқиғаға орай, Алаш 
қайраткерлерінің есімдерін өшпестей етіп ұрпақ санасында қалдырған жөн 
деп санаймыз. Ол үшін қозғалыстың мүшелерінің, соның ішінде  
көшбасшы, бірегей тұлға Әлихан Бөкейхановтың еңбектерін қайта саралай 
отырып, кеңінен насихаттау қажет. Екіншіден, біздің қаламызда алаш 
қайраткерлерінің атымен аталатын көше мүлдем жоқ деуге болады, 
сондықтан да жас ұрпақ санасына сіңісті болу үшін, біздің қаламызда да 
«Алаш» қайраткерлерінің, Әлихан Бөкейхановтың есімімен аталар көше, 
мектептер болса деген ұсыныс білдіреміз.   
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПОГИБШИХ - ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНЦЕВ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Одной из важных государственных задач РК является воспитание 

казахстанского патриотизма. "Патриот тот, кто любит свою страну и к 

другим государствам относится с уважением. Печальный опыт Второй 

мировой войны наглядно показывает опасность перехода от патриотизма к 

национализму, а также то, что нужно любить свою страну, не унижая 

другие народы. Быть настоящим патриотом нельзя без знания истории 

родной земли, родного языка,  своих корней." - отметил Президент 

Казахстана Н.А.Назарбаев [9].  

Среди них Великая Отечественная война, "история большинства", 

"история маленького человека". Вместе с почитанием исторических 

личностей, мы не должны обделять вниманием народ и не забывать, что 

историю создают не только великие личности. Пришло время ответить на 

такие вопросы -  как  отразились политические явления на народ, что 

произошло, каким был социальной портрет того  времени? Каким был 

человек войны? Кто он (национальность, возраст, род занятий), как он 

жил? Белые пятна в истории Великой Отечественной войны это - 

человеческий фактор, погибшие военнослужащие, пропавшие без вести. 

Сколько молодых людей  простились с миром не ко времени, сколько 

судеб было покалечено.  

Исследования на тему войны продолжаются, в том числе по Книгам 

памяти, создание которых началось еще в советское время. В связи с 

активизацией работы по увековечению памяти защитников Родины и 

жертв фашизма в январе 1990 г. в Москве состоялся инструктивно-

методический семинар. На семинаре обсуждался вопрос о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС от 17 января 1989 г. «О всесоюзной 

Книге памяти». Планировалось осуществление выпуска "Книг памяти", в 

которые будут занесены имена погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Замысел 

издания "Книги памяти" является проявлением глубокого уважения к 

светлой памяти воинов, ценою своей жизни отстоявших свободу и 

независимость Родины в борьбе с фашистской Германией.  Завершение 

издания "Книги памяти" предполагалось приурочить к 50-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Для издания книг в 

областях и республиках по единому замыслу были созданы редакционные 

коллегии. 
В целях реализации постановления ЦК КПСС, исполнительный 

комитет Восточно-Казахстанского областного Совета народных депутатов 
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от 15 февраля 1990 г. № 29 принял решение о создании областной 

редакционной  коллегии [2, л. 46 - 48]. Эта колоссальная работа была 

продолжена в Казахстане после обретения независимости.  

«Книга памяти» в настоящее время используется не только как 

средство  сохранения памяти о погибших и пропавших без вести 

военнослужащих на войне, но и как источник составления социального 

портрета участников Великой Отечественной войны. 

В этих книгах представлена информация о военнослужащих 

социально - демографического характера: имя и фамилия, деятельность 

или род занятий, место рождения, год рождения, место призыва, время и 

место погибшего или время и место пропавшего без вести. Нужно 

подчеркнуть что, данные о национальности участников войны в «Книге 

памяти» не отражены, эта информация сохранилась в документах архива. 

В сводных томах имеются таблицы относительно человеческих потерь за 

каждый год.  

В «Книге памяти по Восточно - Казахстанской области» в порядке 

списка отдельно указаны по административному делению области из 

какого города или района военнослужащие были отправлены на фронт. 

Комплексные сведения представленные в книге: имя и фамилия, 

отчество, год и место рождения, каким военным комиссариатом 

призывался, а также  варианты разночтений. Затем представлены сведения 

о дальнейшей  судьбе: год смерти или пропажи,  место захоронения или 

последнее  место  боя пропавшего без вести. 

Сведения поступали из разных источников. Работа по сбору 

информации была  запущена с момента начала военных действий. 

Впервые сбор таких сведений начался самими ветерананы войны. 

Был создан совет  воинских формирований, организованы встречи на 

местах боевых сражений, предпринимались попытки восстановления 

неизвестных захоронений, собраны документы, письма, фотографии, 

фронтовая одежда, записаны личные воспоминания погибших. Сначала 

такие предметы были помещены в небольших школьных музеях, затем 

перемещены в музеи и архивы. Возникли целые поисковые движения, к 

школам в этой работе присоединились техникумы и  училища. 

Благодаря плодотворной работе таких поисковых движений были 

найдены и перезахоронены с почестями тысячи  воинов, которые 

считались без вести пропавшими [3]. 

В 1995 году был выпущен первый том «Книги памяти по Восточно-

Казахстанской области». В этом томе под заголовком «Семипалатинцы на 

фронтах Великой Отечественной войны» представлены основные дивизии 

и места боевых действий, в которых принимали участие семипалатинцы, а 

также список погибших и пропавших без вести Абайского, 

Абыралинского, Аксуатского и Аягузского районов Семипалатинской 

области  [4].  
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Второй том пополнился списком призывников города Зыряновск и 

Большенарымского района по Восточно-Казахстанской области  [5]. 

В третьем томе отражены сведения о погибших, тяжело раненных  и  

пропавших без вести воинов в  1941 - 1945 годах по Глубоковскому, 

Катон-Карагайскому, Зайсанскому и Тарбагатайскому районам Восточно-

Казахстанской области  [6]. 

В четвертый том, который вышел в 1999 году, были включены 

Курчумский, Маркакольский и Самарские районы [4], пятый и шестой том 

вышли в 2000 году и в них отражены сведения о погибших, тяжело 

раненных и пропавших без вести военнослужащих с Уланского, 

Таврического и Шемонаихинского районов[5]  и городов Лениногорск и  

Серебрянск [7]. 

 Сводный том «Книги памяти» подготовила рабочая группа  

Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова  Национальной 

Академии наук РК. 

  В сводном томе обобщены сведения о людских потерях в Великой 

Отечественной войны, собраны  благодарности участников - писателей,  

составлены списки  Героев Советского Союза и обладателей трех степеней 

ордена Славы, освещена работа эвакогоспиталей в Казахстане, военных 

соединений республики, воевавших на фронтах, трудовые подвиги 

тружеников тыла, состояние науки и культуры во время войны  [3]. 

Это была сложная и трудоемкая работа, в ходе которой в книги 

включались только проверенные и  уточненные сведения. Были 

установлены связи с архивами  регионов, где разворачивались военные 

действия. Не сложно представить какими были условия 22 года назад для 

поиска, систематизации банка данных. Была проделана колоссальная 

работа с огромным потоком информации. 

Рассмотрим возрастной состав призывников. На фронт были 

призваны из Восточного Казахстана в возрасте от 16 до 55 лет. По "Книге 

памяти" возрастные категории призывников разных лет можно условно 

разделить на несколько групп: 

1) 55-40 лет. Призывники 1887-1898 года рождения. Для призыва 

люди пожилого возраста, их единицы, но все же они есть. 

Упускать этот факт из внимания нельзя; 

2) 40-20 лет. Основная группа  призванных 1899-1914 года  

рождения;  

3) 20-16 лет. Молодая возрастная группа, немногочисленная; 

4) группа  под категорией «неизвестные» составляет около 20% от 
общего числа призванных, возраст которых не указан, возможно, 

был и неизвестен самим людям. 

По роду занятий призывников чаще встречались рабочие колхозов, 

реже бригадиры, возчики, заведующие фермой, конюхи, рабочие 

рудников, учителя.    
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По поводу проблемы количества людских потерь во время Великой 

Отечественной войны, как известно, в литературе сложились самые 

различные точки зрения. Во время войны, прибывавшие в ряды Красной 

Армии, военные соединения проходили обязательную регистрацию. Но и 

это не давало полноты и достоверности учета.  

В Государственном архиве Восточно - Казахстанской области в 1264 

фонде имеются  сведения, которые представляют количество людей в 

этническом разрезе по всем видам боевых потерь. Эти данные сведены в 

таблицу 1.  
Таблица 1 -  Численность погибших по всем видам потерь во время ВОВ из числа 

призывников-восточноказахстанцев по этносам [1, л.19]. 

Этносы Общая 

численно

сть по 

национал

ьностям 

на 

1.04.1941 

Из них 

призван

ы в 

военную 

службу 

По видам боевых потерь 1941 – 1945 

г.г. 

По 

всем 

видам  

боевых 

потерь   

погибш

ие на 

фронте 

умерши

е в 

госпита

лях 

умер

шие в 

плену 

пропавш

ие без 

вести 

Русские 218769 48295 9511 1642 24 8742 19919 

Казахи 242585 38618 8284 1613 50 7945 17892 

Татары 8469 3967 923 548 6 1315 2792 

Украинцы 26166 8273 1531 368 3 1595 3597 

Немцы 3368 1386 193 70 3 493 759 

Евреи 1450 422 141 23 1 44 209 

Белорусы 12784 5669 1139 284 2 1487 2912 

Таджики 2205 1043 252 106 9 469 836 

Корейцы 949 480 160 73 7 142 382 

Узбеки 1553 823 279 97 9 84 469 

Другие 6075 1949 389 217 5 727 1338 

Итого 538 456 93 627 22 872 4 739 193 23 716 51 520 

 

В сводной таблице представлена численность призванных и 

погибших по этносам, рассмотрим их в процентном соотношении: 

от общего количества призванных на войну 36618 казахов - 46,3% не 

вернулись с фронта;  

из русских отправились на войну 48295 человек, из них 41,2% - не 

вернулись домой;   

3967 татар были призваны на фронт,  70,3% составили потери;  

 из украинцев призвались 8273 человек , из них потери составили 

43,4%; 
 3368 человек - общее число представителей немецкой 

национальности, из них отправились на войну 1386,   из числа призванных 
в процентном соотношении  54,7% погибли; 

из представителей еврейской национальности 422 отправлены на 
фронт, 49,5% не вернулись; 

из 5669 белорусов призванных на фронт не вернулись 51,3%; 
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из 1043 таджиков потери  составили – 80,1%; 
из 480 призванных корейцев,  потери составили  79,5%; 
из 823 мобилизованных узбеков - 56,9% не вернулись домой;  
из «других этносов» отправленных на войну, а их всего было 1949 

человек - 68,6% не вернулись с фронта. 
В четвертой графе  боевые потери за 1941-1945 годах объединены по 

видам, в том числе число погибших от  на фронте составляет - 24,43%, 
погибших в  госпитале - 5,06%, погибших в плену - 0,21%,  пропавших без 
вести - 25,3%. Итого по разным причинам с фронта не вернулись 55% 
призванных из Восточно-Казахстанской области.  

Одним из важных факторов победы явилось морально-
психологическое единство народа.  Все боролись как единый народ, не 
разделившись на казахов, русских, украинцев, татар, белорусов, узбеков.  

Поэтому психоэмоциональные, ментальные причины, 
интернационализм, дружба среди представителей самых разных 
национальностей и взаимопонимание имели огромное значение. 
Произошел подъем всех моральных сил народа, оказались задействованы 
его вековые традиции, готовность к самоотверженности, самоотречению и 
самопожертвованию во имя спасения своей страны [10, с. 268].  

Большинство из призванных из Восточного Казахстана были 
слишком молоды, не владели русским языком, у подавляющего 
большинства не было представления о военном искусстве. Но сколько 
моральных сил было в каждом из них. Вот, что вспоминал в своих 
выступлениях легендарный комбат Великой Отечественной войны 
Б.Момыш-ұлы: «Только  в бою испытываются все качества человека. если 
в мирное время отдельные черты человека не проявляются, то в бою они 
раскрываются. Психология боя многогранна: нет ничего не задеваемое 
войной в человеческих качествах, в личной и общественной жизни. В бою 
не скрыть уходящую в пятки душу. Бой срывает маску, напускную 
храбрость. Фальшь не держится под огнем. Мужество или совсем покидает 
человека или проявляется во всей полноте только в бою. В бою находят 
свое предельное выражение все присущие человеку качества» [8, с.39-40].  
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Әуесханқызы А.Ә 

С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАН МЕН МОҢҒОЛИЯ АРАСЫНДАҒЫ ДОСТЫҚ 

ҚАРЫМ ҚАТЫНАС 

 

Менің бұл тақырыпты таңдаудағы себебім Моңғолияда өмір сүріп 

жатқан қазақ болсамда Қазақстанда өз білімімді шыңдап, армандарымның 

орындалуына осы Қазақстан бір қадам жақындатты деп айтсам артық 

болмас еді. Екі мемлекет арасындағы ынтымақтастық, достық қарым 

қатынас біздің жарқын болашаққа ұмтылу жолындағы көпір болмақ. 

Моңғол мен қазақ қандас, бауырлас халықтар. Екі халықты тарихы тереңге 

кеткен дəстүрлі бауырластық пен достық байланыстырады. Олар көшпелі 

өркениеттің ұрпақтары салт - дəстүрлері мен əдет - ғұрыптары ұқсас екі ел 

де жоғары қонақжайлықтарымен ерекшеленеді.1992 жылдың 22-

қаңтарында екі ел арасында дипломатиялық қарым - қатынас орнатылды. 

1997 жылдың мамырында Ұлан – Батырда Қазақстан Республикасының 

дипломатиялық миссиясы ашылды. 2007 жылдың қаңтарында 

дипломатиялық миссия елшілік болып өзгертілді. 2007 жылдың қараша 

айынан бастап Қазақстанның Монғолиядағы елшісі О. Нұрбаев болып 

табылады. Моңғолияның елшілігі 1992 жылдың қыркүйегінде Алматы 

қаласында ашылды. 2010 жылы Астанаға көшірілді. 2009 жылдың 

қыркүйек айынан бастап Моңғолияның Қазақстандағы елшісі Аюурзана 

Хараавч болып табылады [1]». 1993 жылдың 22 - қазанында Қазақстан мен 

Моңғолия арасында достық қарым-қатынас жəне ынтымақтастық туралы 

шартқа қол қойылды. Екі мемлекеттің нарықтық экономикаға көшіп, тарих 

тұрғысынан алғанда қысқа мерзіміне жəне қиын кезеңде өткеніне 

қарамастан, соңғы 20 жыл ішінде моңғол – қазақстандық қатынастардың 

дамып кеңейгені байқалады. Бұл қатынастар 1993 жылы бекітілген достық 

қарым қатынас жəне ынтымақтастық туралы келісімнің негізгі 

қағидаттарына сүйенеді. Екі жақты қарым қатынасты одан əрі дамытуда 

барлық қолайлы жағдайлар бар. Саяси, оның ішінде сыртқы саясатта 

аймақтық жəне ғаламдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, аймақтық 

интеграция мен халықаралық ынтымақтастықты дамытуда біздің 
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ұстанымдарымыз ұқсас. Мəдени жəне гуманитарлық байланыстарымыз да 

дамып келеді. Оларды одан əрі дамыту үшін қолайлы құқықтық режимдер 

де бар. Екі ел азаматтарының екінші елде визасыз 90 тəулік болу 

мүмкіндігі бар. Визасыз режим қалыптасқан деп айтуымызға болады. 

Қазіргі таңда Моңғолия мен Қазақстан арасындағы сауда, экономикалық, 

ғылыми-техникалық жəне мəдени ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық 

комиссия өз жұмысын жемісті атқарып келеді. Сауда- экономикалық, 

ынтымақтастық бағытындағы басымдылық Шығыс Қазақстан облысы мен 

Моңғолияның батыс аймағы арасындағы екі жақты қатынас болып отыр. 

Моңғолияның батыс аймағы Баян- Өлгейде қазіргі таңда 100000-нан астам 

қазақтар бар. Бұл аймақтағы қазақтар өзге ұлттың жерінде өз салт- дəстүрі, 

əдет- ғұрпын, мəдениетін, тілін, дінін сақтай отырып тату-тəтті, бірлікте 

өмір сүруде. Соңғы бір ғасырға жуық мерзімде Моңғолияда қазақтың 

ұлттық зиялы қауымы өсіп жетілуде. Олар қазақтардың еңбекқорлығы мен 

жаңашылдығын сыйлап жақсы көреді. Айталық, қазір Моңғолияда 

қазақтардың ғылым докторы , ғылым кандидаттары, еңбек ерлері, халық 

ардагері атағын алғандар, мемлекеттік сыйлық иегерлері, еңбек сіңірген 

қайраткерлер, жəне көптеген талантты өнер мен əдебиет қайраткерлері 

шыққан. Бұл жағдай олардың тек өздерінің ғана емес, күллі қазақ елінің, 

қазақ ұлтының да мақтанышы десек болады. Шеттегі қазағың жақсы десе 

Қазақстан да бір марқайып қалатыны анық. Олай болса Моңғолия 

қазақтары тарихи отанынан шалғайда жүрсе де, қандай да бір қақпайсыз-ақ 

топты жарып, өз ұлты алдындағы борышын адал өтеді, ұлттық намысты 

қорғай алды, жалпы қазақтық үлкен мəдениетке толымды үлес қосты 

демекпін. Олар енді көкбайрақты тəуелсіз Қазақстанды, оның тұңғыш 

президенті Нұрсұлтан Назарбаевты мақтан тұтып, атажұрттың шет 

елдердегі қазақ диаспорасына көмек қолын созып, қамқоршы болып 

отырғандығына арқаланады. Екі елдің білім саласындағы қарым-қатынасы 

да жақсы дамуда. Үкіметаралық келісім негізінде жыл сайын екі мемлекет 

студенттері алмасып оқуда. ҚР мен Моңғолияның Баян – Өлгей аймағында 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеттің филиалы ашылып, өз 

жұмысын 2001-2002 оқу жылынан бастаған болатын. 

Ал өзіме келер болсам, мен үшін Қазақстан жарқын болашағымды 

айқындап, білім дəрежемді шыңдауда қосқан 

үлесі өте зор. Мен 2015-2016 оқу жылында “25 грант” бағдарламасы 

шеңберінде Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне оқуға түстім. 

Бұл бағдарлама 2005 жылдан бастап ҚР-ның президенті Нұрсултан 

Назарбаевтың ұсынысымен қабылданған болатын. Қазақстан мен 

Моңғолия арасындағы білім ғылым саласы қатынастарының дамуы 

нəтижесінде жыл сайын біршама жастарымыз осындай оңтайлы 

мүмкіндіктерге қол жеткізуде. Экономикалық, саяси, мəдени, 

гуманитарлық қай сала да болмасын екі ел əрқашанда бірлесіп жұмыс 

атқаруда. Жақсы жетістіктерге жетуде.Моңғолиядағы қазақ 
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диаспорасының балаларына 2003 жылы ҚР Білім жəне ғылым министрлігі 

9600 дана оқу əдістемелік құралдар мен оқулықтарды берген болатын. 

Моңғолиядағы білімді, əр алуанды, мəдениетті, көп тілділікті əрі қарай 

дамыту үшін ЮНЕСКО-ның халықаралық жоба шеңберінде Баян – Өлгей 

аймағының орталық кітапханасына ҚР ұлттық кітапханасы 2006 жылы 

гуманитарлы акция ретінде кітаптар тапсырған болатын. Қазақстанда, 

Моңғолияда өтетін түрлі ғылыми конференцияларға, симпозиумдарға, 

өнер сайыстары мен спорт жарыстарына екі ел өкілдері тұрақты түрде 

қатысуда. 

2016 жылдың шілде айында ҚР-ның премьер министрі Карим 

Масимов Моңғолия мемлекетіның премьер министрі Ж. Эрдэнэбатпен 

кездесті. Бұл кездесуде екі ел арасындағы дипломатиялық қарым қатынас, 

ынтымақтастық жəне халықаралық мəселелер бойынша талқылау жүргізді. 

Сауда, экономика саласында болашақта да көптеген келісімшарттарға 

отыруға келісті. ҚР-ның премьер министрі Карим Масимов Баян-Өлгей 

аймағында болған табиғат апатынан зардап шеккендерге 200000 доллар 

ақшалай көмек көрсетті[2]». 

Моңғолияның батыс аймағы Баян-Өлгийде қазақтардың ең көп бөлігі 

шоғырланған. Қазақтар осы аймақтың 93%-ын құрайды. 1991-1994 жылдан 

бастап Қазақстан мен Моңғолия арасында көші қон мəселесі алға қойылды. 

Осы жылдары Моңғолиядан Қазақстанға 10461 отбасы, яғни 54201 адам 

қоныс аударды. Олардың ішінде еңбек жасындағылар – 23346, зейнет 

жасындағылар – 3183,мектеп жасындағы балалар – 12947, жасөспірімдер – 

14725 болды. Көш Моңғолияның барлық аймағын қамтыды. Моңғолиядан 

көшіп келген қазақтар Қазақстанның Алматы, Шығыс Қазақстан, 

Павлодар, Ақмола,Қарағанды, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан обылыстарына 

жəне Астана, Өскемен, Талдықорған, Қарағанды, Теміртау, Жезқазған 

қалаларында орналасқан. Тарихи отанынан жүздеген, ондағанжылдар бойы 

сырт жүрсе де, өзінің ұлттық мəдениетін сақтап ұрпақтан ұрпаққа 

жалғастырып, атадан балаға мирас етіп, этномəдени мұраларының қалпын 

бұзбай келеді. Бүгін де отандастардың дəстүрлі мəдениетіндегі кейбір 

ұлттық нақыштағы дəстүріміз, өнеріміз қазақ мəдениетінің кейбір ұмыт 

бола бастаған тұстарын толықтырып, жандандыруда. Моңғолия мен ҚР-

ның Білім министрлігі арасындағы 2008 жылы орнаған келісім бойынша 

2009 жылдан бастап 5 студентті баклавар, магистрантура, доктронтураға 

оқытуға мүмкіндік алды. Қазақстан мен Моңғолия арасындағы 

ынтымақтастық, достық қарым қатынас нəтижесінде 60-ге жуық 

келісімшарт жасасқан. 

Сауда айналымы 43890,6 мың долларды құрайды ( экспорт - 25623,3; 

импорт – 18267,3). Моңғолия мен Қазақстан арасындағы əуе қатынасы 

айтарлықтай дамып келеді. Баян – Өлгейден Алматыға, Астанаға, Өскемен 

қалаларына ұшақтар Скат, Изинис компаниялары арқылы жүзеге 

асырылып отыр. 
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Парламентарлық байланыстар белсенді дамуда. Моңғолияның ұлы 

құрылтайы (парламенті) делегациясының 2003 жылғы желтоқсандағы 

сапары шеңберінде ҚР Парламенті Мəжілісі мен Моңғолия парламенті 

өзара ынтымақтастық туралы хаттамаға қол қойылды. Қазақстан мен 

Моңғолия халықаралық аренада тиімді ынтымақтастық жүргізуде. 2015 

жылы 26мамырда ҚР Премьер министрінің бірінші орынбасары Б. 

Сағынтаев бастаған қазақстандық делегацияның Моңғолияға жұмыс 

сапары өтті. Сапар барысында моңғолия басшылығымен, нақтырақ 

айтқанда Моңғолия президенті Ц. Элбэгдоржмен, Премьер министрі Ч. 

Сайханбилэгпен жəне Вице премьер министрі У. Хурэлсухпен екі жақты 

кездесулер орын алып, мемлекеттер арасындағы саяси, сауда – 

экономикалық жəне мəдени-гуманитарлық бағыттағы ынтымақтастық 

мəселелері талқыланды. Сондай – ақ Қазақстан мен Моңғолия сырқы істер 

министрліктері арасында 2015-2016 жылға арналған ынтымақтастық 

жоспарына қол қойған болатын[3]». 

Қорытындылай келетін болсам: 1992 жылдан бастап дипломатиялық 

қатынас орнатқаннан кейін екі мемлекет 60-ға жуық келісімшартқа қол 

қойған екен. Бұл дегеніміз екі мемлекеттің бірлесе отырып жұмыс 

атқаруының нəтижесі. Баян- Өлгей аймағында театр, мəдени орда, 

музейлер ашылып барлық аудандар мен елді мекендер де орта 

мектептердің қазақ тілінде білім беруі жолға қойылған. Бұған бір жағынан 

Моңғолия үкіметінің салиқалы саясаты, моңғол халқының кең пейілі себеп 

болса, екінші жағынан қазақ елі сырттағы туысқандарға бауырмалшыл қол 

ұшын бермей тұра алмасы анық. Болашақта тағы да көптеген келісім 

шарттар жасасып осы қарым-қатынастарды дамытуда көптеген жақсы іс-

шаралар ұйымдастырылып стратегиялық əріптестер қатарынан көрінеді 

деп сенемін жəне сонымен қатар бірнеше ұсыныстар ұсынамын. 

I. Соңғы жылдары əуе қатынасы тұрақсыз болып келеді. Осы мəселе 

бойынша екі мемлекет бірлесе отырып тұрақты қызмет етсе; 

II. Сауда қатынасы бұрынғысынан да жақсара түссе 

III. Туризм қатынасына да мəн берілсе. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БОЛАШАҚ МАМАНДЫ ТИІМДІ 

ДАЙЫНДАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ШАРТТАРЫ 

 

Қазақстан Республикасы нарық жағдайындағы адам капиталын 

қажет ететін қоғамның жаңа сапасына енді. Қоғамдық қатынастар 

жүйесіндегі өзгерістер білім беру саласына əсерін тигізбей қоймайды. Бұл 

мамандар дайындаудың жаңа əдіс-тəсілдерін іздестіру мен жүзеге асыруды 

талап етеді, оның мазмұны үнемі өзгеріске ұшырайтын əлеуметтік-

экономикалық жағдайда тиімді əрекет етуге дайын болатын, шығармашыл, 

кəсіби ұшқыр, өзін-өзі дамытуға жəне жетілдіруге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 

Ғылымның жəне технологияның қазіргі жағдайын бейнелейтін іргелі 

білім беру болашақ мамандардың тек тəжірибені белсенді қабылдауды 

ғана емес, сонымен бірге интеллектуалдық шығармашылық қабілеттілігін 

анықтайды. Білім берудің осындай түріне қазіргі жоғары оқу орындары 

бағытталған. Болашақ мамандардың, яғни студенттердің зерттеу біліктерін 

меңгеру қажеттілігі, бір жағынан, Мемлекеттік стандарттың талаптарымен 

айқындалады, онда бітірушің осы кəсіби аспектісі нақты анықталған; 

екінші жағынан, қазіргі мамандардың кəсіби іс-əрекетімен айқындалады. 

Мысалы, педагогтардан болашақ мамандарды дайындауда іс-əрекеттің 

шығармашылық табиғатына сəйкес соның ішінде оны ұйымдастырудың 

мəселесіне ғылыми тұрғыдан қарауға білім беру үрдісін зерттеу білігін 

талап етеді. Сондықтан да жоғары оқу орындарының студенттерін зерттеу 

жұмысы процедурасымен таныстыру керек, оны өткізудің дағдыларын 

қалыптастыру маңызды. Мысалға, оқыту барысында зерттеушілік білігін 

қалыптастыру. Ол кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысына студенттің 

қатысуы барысында қалыптасады. Соңғысына студенттерді бағыттары мен 

кафедра педагогтарының ғылыми жұмысы ерекшеліктері 

тақырыпшасымен кеңінен таныстыру ықпал етеді, оларды проблемалық 

топтарға қатыстыру, табысты зерттеу жұмысын жүргізетін оқытушыларға 

1-ші курстан бастап «бекіту» ретінде анықтаймыз.  

Осы бағыттағы тиімді жұмысты қамтамасыз етудің бірінші шарты 

ретінде бүкіл кəсіби дайындықтың жүйесін асыру барысындағы 

зерттеушілік білімдердің тиімді қалыптасу процесінің үздіксіздігі мен 

тұтастығын ерекше айтамыз. Оған аудиториялық сабақ пен студенттің 

өзбетінше жұмысы (студенттің оқу-зерттеу жұмысы мен ғылыми-зерттеу 

жұмысы), аталған біліктерді саналы жəне шығармашылық меңгерудегі 

түрлі əдістер мен тəсілдерді пайдаланумен байланысты тəжірибе жатады. 

Зерттеу біліктерін қалыптастырудың маңызды шарты ретінде зерттеу 

іс-əрекетінің мотивациясы болып табылады: қызығушылықтарын 

қалыптастыру, зерттеу жұмысы қажеттілігін, кəсіби өсу үшін зерттеу 

біліктер жүйесін меңгерудің маңыздылығын негіздеу. Мысалға, осы 
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жұмыстың бастамасы ретінде 1-ші курстан бастап, «Мамандыққа кіріспе» 

деп аталатын курс ұйымдастырылады, оның барысында кəсіби іс-əрекеттің 

ерекшелігі мен шығармашылық сипатын ашуға болады. Практикалық 

сабақтарда өзін-өзі тану, өзіндік қызығушылықтары мен қабілеттерін 

талдау, олардың таңдаған кəсіпке сəйкестілігін анықтау үшін жағдайлар 

жасалынады. Конференцияға рефераттарды дайындау барысында 

студенттер жаңашыл-зерттеушілердің жетістіктерімен танысады, шартты 

түрде айтқанда, «өзіне салып көреді» шеберге лайықты кəсіби біліктер мен 

тұлғалық қасиеттерді дамытады. Оның барысында келесідей зерттеу 

біліктерін меңгеру қажеттілігін саналы түрде ұғынады, бар тəжірибені 

талдау, проблеманы тұжырымдау, өз жұмысының нəтижесін жүйелеу 

сияқты білігі. 

Аталған біліктердің қалыптастыру мен зерттеу жұмысына 

қызығушылықты тудыру шарасына түрлі кəсіби жағдайларды талдау мен 

диагностикалауды өткізу, жоғары курс студенттерімен орындалатын 

тапсырмалардың зерттеушілік сипаты жəне т.б. басқа əдістері жатады. 

Сонымен қажетті білімдер жүйесі жəне қалыптасқан зерттеу біліктерімен 

бірге зерттеу іс-əрекетіне оң көзқарастың болуы болашақ маманның тиімді 

кəсіби іс-əрекетке дайындығын қалыптастырады. 

Екінші шарты жоғары оқу орындарындағы студенттердің кəсіби-

тұлғалық мəдениетін қалыптастыру болады. Болашақ маманның кəсіби 

дайындаудың тиімділігі сонымен бірге жүйелілік-құндылық көзқарасы 

тұрғысынан қарамақайшылықтардың талдауын жоғары білім берудің 

қазіргі жүйесінің талдауын талап етеді. Маманның кəсіби-тұлғалық 

мəдениеті оның іс-əрекетінің бүкіл жүйесін қамту керек. Осыған орай 

жоғары оқу орындары студенттерінің білім беру мазмұнын 

қалыптастыруда жүйелілік-құндылықтық көзқарасы өзекті болады. 

Болашақ маманның мəдениетін қалыптастыру проблемаларын тиімді 

шешу, оның əлеуметтік қасиеттерін дамыту, оқу-тəрбие жəне 

ұйымдастырушылық жұмысты талдау, теориялық жəне нақты-əлеуметтік 

зерттеулердің, тұлғалық жəне мəдениет теориясы нəтижесін жалпылау 

негізінде анықтаймыз. Мəдениет білімберушілік құндылық ретінде 

студенттерді дамыту мен тəрбиелеуде тұрмыстың, ойлаудың, 

сауықтырудың мəдениетінде, қатынасында, қарым - қатынасында, 

дүниетанымдық мəдениетінде, эстетикалық іс-əрекетінде көрініс береді. 

Бұл жерде маңыздысы - болашақ маман тұлғасының мəдениеті 

қалыптасуының механизмдерін зерттеу мақсатты түрде ұйымдастырылған 

жоқ, бірақ дамытушылық білім беру мен мəдениеттің аспектілері 

қаралады. Олардың өзара байланысы мен өзара ауысуы қаралады. Осыған 

орай болашақ маманды дайындау жүйесінде студенттердің үнемі өз кəсіби 

дəрежесін көтеру қабілетін дамыту шеңберінде жүйелілік-құндылық 

көзқарасының маңыздылығы оқу-тəрбие процесі барысында анықталады. 

Осыған байланысты жоғары кəсіби білім беру іс-əрекет ретінде 
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қарастырылады, оның мақсаты–болашақ маманның интеллектуалдық-

адамгершілік тұлғасын дамыту, тұлғалық өсуінің қамтамасыз ету ретінде 

анықтаймыз. 

Болашақ маманды дайындаудағы жүйелілік-құндылықтық көзқарасы 

жүйе ретінде түсініледі, ол жаңа ғасырдың мəдени жəне гуманистік 

құндылықтарын есепке алу негізінде құрылады: субъектіліктің, 

диалогиялықтың, дамытушы бағыттылықтың, кіріктірушіліктің, 

іргеліліктің, үздіксіздіктің. Сонымен, қазіргі білім беру парадигмасын 

əлеуметтік-тұлғалық, тұлғаға-бағдарлаушылық, гуманистік білім беру 

анықталады. Университеттік білім беруде əдетте парадигманың келесі 

өзгермелі түрлері айтылады: мəдени-құндылықтылық парадигмасы, 

академиялық парадигмасы, кəсіби парадигмасы, технократиялық 

парадигмасы, гуманистік парадигмасы. Жетекші білім берушілік 

парадигмасының əсерімен университеттік білім берудің басқа моделдері 

қалыптасады: а) дəстүрлі немесе классикалық; б) рационалистік [1]. 

Зерттеудің методологиясы білім берудің жүйелілік-құндылықтық 

парадигмасы шеңберінде болашақ маманның тұлғалық жаңа құрылымдары 

пайда болуы мен дамудың тенденциялары мен кəсіби білім берушілік 

жағдайларын анықтау мен зерттеуінің іске асуымен түсінеміз, олар 

ғылыми көзқарастар жүйесіне негізделеді: 

1. Акмеологиялық-кəсіби дайындық барысындағы табиғи жəне 

əлеуметтік-мəдени факторлар интеграциясын анықтауға мүмкіндік беретін 

сыртқы басқарудан ішкі басқаруға өту негізіндегі көзқарастар жүйесі. 

2. Мəдениеттілік-маманның интеллектуалдық-адами қабілеттерін 

дамытуға бағытталған іс-əрекеттің мазмұндық компонентінің бағытталу 

негізіндегі, мəдени-білім беру іс-əрекеті дамуының сыртқы қалыптасуы 

мен ішкі дамуының мақсаты мен мазмұнын, тəсілдері мен нəтижелерін 

өзіндік анықтауына бағытталу негізіндегі көзқарастар жүйесі. 

3. Тұлғалық–мəдени жəне кəсіби аспектіде өзіндік ұғыну 

субъективтілігіне қарай мамандықты игеру барысындағы болашақ 

мамандыққа қатынасын бейнеленуі негізіндегі көзқарастар жүйесі. Кəсіби 

мəдениетті игеру үрдісі мəдениеттің объективтіліктен субъективтілікке 

ауысу негізінде түсіндіріледі. Е.В.Бондаревскаяның пікірінше, бұл 

процесс, оның барысындағы кəсіби мəдениетінің моделі бойынша 

студенттермен айқындалып, кəсіби іс-əрекет пен мінез-құлықтың тұлғалық 

моделіне айналады. Сондықтан да тұлғалық-шығармашылық аспектісі 

кəсіби мəдениетті игерудің механизмімен түсіндіріледі. Ол өздігінен 

дамитын субъектінің маман ретіндегі тұлғалық өзекті қасиеттерін 

анықтаудың шығармашылығы актісі болып анықталады. Осымен қоғам 

өзінің соңғы нəтижесінде өзіндік мақсатқа бағытталған жан-жақты 

дамуына бағдарланған адамды қажет етуі түсіндіріледі. 

4.  Аксиологиялық-осыған сəйкес мəдени-білім берушілік 

білімдердің пайда болу процесі негізінде кəсіби іс-əрекетке болашақ 
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маманның құндылық қатынастары жүйесімен анықталуы негізіндегі 

көзқарастар жүйесі. «Мəдениет» ұғымын зерттеудегі аксиологиялық 

көзқарастың негізінде түрлі мəдениеттің іргесі ретінде құндылықтарды 

түсіну жатыр (А.И. Арнольдов, Ю.И. Еимов, Л.Н. Коган, В.П. Тугаринов, 

Н.З. Чавчавадзе). Осы авторлардың пікірінше, «мəдениет жоғары жəне кең 

мағынасында еңбектің нəтижесі болады – шығармашылық, өзгермелі жəне 

өзіндік жаңару іс-əрекетінің өнімі құндылықтар əлемі» [2]. Мəдениетпен 

байланысты осы көзқарас тағы бір бағытпен толықтырылады. Өйткені 

мəдениет жəне оның мағынасы өзбетінше қарастырылып қана қоймай, ол 

тек адамның шығармашылық іс-əрекеті арқылы өз болмысын анықтайды. 

Сондықтан да, «мəдениеттің нағыз мазмұны шығармашылық іс-əрекетпен 

анықталып, оның барысында рухани құндылықтар қалыптасады» [3]. Ал 

В.С.Библер мəдениет ұғымын шығармашылық пен еркінділікті жүзеге 

асыру ретінде адам болмысының мəнін ашу үшін пайдаланады [4]. 

Адамның шығармашылық белсенділігі іс-əрекет тəсілдерінде көрініс 

береді. Осыдан мəдениет адам дамуының өлшемі болып анықталады, ол 

адамдардың бүкіл тарихы барысындағы олардың қоғамдық өміршеңдігінің 

игерілген құндылықтардың көлемі ретінде сипатталады. Солайша 

мəдениет адамның осы құндылықтарға бағытталуының тəсілі болады. 

Мəдениеттің іс-əрекет тəсілдерінің жиынтығы ретінде қаралуы жүйелілік-

технологиялық көзқарастың негізін құрайды. Осындай мəдениетке 

қатысты қарастырылған анықтамалар мен көзқарастар культорологияда 

жəне кəсіби-педагогикалық мəдениетіне арналған зерттеулерде қаралған. 

Кəсіби-педагогикалық мəдениетті зерттеудің аксиологиялық аспектісі Е.Н. 

Шиянованың еңбектерінде жетекші педагогикалық оймен өрнектеліп, 

педагогикалық құндылықтар жиынтығының сипаттамасы ретінде қаралып, 

тікелей педагогикалық іс-əрекетте жүзеге асырылатын жəне тұтас 

педагогикалық үрдіске кірістірілетін [5]. Біз осылайша Е.Н. Шиянованың 

пікірімен толығынан қосыламыз, болашақ маманның жаңару, 

шығармашылық-коммуникативті іс-əрекеттердің негізін кəсіби-

педагогикалық мəдениет құрайды, ол тиімді іс-əрекеттер тəсілдері мен 

жолдарын кіріктіреді.  

Сонымен, біздің пайымдауымыз бойынша, мəдениеттің адамның 

шығармашылық іс-əрекеті ретінде қаралуы болашақ маманның кəсіби 

тұлғалық-шығармашылық көзқарасының негізін құрайды. 

5. Іс-əрекеттік-студенттердің кəсіби білігін қалыптастыру 

мақсатында студенттерді кəсіби ойлау мен əрекет етуге тарту негізіндегі 

көзқарастар жүйесі.  

Осы моделдің негізінде студенттерді дайындау барысында кəсіби-

тұлғалық мəдениет қалыптасуының құрылымдылық компоненттерін 

анықтаймыз: 
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- Мотивациялық-болашақ мамандардың жоғары оқу орындарының 

білім беру үрдісіне кіруді қамтамасыз ететін қажеттіліктерді, мотивтерді, 

қызығушылықтарды қамтиды; 

- Бағдарлаушылық-іс-əрекеттің танымдылық жəне өзінің 

адамгершілік – интеллектуалдық жетілуінің жоспарлау мен жобалаудың 

мақсатын анықтауды қамтиды; 

- Бағалаушылық-іс-əрекет нəтижелерін кəсіби-тұлғалық мəдениетті 

қалыптастыру шеңберіндегі, орындалатын міндетпен жалғастыру 

негізіндегі əрекеттердің орындалуының барысы туралы кері ақпаратын 

жүйелі алу мазмұнын қамтиды; 

- Мазмұндық-операционалдық-екі өзара байланысты бөлімдерден 

тұрады: жетекші білімдер жүйесі (теория, заңдылықтар, фактілер, 

көзқарастар) жəне оқудың тəсілдері (ақпарат алудың құралдары мен 

білімдерді қолдану); 

- Еріктілік, зейінді-ерікті түрде назар аудару тұрғысынан мəдени 

құндылықтарды игеру бойынша əрекеттердің эмоционалдық жағын 

қамтиды. 

Біздің зерттеуміз бойынша жоғары оқу орындарында осы моделдің 

табысты жүзеге асуының келесі кіріктірілген үрдістер ықпал етеді: арнайы 

пəндердің өзара байланыстылық үрдісі; осы пəндердің практикалық жəне 

шығармашылық-теориялық өзара əрекет үрдісі; жоғары оқу орындарында 

тұтас білім беру кеңістігін құру негізіндегі тəжірибемен алмасу үрдісі. Ал 

жоғары оқу орындарында болашақ маманды дайындау үрдісінің мəдени 

білім беру аспектісін дамытудың моделі өзін-өзі дамытуды, өзін-өзі 

жетілдіруді, өзін-өзі басқаруды, өзін-өзі танып білу мен анықтауды, 

толеранттылықты, кəсіби этиканы т.б. компоненттерді құрайды. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

К числу проблем теории экологического и природоресурсного права 

относятся определение государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования и его правовой природы. Эти 

проблемы между собой взаимосвязаны и правильное разрешение каждой 

зависит от того, что мы понимаем под управлением вообще и управлением 

в сфере охраны окружающей среды и природопользования в частности. 

Определение государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования носит дискуссионный характер 

в течение длительного периода времени. Ученые юристы дают различное 

представление об объеме, элементах управленческой деятельности и 

субъектах управления. 

 В широком смысле под управлением понимается руководство чем-

либо (или кем-либо) [1; с.4]. 

В узком смысле применительно к экологическому и 

природоресурсному праву в качестве исходного можно взять определение 

управления, как «совокупность предпринимаемых соответствующими 

субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения 

требований законодательства об окружающей среде»
 
[2; с.12].  Однако это 

лишь краткая дефиниция, требующая развернутого  формулирования. 

«Любое понятие обладает объемом, т. е. совокупностью обобщаемых 

им предметов, и содержанием, т.е. совокупностью признаков, кладущихся 

в основу такого обобщения» [3; с.251].  В юридической литературе  

отмечается, что «… чем сложнее то или иное государственно-правовое 

явление, тем с меньшим успехом можно выразить в кратком его 

определении все существенное. Определение в таком случае приобретает 

характер лишь некоторого средства первоначальной ориентации в 

предмете, но раскрыть полностью все конкретное данного явления не 

может. В подобных случаях применяется несколько взаимосвязанных 

дефиниций, образующих понятийный ряд»
 
[4; с.17].  

 Во-первых, государственное управление – это наиболее 

оптимальная форма государственного воздействия на обеспечение 

исполнения требований экологического и природоресурсного 

законодательства. В основу данного определения положена посылка о том, 

что государство, стремясь обеспечить исполнение предписаний норм 

права, которое само  же издает, тем самым охраняет регулируемые этими 

нормами экологические отношения. 
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 Во-вторых, государственное управление - это общественные 

отношения по поводу охраны, воспроизводства и использования 

природных ресурсов. Такая  дефиниция управления соответствует целям и 

возможностям правового регулирования. С позиции правового 

регулирования совершенно бесперспективно пытаться предопределить 

развитие процессов взаимодействия общества и природы, поскольку сами 

процессы объективны и в некоторой степени независимы от воли людей. 

Право лишь некоторым образом направляет процессы, взаимодействия 

общества и природы, вырабатывая и согласовывая отдельные общие 

ограничения в той степени, в какой можно вообще устанавливать пределы 

развития общественных отношений. Скажем, речь может идти о пределах 

осуществления права природопользования, права собственности на 

природные ресурсы, установления необходимого уровня нормативов 

качества окружающей среды, установления юридической ответственности 

за экологические правонарушения и т.д. 

Анализируя совокупность признаков,  лежащих в основе  обобщения 

понятия  управление, следует учитывать как общие особенности, 

присущие социальному управлению в целом, так и специфические, 

свойственные управлению в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования.   Юридический режим  управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, соотносясь с социальным 

управлением как часть с целым, попадает под «силовое» поле последнего и 

поэтому характеризуется некоторыми общими чертами, присущими 

социальному управлению в целом. Вместе с тем, как и всякая часть в 

отличие от целого, юридический режим управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования обладает рядом только ему 

свойственных моментов. Они определены, прежде всего, существенными 

особенностями, отличающими окружающую среду от других объектов 

управления. 

Среди специфических особенностей государственного воздействия в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования главными 

являются связанные с объектом указанного вида социального управления. 

Природные ресурсы, как материальная основа государственного 

суверенитета и окружающая среда, как место жизнеобитания человека, 

являются особыми объектами права, так как входят в социальную систему 

«человек – общество – природа». Пункт 1 статьи 1 Конституции  РК 

провозглашает, что «Республика Казахстан утверждает себя … 

социальным государством…». Это общее положение Раздела 1 

Конституции раскрывается в различных нормах Основного закона страны, 

в частности, государственная охрана окружающей среды, благоприятной 

для жизни и здоровья человека (статья 31). 

Публичность объектов влечет обязанность государства 

воздействовать на деятельность по охране окружающей среды и 
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природопользованию независимо от существующего у государства объема 

полномочий на природные ресурсы. Это воздействие именуется 

государственным управлением. В условиях рынка государство может 

иметь лишь столько управленческих правомочий, сколько ему необходимо 

для обеспечения охраны окружающей среды и природопользования. Это 

первая особенность юридического режима государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Теснейшая связь природопользования с охраной окружающей среды 

определяет вторую особенность юридического режима управления. «Не 

разрывать механически пользование от охраны, не противопоставлять их 

друг другу, а использовать природные ресурсы, оберегая их, строго 

охраняя – таково требование современности и природы» [5; с.84]. 

Несмотря на свою самостоятельность отношения по использованию 

и охране отдельных природных объектов тесно переплетаются. Главным 

объединяющим фактором является объект управленческих 

правоотношений окружающая среда с ее единством элементов, 

взаимосвязью и взаимообусловленностью. Общественные отношения по 

использованию природных ресурсов объективно вызвали появление 

общественных отношений по их охране. Охрана окружающей среды 

является обязательной составной частью при использовании каждого 

природного ресурса (вод, земель, атмосферного воздуха и т.д.). 

Наличие двух слагаемых природопользования подтверждается 

формулировка ст. 3 Экологического Кодекса РК. В ней говорится, с одной 

стороны, об использовании природных ресурсов, а, с другой, об охране 

окружающей среды, ибо осуществление охраны предполагает 

использование, а использование может быть нерациональным при 

отсутствии охраны. 

Третья особенность связана с нормативно-правовым обеспечением 

управления. Юридический режим управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования включает в себя нормы права, 

регулирующие общественные отношения в следующих направлениях: 

1) нормы учредительного характера (учреждение форм субъектов 

управления (государственных, производственных и ведомственных 

органов управления, а также форм участия общественности (партии, 

общественные объединения и др.)) в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования; 

2) нормы компетенционного характера (установление правового 

статуса субъектов управляющей системы (министерств, агентств, 

территориальных управлений и т. д.); 

3) нормы регулирующего характера (определение системы 

правовых мер, стимулирующих субъектов управляемой системы на 

рациональное использование природных богатств, охрану окружающей 

среды, обеспечение экологической безопасности). 
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И, наконец, четвертая особенность юридического режима 

управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

связана с его правовой природой. От решения проблемы правовой 

природы государственного управления в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования зависит: 

- определение места норм об управлении в области окружающей 

среды в системе отраслей права; 

- определение  предмета экологического и природоресурсного права 

и предмета административного права.  

Для определения правовой природы государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования необходимо 

исследовать пределы влияния административного права, экологического и 

природоресурсного права на природоохранные и природоресурсные 

отношения. 

Ряд  организационно-правовых вопросов охраны окружающей среды 

и природопользования нашли решение в административном праве, что 

объясняется зарождением исследований государственного управления в 

сфере природопользования в недрах науки административного права в 

середине прошлого века. 

Неразвитостью норм экологического и природоресурсного права 

можно объяснить факт выполнения в рамках административной 

специализации (12.00.02) диссертационных исследований по правовым 

проблемам государственного управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования. Например, кандидатские диссертации 

Ерофеева Н.Б. «Планирование в области охраны окружающей среды» – 

Киев. 1985 г., Муррука А. «Организационно-правовые проблемы 

управления использованием и охраной вод» – Ашхабад, 1985 г., 

Досымбековой М.С. «Компетенция и деятельность Совета Министров 

союзной республики по управлению охраной окружающей среды 

рациональным использованием природных ресурсов /На материалах 

Казахской ССР» – - Томск, 1985 г. и др. 

Однако изучение института государственного управления в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования в рамках 

административного права оказалось функционально недостаточным для 

развивающихся природоресурсных  отраслей права. Среди ученых-

юристов появились высказывания, что «в административно-правовой 

науке, к сожалению, мало трудов, в которых исследуются различные 

аспекты природоохранительной роли административного права и органов 

государственного управления. Теоретики  в области государственного 

управления долго не включались в разработку природоохранительных 

проблем, не изучали систему, компетенцию и взаимосвязь органов 

государственного управления, участвующих в охране природы и 



94 

контролирующих рациональное использование природных ресурсов»
 
[6; 

с.9]. 

Формирующиеся  природоресурсные  отрасли права (земельное, 

водное, горное и т.д.) требовали собственных правовых институтов, (права 

собственности, государственное управление, юридическая ответственность 

и др.).  В природоресурсном и природоохранном праве началась 

структуризация институтов права исключительной государственной 

собственности на природные ресурсы, государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования, с правовым 

режимом, значительно отличающимися от правовых режимов 

традиционных институтов гражданского и административного права. Эти 

отличия стали предметом изучения юристов-экологов, в результате 

которого был сделан вывод о том, что в предмет экологического и 

природоресурсного права входят вопросы государственного управления 

природными ресурсами и охраны окружающей среды. И в этом нельзя 

усматривать  принижения административного права. Административное 

право оказывает непосредственное воздействие на природопользователей, 

значительно определяя объем правомочий его участников.  Еще Аксененок 

Г.А., анализируя вопрос о разграничении земельных правоотношений от 

административных, верно заметил, что «из сказанного, конечно, не 

вытекает, что представители науки административного права не могут 

заниматься вопросами компетенции государственных органов в области 

распоряжения и управления землей. Наоборот, участие представителей 

административного права в разработке вопросов, связанных с 

распоряжением и управлением земельным фондом, будет способствовать 

наиболее обстоятельному исследованию этой сложной области земельных 

правоотношений»
 
[7; с.53]. 

Управленческие отношения в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования дифференцируются на внутренние и внешние. 

Объектом внутренних управленческих отношений является образование 

структурных подразделений, форм и методов работы государственного 

аппарата, комплектования кадров. Эти вопросы составляют предмет 

административного права (и ее составной части теории государственного 

управления), так как непосредственно не связаны с таким своеобразным 

объектом права как природные ресурсы.  

Что же касается внешних управленческих отношений (отношений, 

направленных на обеспечение природопользования и отношений, 

направленных на охрану окружающей среды), то они по своей правовой 

природе являются экологическими, т.к. связаны с особым объектом права 

– окружающей природной средой (земля, воды, леса, недра и т.д.). 

Указанный объект позволяет отграничить правовую природу 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования от форм управления, используемых в других отраслях 
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права (например, в налоговом, банковском и др.). Но здесь 

государственное управление обладает иной юридической природой, имеет 

иные функциональные цели и задачи, приводит к иным правовым 

следствиям и т. д. 

Как справедливо утверждал Мухитдинов Н.Б., «надо учесть и то, что 

содержание и функционирование отношений по управлению земельным 

фондом связаны с землей – своеобразным объектом права. А согласно 

теории земельного права, все отношения объектом которых является 

земля, составляют предмет только земельного права» [8; с.71]. 

Экстраполируя эти положения применительно к управлению в области 

окружающей среды, получаем, что все отношения, объектом которых 

являются  природные ресурсы, составляют предмет экологического права, 

как комплексной, интегрированной отрасли права. 

Таким образом, в этих суждениях раскрываются важнейшие вопросы 

теоретико-правового характера, проводится достаточно четкая грань 

между административной природой государственного управления в целом 

как института управления общественными процессами и государственным 

управлением в такой своеобразной сфере общественных отношений как 

охрана окружающей среды и природопользование. Правовая природа  

государственного управления  обусловлена теми природоресурсными 

отраслями, в рамках которых оно функционирует, а организационно-

структурное построение и управленческий процесс (принципы, цели, 

задачи, основные направления деятельности и др.) находятся в 

непосредственной зависимости от вида природного ресурса, являющегося 

объектом управления. 

И так,  анализ правовой природы государственного управления в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования позволяет три 

важных вывода: 

Первое. Нет оснований главное свойство государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

усматривать в его административно-правовой природе. Правовое 

обеспечение государственного управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования Республики Казахстан - задача 

административного права и экологического права, как комплексной, 

интегрированной отрасли права. Нормы, которые регулируют 

возникающие в этой сфере общественные отношения, будучи составной 

частью сложного института социального управления, содержатся в разных 

отраслях права. 

Такой подход толкования правовой природы управления в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования является вполне 

обоснованным, дающим возможность отразить влияние различных 

отраслей права на обеспечение экологической безопасности, охрану 

окружающей среды и природопользование. 
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Источниками административного права (в частности, 

Конституционным законом от 18.12.1995 года «О Правительстве 

Республики Казахстан»)
 
[9; с.145]. устанавливаются общие границы 

деятельности (общие принципы, общие функции, общие методы) для всех 

сфер государственного управления, в том числе и для государственного  

управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Вместе с тем в экологическом и природоресурсном законодательстве    

заложены  специальные нормы об управлении.  

Экологический Кодекс Республики Казахстан, законы об охране, 

воспроизводстве и использовании отдельных природных ресурсов и 

природных объектов (Земельный кодекс РК, Водный кодекс РК, Закон «Об 

особо охраняемых природных территорий», и др.) устанавливают 

организационно-правовые основы экологических и природоресурсных 

отношений. В этих законах и принятых на их основе подзаконных актах 

определены формы и содержание управленческой деятельности, 

закреплены особые функции государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования (экологический мониторинг, 

экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду и т. 

д.). 

Следовательно, одни отрасли права в силу своего назначения и 

характера занимаются регулированием управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования в большей мере, другие – в 

меньшей. 

Второе. Адекватное понимание назначения административного и 

экологического законодательства в регулировании охраны окружающей 

среды и природопользования, правильная оценка их функций субъектами 

правоприменения отражает влияние различных отраслей права на 

регулирование отношений  в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. В основе отнесения правовой природы 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования и экологическому и природоресурсному праву лежит 

учение об экологической функции государства. На первых этапах 

формирования экологической функции государства, когда практически на 

него оказывало влияние лишь административное законодательство, формы 

и содержание управленческой деятельности в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования были весьма примитивны. По мере 

становления экологической функции государства в том объеме, в каком 

это необходимо для развития и совершенствования отношений по 

рациональному использованию и охране природных ресурсов, развивались 

управленческие отношения в области окружающей среды. И чем 

совершенней становилось экологическое и природоресурсное 

законодательство, тем меньше управленческих вопросов в сфере охраны 
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окружающей среды и природопользования оставалось вне рамок  их 

правового регулирования; 

Третье. Представляется, что принятие Концепции устойчивого 

развития РК на 2007-2024 гг.,  законодательное формулирование 

принципов устойчивого развития в ст. 4 Экологического Кодекса РК, 

отражают влияние экологического законодательства государственное 

управление общественными отношениями в целом. Государственное 

управление в целом должно соизмеряться с обеспечением экологической 

безопасности, природопользованием, охраной окружающей среды. 

Следовательно, кардинально изменившиеся условия 

природопользования и охраны окружающей среды требуют новой научной 

трактовки и оценки такого сложного социально-правового явления, как 

государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования применительно к условиям рынка. 

Специфика управленческой деятельности, предопределенная в целом 

качественным своеобразием предмета правовой охраны – окружающая 

среда, эколого-правовым характером большинства юридических норм, 

обуславливает обобщающую характеристику правовой природы 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, как комплексного, правового института 

экологического и природоресурсного права. 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования определяется взаимосвязанными дефинициями, 

образующими понятийный ряд: 

- это разновидность государственного управления, осуществляемого 

при помощи системы взаимосвязанных организационных структур и 

специфических правовых форм (экономико-правовых, специально-

юридических, финансово-правовых и др.); 

- это юридическое воздействие на соответствующие общественные 

связи, опосредующие процессы охраны окружающей среды и 

природопользования, выступающее в форме исполнительно-

распорядительной деятельности, направленной на обеспечение исполнения 

требований экологического и природоресурсного законодательства; 

- это организационно-правовая гарантия достижения целей, 

поставленных экологическим и природоресурсным правом, и их 

эффективности; 

- это один из основных институтов достижения целей устойчивого 

обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов.  
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В реальной жизни не существует социального управления вообще: 

оно проявляется в конкретных видах. В литературе предлагаются 

различные основания классификации управления, в связи с чем 

называются разные его виды. Применительно к управлению в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, пожалуй, самой 

распространенной является классификация в зависимости от субъекта, 

который правомочен на осуществление управления: государственное, 

ведомственное, производственное управление и участие общественности в 

деятельности по обеспечению охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Помимо этого, в зависимости от объекта управленческого 

воздействия, выделяют управление в сфере охраны окружающей среды и 

управление в сфере использования природных ресурсов. Предлагаются и 
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более дробные классификации: управление в сфере охраны и 

использования земель, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, животного 

мира; управление охраной окружающей среды в пределах территории 

области, города и т.д. 

В юридической литературе выделяются три критерия, 

обуславливающие принадлежность управления к определенному виду. 

Вид управления зависит от: 1) территориальной сферы управления; 

2) «внешней формы» (государственная, производственная, ведомственная 

и участие общественности в системе управления; и 3) определяется 

отраслевой принадлежностью экологических отношений (земельные, 

водные, лесные, горные и др.), которые подвергаются управленческому 

воздействию.  

Территориальный вид управления основан на идее административно-

территориального деления страны (аул, село, поселок, сельский округ, 

район, район в городе, город, область), а также деления территорий по 

природно-географическим районам (бассейновый принцип). 

Управление природопользованием должно охватывать весь процесс, 

все стадии природопользования: добычу, изъятие природного ресурса, 

использование компонентов природно-ресурсной среды, в том числе и для 

вывода отходов производства, техногенных воздействий на экологические 

системы. Эти процессы развертываются в определенных 

пространственных границах и подвержены общему и специальному 

управленческому воздействию.  

Функциональная нагрузка между уровнями территориального 

управления различна. Общегосударственный уровень распространяется на 

все отрасли государственного управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования в масштабе территории Казахстана. Его 

функциональная нагрузка состоит в осуществлении руководства 

природопользованием, контролировании работы соответствующих 

отраслевых органов, решении актуальных вопросов в этой области, 

рассмотрении состояния охраны окружающей среды в целом. Так, 

Правительство Республики Казахстан в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. [1], Конституционным законом 

от 18 декабря 1995г. «О Правительстве Республики Казахстан» [2], 

Экологическим кодексом Республики Казахстан 2007г. [3] иными актами 

разрабатывает единую государственную политику охраны окружающей 

среды и меры по ее осуществлению, а также стратегию развития 

природопользования. Во исполнение этой функции постановлениями  

Правительства Республики Казахстан утверждены разнообразные   

программы развития  природоресурсных направлений и ряд других 

нормативных актов. 

Местный уровень управления распространяется в границах 

административно-территориальных образований (области, города и т.д.) 
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либо в границах определенных бассейнов (Урало-Каспийский, Зайсан-

Иртышский и т.д.). Органы управления регионального уровня 

осуществляют деятельность по реализации государственной политики в 

сфере охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов в пределах, находящегося под их управлением 

административно-территориального образования или природно-

географического бассейна. 

Выделение видов управления зависит от «внешней формы» его 

проявления (государственная, ведомственная, производственная и формы 

участия общественности в системе управления).  

Государственное управление – постоянный элемент системы 

природопользования, т. к. специфическая черта права пользования 

природными ресурсами состоит в наличии связи природопользователей с 

государством. Эта связь опосредуется через управленческие отношения. В 

частности, государство осуществляет контроль за соблюдением 

землепользователями своих обязанностей и правил пользования землей. [4; 

с. 11]. 

Государство обладает правом управления природными ресурсами 

вне зависимости от того в чьей собственности они находятся, поскольку в 

условиях рынка наличие государственных управленческих правомочий не 

связано с правом государственной собственности на природные ресурсы. 

Государственное управление - не единственный вид управления в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования. В дополнение к 

государственному законодатель устанавливает производственный и 

ведомственный вид управления, а также участие общественности в 

системе управления. Развитие системы природопользования, многообразие 

субъектов и способов природопользования, негативные последствия 

практики природопользования для благоприятного состояния окружающей 

среды обусловили необходимость разработки системы управления на 

уровне государства, ведомств, производств и участия в ней общественных 

организаций. Причем речь идет лишь об условном разделении уровней 

управления. В действительности наличие общей цели достижения 

рационального использования и охраны окружающей среды объединяет их 

в единую систему социального управления в области окружающей среды. 

Своеобразным видом управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования является ведомственное управление. В 

отличие от территориального управления, основанного на идее 

территориального размещения природных ресурсов и отраслевого 

управления, построенного по виду управляемого природного ресурса, 

ведомственное управление базируется на принципе подведомственности 

субъекта, обладающего правом пользования природным ресурсом. 

Природные ресурсы могут распределяться между министерствами и 
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ведомствами, которые должны осуществлять непосредственное 

управление ими – в том числе и через свои органы на местах. 

Ведомственное управление отдельными природными ресурсами 

осуществляется Министерством обороны, специально уполномоченными 

органами в сфере транспорта и коммуникаций, агентством по атомной 

энергии, органами управления пограничной службой и др. Ведомственные 

органы сочетают управление, предоставленными им земельными, водными 

и другими ресурсами, с управлением в сфере их основной деятельности 

(военной, транспортной и т.д.). Государство предоставляет природные 

ресурсы в ведомственное управление для решения, стоящих перед 

ведомствами основных задач, например, строительства и обслуживания 

дорог, подземных хранилищ, испытательных полигонов и д. Что же 

касается содержания ведомственного управления, то оно определяется 

характером использования природных ресурсов, последствиями 

природопользования, направлением деятельности и задачами, стоящими 

перед органами управления и подведомственными им организациями. В 

литературе указывается на значительно меньший объем компетенции 

ведомственного управления по сравнению с государственной, «она почти 

не включает права распоряжения землей, недрами, лесами и т. д., так как 

ведомственные органы осуществляют управление уже предоставленными 

им природными ресурсами и призваны обеспечить надлежащее 

природопользование предприятиями и организациями своей системы». [5; 

с. 92]. 

Особое значение в обеспечении рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды в условиях рыночного 

промышленного производства занимает производственное управление, 

которое со стороны промышленного объекта является  специально 

организованной деятельностью. Промышленные предприятия  не только 

основной   загрязнитель  окружающей среды, но и основной потребитель 

природных ресурсов. Поэтому  воздействие на природоохранную и 

природоресурсную деятельность промышленных предприятий является 

одним из основных направлений реализации экологической функции 

государства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Правовой основой производственного управления служит 

природоресурсное и природоохранное законодательство, законодательство 

о хозяйствующих субъектах, а также локальные акты самих предприятий. 

«При этом наиболее специфическими функциями производственного 

управления являются планирование, учет вредных воздействий на 

природу, координация природоохранительной деятельности различных 

подразделений, экологический контроль». [6; с. 222].  

Одним из важнейших принципов, учитываемых при разработке и 

принятии управленческих решений, является принцип открытости, 

означающий максимальное привлечение общественности к решению 
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вопросов управления. «В Казахстане сейчас зарегистрировано более 6,5 

тысяч неправительственных организаций, более 300 из них 

экологические».  [7; с. 27]. 

В условиях исключительной государственной собственности 

практически бесспорным являлось утверждение о том, что управление 

природными ресурсами – есть функция собственника природных богатств. 

Однако даже при  частной собственности на природные ресурсы наука 

управления предполагает участие общественности в управлении 

природопользованием. Следовательно, в условиях рынка вопрос о 

юридических гарантиях права граждан и общественных объединений на 

участие в управлении в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования должен получить новое актуальное решение, но он не 

может быть снят вообще.  

Правовая основа участия общественности в обеспечении исполнения 

требований экологического законодательства представлена разветвленной 

системой законодательства, защищающего экологические права граждан и 

общественных объединений. Определяющую роль в правовом 

обеспечении общественного движения занимает ст. 23 Конституции 

Республики Казахстан, которая гласит: «Граждане Республики имеют 

право на свободу объединений. Деятельность общественных объединений 

регулируется законом» [8]. В развитие этой конституционной нормы ст. 3 

ЭК РК устанавливает принцип активного и демократичного участия 

населения, общественных объединений и органов местного 

самоуправления в области охраны окружающей среды [3]. В этом же 

Законе имеется глава 2, специально посвященная правам и обязанностям 

граждан и общественных объединений в области охраны окружающей 

среды. Например согласно п.2 ст.5 Закона «Граждане имеют право 

создавать общественные объединения и общественные фонды охраны 

окружающей среды» [3]. 

Формы деятельности общественных экологических организаций 

разнообразны и все они в той или иной степени могут способствовать 

осуществлению основных принципов охраны окружающей среды, в 

частности, участие в обсуждении законопроектов по охране окружающей 

среды, экологическое воспитание и просвещение, научные исследования, 

разработка, утверждение и прогнозирование своих экологических 

программ и др. 

Некоторые формы деятельности общественных объединений стали 

возможными в результате поддержки государственным механизмом. В 

рыночных условиях это проявляется в укреплении и развитии 

взаимодействия общественных экологических объединений с органами 

государственного управления. Так, в целях привлечения общественности к 

экологическим проблемам Приказом министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 20 августа 2001 года № 208-П утверждено 
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«Руководство по взаимодействию специально уполномоченных 

государственных органов с общественными объединениями в вопросах 

контроля за охраной окружающей среды», в котором предусматривается 

заключение соглашений между уполномоченными органами по охране 

окружающей среды и общественными объединениями по осуществлению 

общественного контроля в области охраны окружающей среды [9]. 

Очевидно, что принятие подобных нормативно-правовых актов отражают 

идею развития государственного управления в условиях демократизации в 

направлении все большего взаимодействия с общественной 

деятельностью. 

Как верно полагает Тюлеубекова С.Ш., «для достижения такого 

партнерства государство должно утвердить Перечень  видов деятельности, 

разрешение на осуществление которой должно согласовываться с 

общественностью; обязано извещать о проектируемой хозяйственной 

деятельности; предоставлять общественности информацию о готовящемся 

проекте».  [10; с. 21]. 

На прошедшем в 2003 году первом Гражданском Форуме Казахстана 

Президент Республики Казахстан высказался за развитие взаимодействия 

между государством и неправительственными организациями, в том числе 

в сфере экологии, открывает возможности для более широкого участия 

общественных организаций в системе управления сферой охраны 

окружающей среды и природопользования. Это широкое привлечение 

неправительственных организаций в процесс разработки социально 

важных законопроектов и программных документов, а также создание 

органов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными 

организациями. «В данном случае предполагается введение Советов с 

консультативно-совещательным статусом при органах местной 

исполнительной власти которые будут призваны способствовать поиску 

оптимальных путей взаимодействия органов государственной власти с 

неправительственным сектором». [11; с.201]. Так, применительно к 

управлению на уровне Восточно-Казахстанской области, вопросы охраны 

окружающей среды постоянно находятся в центре внимания акима 

области, регулярно рассматриваются и решаются представительными и 

исполнительными органами. Акимом области принято решение о создании 

консультативно-совещательного органа – Координационного совета по 

проблеме экологии Восточно-Казахстанской области для более 

эффективных решений по вопросам охраны окружающей среды. В Совет, 

персональный состав которого принимается на сессии областного 

маслихата, кроме госструктур и предприятий вошли представители 

общественности, средств массовой информации, науки и образования [12]. 

И хотя Совет является консультативно-совещательным органом и его 

рекомендации имеют необязательный характер, используя обратную связь, 
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он получает информацию об исполнении рекомендаций и имеет право 

контроля за их выполнением. 

Что же касается направлений общественной деятельности, то 

наиболее значимыми следует признать: 

– информационное (распространяют экологические знания среди 
населения через средства массовой информации и в ином порядке, не 

противоречащим законодательству  ; 

– контрольное (осуществляют общественный контроль по 

собственной инициативе, договорам с природопользователями и 

центральным исполнительным органом в области охраны окружающей 

среды   

– экспертное (общественными объединениями или иными группами 
населения может проводиться общественная экологическая экспертиза. 

Она может осуществляться независимо от проведения по тем же объектам 

государственной экологической экспертизы. Заключение общественной 

экспертизы носит информационный и рекомендательный характер.   

Между тем совершенно ясно, что юридический статус общественных 

организаций на участие в управлении в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования может в нынешних рыночных условиях претерпеть 

существенные изменения. Законодатель должен исходить из того, что 

общественная организация – независимое от государства образование,  

которая в  рыночных условиях должна стать действенным механизмом, 

позволяющим вовлекать общественность в процесс регулирования 

природопользования.   
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ӘОЖ  502\504 (574) 
Ахметкалиева  А., Садуакасова Л.  
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СУ ҚОРЫН  ҚОРҒАУДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Адамның негізгі қажеттерінің бірі – таза жəне қауіпсіз су. Барлық 

адамзат үшін таза судың жетіспеуі 20 % құрайды. 
 Су кəдімгі сұйық зат деген күнде де, судың адам ойы жетпейтін 

таңғажайып қасиеттері жетерлік. Сол себепті география, ішінде 
гидрология ғылымы талай замандар бойы суға назарын салып келеді. Су 
қабығы біздің планетамыздың 71 %- ын алып жатыр. Бұл мəлімет адам 
тіршілігіндегі судың орны зор екендігін көрсетеді. Жалпы адамзат 
қабылдаған теория бойынша «алғашқы тіршіліктің өзі жерде емес, суда 
пайда болған». Мысал ретінде қарапайым зат алмасу, қоректену үрдістерін 
айтуға болады. Адам денесі 65% судан тұрады екен. Өсімдіктердің, жан - 
жануарлардың өсуінде, олардың қоректенуі үшін жүретін бтохимиялық 
реакциялардың барлығына днрлік су əсер етеді. Егер қолдағы бар сандық 
мəліметтерге жүгінсек, 1 кг бидай дəнін                  өсіру үшін шамамен 2 т, 
ал 1кг ет өнімі шығуы үшін 20т су жұмсалады екен. 
Адам шамамен жылына 60т су ішеді, оған күнделікті тұтынатын 300 т 
суды қоссақ, 1 адамның қажетіне жылына 360т су қажет болып табылады. 
Техникалық өнеркəсіпте 1т аллюминий өндіру үшін 45 - 60т су кетеді, ал 
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қағаз, мұнай өндіру сусыз іске аспайтыны бəрімізге белгілі. Су 
ғаламшардың көптеген жерлерінде: мұхиттарда, өзендер мен көлдерде, 
мұздықтарда, жер астында да бар. Мысалы: жер тереңдігінің 1 шқ - ында 4 
млн текше шақырым су сақталады екен. Атмосферадағы сулар əр шаршы 
шақырымда 20тоннадай су бу күйінде қалқып тұрады. Біздің 
планетамызды ғарыштан қарағанда су деп бағалауға болады. Ғалымдар 
біздің планетада 350млн текше шақырым су сақталады деп есептейді.  

Су ғаламшардың көптеген жерлерінде: мұхиттарда, өзендер мен 
көлдерде, мұздықтарда, жер астында да бар. Мысалы: жер тереңдігінің 1 
шқ - ында 4 млн текше шақырым су сақталады екен. Атмосферадағы сулар 
əр шаршы шақырымда 20 тоннадай су бу күйінде қалқып тұрады. Біздің 
планетамызды ғарыштан қарағанда су деп бағалауға болады. Ғалымдар 
біздің планетада 350млн текше шақырым су сақталады деп есептейді. 
Қазақ халқы суды қадірлеумен қатар оны тіршілік нəрі деп түсінген. Су 
бермеу, судан тарықтыру ең үлкен қылмыс деп саналған. Сондықтан 
жолаушылап келген адамға сусын берген.  

Сулар дегеніміз – су объектілерінде жинақталған барлық сулардың 
жиынтығын айтамыз. Су қорының жерлері – су айдындары (өзендер, 
көлдер, су қоймалары, тоғандар, мұздықтар, батпақтар) су шаруашылығы 
құрылыстары алып жатқан жерлер, сондай-ақ су қорғау аймақтары мен 
осы құрылыстардың белдеулеріне жəне ауыз сумен жабдықтаудың су 
тарту жүйелерінің санитарлық қорғау аймақтарына бөлініп берілген 

жерлер  [1; б. 123]. 
Қазақстан Республикасының су қоры Қазақстан Республикасының 

аумағы шегiндегi мемлекеттiк су кадастрынаенгiзiлген немесе енгiзiлуге 
тиiс барлық су объектiлерiнiң жиынтығын қамтиды. 

Шекарасы, көлемi мен су режимi бар құрлық бетi бедерлерiндегi 
жəне жер қойнауындағы су шоғырланымдары Қазақстан Республикасының 
су объектiлерiне жатады. Олар: теңiздер, өзендер, соларға теңестiрiлген 
каналдар, көлдер, мұздықтар жəне басқа да жер үстi су объектiлерi, жер 
асты сулары бар жер қойнауының бөлiктерi. 

Қазақстан Республикасының су ресурстары су объектiлерiнде 
жиналған, пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкiн жер үстi жəне 
жер асты суларының қорлары болып табылады. 

Қазақстан Республикасының су қоры Қазақстан Республикасының 
Конституциясымен жəне 2003 жылы 9-шілдеде қабылданған Су 
кодексімен реттеледі. 

Суды қорғау- адамзаттың жер бетіндегі табиғи су қорларының жай-
күйін жақсартуға, қалпына келтіруге жəне оларды сақтауға бағытталған 
əрекеті. Адамдардың кəсіптік əрекетінің жəне тұрмысқа пайдаланылуының 
тікелей немесе жанама əсерінен судың құрамының жəне қасиеттерінің 
өзгеріске ұшырауын, яғни су көзінің бір бөлігінің немесе түгелімен 
пайдаланудың кез келген бір түріне жарамсыз болып калуын судың 
ластануы деп атайды. Әдетте, су көзіне оның сапасын өзгеріске 
ұшыратпайтын, суда ерімейтін бөгде заттардың (ағаш жаңқалары, күл-

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
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қоқыс, металл сынықтары, құрылыс қалдықтары жəне басқа заттар) түсіп 

жиналуын коқыстану дейді [2; б. 39]. 
Ауыз су эпидемиологиялық тұрғыдан жəне химиялық құрамы 

бойынша қауіпсіз қасиеттері жағынан қолайлы болуы керек. 
Суды қорғаудың міндеттері — барлық судың табиғат 

жүйелерінің экологиялық тұрақтылығын бұзуы, халықтың денсаулығына 
зиян келтіруі, сондай-ақ балық қорларының азаюына, судың физикалық, 
химиялық, биологиялық қасиеттерінің өзгеруі, олардың табиғи толығу, 
тазару қабілетінің төмендеуі, судың гидрологиялық 
жəне гидрогеологиялық режімінің бұзылуы салдарынан сумен жабдықтау 
жағдайларының нашарлауына жəне басқа қолайсыз құбылыстарға əкеліп 
соқтыруы мүмкін ластанудан, былғанудан жəне сарқылудан қорғалуға 
тиістілігі. Суды қорғау судың ластануын, былғануын жəне сарқылуын 
болдырмауға бағытталған ұйымдық, экономикалық, құқылық жəне басқа 

шаралар жүйесін қамтиды  [3; б. 94]. 
Суды қорғау аймақтары мен белдеулері  

өзендердің, көлдердің, теңіздер мен су қоймаларының жағалауы бойымен, 
бұлақтардың, мұздықтардың, батпақтардың айласында, сондай-ақ 
каналдарды, су желілері мен басқа да су шаруашылық құрылыстарын 
бойлай ерекше пайдаланудың шарттары бар аймақтар мен белдеулер 

Суды қорғау шаралары бірнеше сатыдан тұрады: 
- Заң, бағдарламаларды қабылдайды; 
- Жергілікті атқарушы орган бағдарламаны жүзеге асырады; 
- Бағдарламаның жүзеге асуын қадағалау органы, яғни 

прокуратура тексереді; 

Прокурордың актісі негізінде басқа да органдар тексеру мүмкін [4; б. 
176]. 

Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсаттары халықтың жəне 
қоршаған ортаның тіршілік жағдайларын сақтау мен жақсарту үшін су 
пайдалану мен су қорын қорғаудың экологиялық қауіпсіз жəне 
экономикалық оңтайлы деңгейіне қол жеткізу жəне жолдау болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері: 
1) су қорын пайдалану жəне қорғау саласындағы мемлекеттік 

саясатты жүргізу; 
2) су қатынастарын реттеу; 
3) тұрақты су пайдалану жəне су қорын қорғауды қолдау мен 

дамытудың құқықтық негіздерін қамтамасыз ету; 
4) су қорын пайдаланудың жəне қорғаудың негізгі принциптері мен 

бағыттарын айқындау; 
5) су ресурстарын зерттеу, барлау жəне осы ресурстар мен су 

шаруашылығы құрылыстарын ұтымды  жəне кешенді пайдалану 
саласындағы қатынастарды басқару. 

Қазақстан Республикасының су қоры айрықша мемлекеттік меншікте 
болады. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Су қорын иелену, пайдалану жəне оған билік ету құқығын Қазақстан 
Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. 

Су объектілеріне мемлекеттік меншік құқығын бұзған жеке жəне 
заңды тұлғалардың іс-əрекеттерінің күші болмайды жəне ол Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілікке əкеп соқтырады. 

Қазақстан Республикасының су заңдары мынадай принциптерге 
негізделеді: 

1) Халықтың өмірі мен қызметінің негізі болып табылатын сулардың 
мемлекеттік маңызын мойындау; 

2) Халықты ауыз судың қажетті мөлшерімен жəне кепілді сапасымен 
бірінші кезекте қамтамасыз ету; 

3) Халықтың суға əділ жəне теңдей қол жеткізу; 
4) Су алуды азайтуға жəне судың зиянды əсерін кемітуге мүмкіндік 

беретін қазіргі заманғы технологияларды игеріп, кешенді жəне ұтымды су 
пайдалану; 

5) Су объектілерін оларды қорғаумен қоса кешенді пайдалану; 
6) Арнайы су пайдаланудың ақылылығы; 
7) Қазақстан Республикасының су заңдарын бұзудан келтірілген 

залалды өтеу; 
8) Қазақстан Республикасының су заңдарын бұзғандық үшін 

жауапкершіліктің бұлтарпастығы; 
9) Су қорын пайдалану мен қорғау жөніндегі міндеттерді шешудің 

жариялылық жəне оларға жұртшылықты тарту; 
10)Қазақстан Республикасы су қорының жай-күйі туралы ақпараттың 

қолжетімділігі; 
11)Халықаралық нормалар мен Қазақстан Республикасы бекіткен 

халықаралық шарттардың негізінде транс-шекаралық суларды пайдалану. 
Қорытындылай келе, су ресурстары біздің планетамыздағы өмірдің 

қайнар көзі болып табылады. Бұл туралы Шығыс халықтарының бірінде – 
«Су бар жерде өмір бар, ал жер, су таусылған жерде бітеді» деген мəтел де 
бар. Су теңдесі жоқ маңызды шикізат көздерінің бірегейі. Тіпті су 
пайдаланылмайтын бірде бір өндіріс саласы жоқ. Су ресурстары аса 
жоғары динамикасы мен табиғаттың басқа құрамдастарымен тығыз 
байланысының салдарынан жəне жаппай көп пайдаланылуының арқасында 
басқа табиғат объектілері арасында ерекше орын алады. Су 
шаруашылығына қатысты кез-келген шара экономиканың көптеген 
салалары мен адамдардың мүдделеріне тікелей əсер етеді.  

Сондықтан да бізді қоршаған орта-табиғатты қорғау əрқайсымыздың 
міндетіміз. Су біздің байлығымыз, оған қамқорлықпен қарау əр уақытта 
есімізде болуы қажет.   
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С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАРИХИ-МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕР 
 
Шығыс Қазақстанның жері тарихи-мəдени ескерткіштерге өте бай 

өлке. Осы жердегі ескерткіштерге талдау жасасақ, олар өз бастауын сонау 
тас дəуірен алады.  Шығыс Қазақстан жері ерте темір дəуіріндегі тарихи-
мəдени ескерткіштерге бай екенін археологиялық қазба жұмыстары да 
дəлелдеп келеді. Алтай мен Тарбағатай аралығын мекендеген халықтардың 
археологиялық ескерткіштері  майемер, шілікті, берел, құлажорға жəне 
тағы да басқа ескерткіштермен белгілі. Келесі кезеңде қола 
дəуіріндегі Шығыс Қазақстан тайпаларының мəдениеті үш кезеңнің, 
алдыңғы, ортаңғы жəне соңғы кезендердің ескерткіштерімен танылады. 
Бұлардың ішінде андронов мəдени қауымына жататын ортаңғы қола 
ескерткіштері неғұрлым жақсы зерттелген. Қола дəуірінің ортаңғы 
(дамыған) кезеңіндегі Шығыс Қазақстан тұрғындарының мəдениеті 
қоныстар мен қорымдардың үлкен тобымен сипатталады. Неғұрлым 
көрнекі материалдар Қанай ауылы маңындағы қоныстан, корымдар мен 
құрбан шалатын орыннан, Зевакино ауылы, Сарыкөл көлі маңындағы, Кіші 
койтас, Нұрмамбет қойнауларындағы жəне тағы басқа да қорымдардан 
алынды. Ертістің он жағалауына орналасқан Қанай ауылы іргесіндегі 
қоныста жапсарластыра салынған шаруашылық кұрылыстары бар 
тікбұрыш түріндегі тұрғын жай ашылды. Жай жартылай жертөле сияқты. 
Құрылыс қабырғаларының негізі - тіреулер, олардың арасына қамыс 
салынып, балшықпен сыланған. Едені жер, ондатастан қаланған үш ошақ 
бар. Оның екеуі тамақ дайындауға, біреуі үйді жылытуға арналған. 
Шаруашылық кора-копсы негізгі тұрғын жай- мен бірге тұтас жайдак 
төбемен жабылған. 

«Алтай-түркі əлемінің алтын бесігі»-деген сөз текке айтылмаған. 
Осы өңір түріктердің алғашқы мекені болып саналады. Оған дəлел, 
университетімізде осы тақырыпқа байланысты тұрақты өткізілетін 
конференцияларға қатысу арқылы көп мəлімет ала аламыз. Конференцияға 
қатысқан  шетелден келген тарихшылар жəне отандық тарихшыларымыз 
осы аймақтағы түркі кезеңі туралы құнды баяндамалар жасап, тарихи-
мəдени ескерткіштерге салмақты талдаулар жасады. Орта ғасырлар 
дəуірінің ескерткіштері арасында Түрік қағандығы кезеңінің жерлеу 
орындары мен көптеген тас мүсіндері, əсіресе, Ертіс бойында көптеп 
саналатын қимақ обалары, қыпшақ заманының ескерткіштері белгілі 
болып отыр. Ескерткіштердің ерекше түріне өлкеде кеңінен тараған 
тастағы таңбалар, яғни петроглифтер жатады. Өлкемізде түрік дəуіріне 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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жататын петроглифтертердің бірнеше үлгісі сақталған.  
Қазақстан Ресей империясының құрамына кіргенге дейін бұл өлкеде 

қалалар мен қоныстар, суландыру жүйелері болды. Оған дəлел, 
Алтайда, Зайсан қазаншұңқырында, Тарбағатай мен Сауыр жоталарында 
ежелгі кеніштердің, суландыру жүйелерінің, бекіністер мен қоныстардың 
іздері сақталған.  

ХХ ғасырдың басында осы аймаққа зерттеу жұмыстары жүргізіліп, 
кен байлықтарды игеру басталған. Осы кезден бастап қазақ жеріне орыс 
көпестері де келе бастады. Қазіргі кезде Зайсан қаласында орыс 
көпестерінің дүкендері мен үйлері сақталған.  

Өлкеміз қазірдің өзінде туристер келіп тамашалайтын тарихи-мəдени 
ескерткіштерге бай. Солардың бірі-Қозы Көрпеш - Баян Сұлу мазары 
Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Таңсық теміржол бекетінен 10 
шақырымдай жердегі Аягөз өзенінің бойында орналасқан. Мазардың 
көтерілуі жайлы деректер бірнеше уақытты көрсетеді. Кейбіреулер  мазар 
V-X ғасырда көтерілді десе, біреулері X-XI ғасырда орнатылған дейді. 
Зерттеушілер көбінде соңғысына тоқталып отыр. Оны растау уақыт 
еншісінде. Бұл мазарға қазіргі кезде жаңадан тұрмыс құратын жастар 
келіп, некелерін қиғызып жатады.  

 Халықтың тағы бір көп қатынайтын жерлерінің бірі Ырғызбай əулие 
мазары. Ырғызбай əулие  бабамыз 1787 жылы дүниеге келген. Әулиенің 
басына келушілер құрбандық шалып, құран оқытып жатады. Кезінде 
болашақ Абайдың əкесі - бала Құнанбайды ауыр дерттен жазып алған 
атақты тəуіп туралы халық жадында жатталған жақсы лебіз, тылсымға 
толы əңгіме мол. Ырғызбай-өзі молда, өзі тəуіп əулие кісі болған. Тіпті 
жолда кездескендерден сұрасақ, олар еліміздің түкпір-түкпірінен келіп 
жатқандар. Кейінгі кезде Ырғызбай ата мазары табиғи қызыл тастан қайта 
көтеріліп, жаңғыртылған екен. Сондай-ақ, бұл жерде қазіргі кезде  жалғыз 
мазар емес, тұтас кешен орналасқан [3]. 

Шығыс өңіріндегі тағы бір киелі мекен -Қоңыр Әулие үңгірі. Бұл 
киелі үңгірдің пайда болуы ХҮІІІ ғасырға жатады. Қазақ-жоңғар соғысы 
кезінде Қоңыр əулие жараланған жауынгерлерді осы үңгірдің суымен 
емдеген екен. Ені 80 метр, биіктігі 1,5 метрдей болатын жіңішке дəліз 
арқылы үңгірге кіріп, көлдің мұздай суына бір сүңгіген жанның бойы 
сергіп, санасы серпіліп сала береді. Қаншама жүздеген, тіпті мыңдаған 
адамдар осынау көлден дертіне дауа, еміне шипа да тауыпты. Тіпті қыстың 
қыраулы кезінде келіп суға шомылғандар емдеріне шипа алып кететін 
көрінеді. Осыған қарап, Алланың құдіреті шексіз екенін көреміз. Біз барған 
кезде Ресейден келген бір профессордың өз емделушілерін осы қасиетті 
суға əкеліп, емдеп арақтан, нашадан бас тартқызып жатқанын естідік. Тіпті 
көрші Қырғыз елінен келіп жатқан келушілер бар екен [5].  

 Шығыс Қазақстандағы тарихи ескерткіштердің қатарына тарихи 
тұлғаларға орнатылған кесенелерді де  жатқызамыз. Солардың бірі- Семей 
қаласындағы Абай кесенесі.   Абай кесенесі -1996 жылы салынған сəулет 
өнер ескерткіші болып табылады. Шығыс Қазақстан облысының Абай 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%88%D2%B1%D2%A3%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80_%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
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ауданы Жидебай қонысында ұлы ақынның туғанына 150 жыл толған 
мерейтойды ЮНЕСКО- шешімімен əлемдік деңгейде атап өту шаралары 
қарсаңында орнатылған.  

Қазақтың ұлы ақыны Абайға Зайсан жерінен де ескеркіш бұйырған 
екен. Абайдың 170 жылдық мерейтойы қарсаңында Зайсандағы Абай 
саябағында ақынға арналған ескерткіш ашылған.   

Тағы бір көз тартарлық тарихи ескерткіштің бірі- Абайдың 
Жидебайдағы мұражай үйі. Абайдың өмірі мен шығармашылық жолынан 
толық мағлұмат беретін мəдени мекеме. Семей қаласынан 180 шақырым 
аудан орталығы Қарауылдан 25 шақырым қашықтықта орналасқан. 1945 
жылы ұлы ақынның туғанына 100 толуы қарсаңында, арнаулы мемлекеттік 
комиссия шешімімен Жидебайдғы Абай қыстауы - Абайдың Жидебайдағы 
мұражай үйіне айналды.  

Қазақ жазба əдебиетінің негізін қалаған дана Абай мен қазақтың ұлы 
ойшыл-философы Шəкəрім жерленген Жидебай жеріне жыл сайын 
мыңдаған туристтер келіп жатады. Ал 2008 жылы Шəкəрімнің 150 
жылдығын кең көлемде атап өту жоспарланып, кесене төңірегінде мəдени 
тұрмыстық кешен де салынған.  Өзімізде барып, Жидебайдағы Абай мен 
Шəкəрімнің аруағына құран оқытып қайттық. 

Елбасымыздың 2005 жылғы Қазақстан халқына дəстүрлі Жолдауына 
сəйкес тарихи-мəдени ескерткіштерді туризмнің ірі орталығына айналдыру 
керектігі, ондағы мəдени құндылықтарымызды қорғауға алынуы керектігі 
айтылған. Осы тарихи ескерткіштерді көркейте отырып, көне 
ескерткіштері туристік жерлерге айналдырып, барынша отандық жəне 
шетелдік туристерге жағдай жасап, ескерткіштерді ел экономикасының 
көтерілуіне себебін тигізуіне мүмкіндік туғызуымыз керек. Бұл қазақ елін, 
жерін, тарихын бүкіл əлемге паш ете отырып, экономиканың көтерілуіне 
де өз үлесін қосады жəне Қазақстанның шетелдермен байланысын нығайта 
түседі [6].   

Тарихи-мəдени құндылықтарды қорғау жəне ұқыпты пайдалануға 
қатысты мемлекеттік реттеу мəселелері Қазақстан Республикасындағы 
басымдық берілген міндеттердің бірі екені анық. Материалдық мұра 
объектілерінің сақталуын, ғылыми жəне мəдени пайдаланылуын 
қамтамасыз ету мемлекеттің өзіндік мəдени-ұлттық ерекшелігін дамытуға 
жағдай жасайды, қазіргі заманғы жаһандық жəне интеграциялық үдеріс 
жағдайында қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда 
тарихи, археологиялық, сəулеттік жəне мəдени ескерткіштердің қирауы 
мен мүлдем жойылып кету қаупі төніп тұрғандықтан, бұл проблема одан 
сайын өзекті бола түсуде. Орын алып отырған күрделі экологиялық, 
антропогендік факторлар қоршаған табиғи жəне мəдени ортаның 
жағдайына, оның маңызды құрамы болып табылатын тарихи жəне мəдени 
ескерткіштердің үгітіліп қирай түсуіне ықпал етуде. Сондай жағдайда 
тұрған ескерткіштерді анықтау жəне зерттеу арнайы археологиялық 
зерттеу əдістерін қолдануды, əртүрлі ғылым мен білім жүйелерін бір 
арнаға тоғыстыратын жаңа бағдарламалар мен жобалар кешенін əзірлеуді 
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талап етеді. Барлау-іздестіру жұмыстарына нанотехнологиялық жəне 
инновациялық əдістер қолдану көп жағдайда алға қойылған міндеттің 
нақты маңыздылығына жəне, əрине, маандардың кəсібилігіне тікелей 
байланысты болмақ [8].   

Сондықтан, Шығыс Қазақстан облысында орналасқан тарихи-мəдени 
ескерткіштерді өлкедегі туризмді дамытуға пайдалануға болады деп 
есептейміз.  
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КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН БІЛІМ БЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ 

ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Елбасымыздың Қазақстан халқына Жолдауында ХХІ ғасырда 

ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: «Мемлекеттік 

тілді тиімді меңгерудің ең үздік, инновациялық əдістемелік, тəжірибелік 

оқу құралдарын, аудио-бейнематериалдарын əзірлеу керек. Компьютерлік 

техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық жəне 

телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электрондық 

оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын 

көрсету», - деген еді. 
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Ұстаз үшін ең негізгі мақсат – əр сабақты тартымды, тиімді, түсінікті 

етіп өткізу. Оны жүзеге асырудың бір жолы-заман талабына сай ақпаратты 

технологияларды қолдану. Бұл мақсатты жүзеге асыруда оқытудың 

инновациялық əдістерін қолдану тиімді. Инновациялық əдістердің ең 

негізгісінің бірі – интерактивті оқыту əдісі. [1] 

Интерактивті оқыту ағылшынның «Inter» - өзара, «act» - əрекет ету 

деген сөзінен шыққан. Оқушы білімді дайын күйінде мұғалім 

түсіндірмесінен алмай, өзінің өмірлік тəжірибесіне сүйену арқылы 

танымдық «жаңалық» ашып, шығармашылық тапсырмаларды орындау 

негізінде əр түрлі өнімдер жасауы тиіс. Нəтижесінде оқушының 

дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасуы керек. Осы 

бағытта оқушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін 

əдістемелік тəсілдер интерактивті деп аталады. Интерактивті оқытудың 

басты мақсаты – балаларды өз бетінше ой қорытып, жауап табуға үйрету. 

Бұл жерде оқушының жауаптарынан гөрі мəселенің шешімін табуға 

талпынғаны маңыздырақ. Оқушы дайын білімді көшіріп алмай, өз бетімен 

ізденуге мүмкіндік алады. Ал мұғалімнің міндеті – оқушының неғұрлым 

белсенділік танытуына жағдай жасау, қажет кезде жол көрсету болып 

табылады. Бұл əдістерді қолдану сырттай өте жеңіл көрінгенімен, өзіндік 

ерекшеліктері мен қиындықтары да бар. Бұл əдіс оқыту процесінде 

оқушыларды бірігіп белгілі бір мəселені шешуге, белгілі бір əрекетке өз 

жауапкершілігін сезініп, белсенді болуға жəне осы кезде өз қиялын, ой-

өрісін,шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл 

əдіс оқушыларды жұп болып, бірігіп жұмыс жасауға, жұмыс жасай 

отырып, өзгелерге көмек көрсетуге үйретеді. Бұл ұғым тəсіл ретінде 

төмендегідей талаптарға сай келеді: 

- ақпаратты терең игереді,өйткені оны ой елегінен өткізеді; 

- жеке тұлғасына тікелей əсер етіп,танымдық, шығармашылық 

қабілетін оятады; 

- ойлауды белсендіреді; 

- ынтымақтастықпен əрекет етуге үйретеді; 

- тыңдау дағдысын қалыптастырып,өзгені тыңдай алады. 

Интерактивті əдістерге жататындар: 

- проблемалық шығарма əдістері; - презентациялар 

- пікірталастар; - топпен жұмыс; 

- «миға шабуыл» əдісі; -зерттеулер; 

- сын тұрғысынан ойлау; - іскерлік ойындар; 

- рөлдік ойындар; - «инсерт» əдісі; 

- сахналау; - сауалнамалар жүргізу 

əдісі; 

- баяндамалар мен ақпараттық 

хабарлар; 

- дебат т.б 
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Интерактивті əдіске сондай-ақ əр түрлі көмекші құралдарды: 

интерактивті тақта, кітаптар, бейне материалдар, слайдтар, флипчарттар, 

постерлер, компьютерлер т.б мультимедия құралдарын пайдалана отырып, 

таныстырулар жатады. Мысалы, мына тапсырманың жауабы интерактивті 

тақтада жасырын тұрады, орындап болған соң дұрыс жауабын 

салыстырады: 

 

Ту, Елтаңба, Әнұран (рəміздер) 

Қарағанды, Алматы, ШҚО (облыстар) 

Құқық, міндет, бап (Ата Заң) 

Н.Назарбаев, В.Путин, И.Каримов (Елбасы) 

Интерактивті негізде оқу мақсаты – жай ғана білу емес, үйрене білу, 

ал үйрене білу – қажетті дағды. Интерактивті оқыту əдістерін қолдана 

отырып мынандай нəтижелерге қол жеткізуге болады: 

1. Уақыт үнемделеді; 

2. Сабақтың сапасы артады,оқу үлгерімі артады; 

3. Оқу əдісі мен құралдарын таңдауға мүмкіндік жасалады; 

4. Оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығын арттырады; 

5. Оқушылардың жан-жақты ізденуіне мүмкіндік туғызады 

Интерактивті оқыту тəсілдерін қолдану оқушыларды мəселені бірігіп 

шешуге үйретеді. Ал бірігіп жұмыс істеу – əрі жеңіл, əрі тиімді. Топ 

мүшелері өз ойларын ортаға салып, кесте арқылы көрсетеді. Ойларын дəл, 

дұрыс қорғап шығуға күш салады. Интерактивті оқыту тəсілдерін қолдану 

оқушылар шығармашылығын арттыруда ең қуатты ынталандыру құралы 

болып табылады. Ол үшін сабақ құрылымы əр түрлі оқу əдістері мен 

ұстаздың дайындығы, ізденісі жоғары болуы керек. 

Дайын білімді қабылдап алу арқылы қажетті икем-дағдыларды 

дамыту мүмкін емес. Сондықтан оқушылардың арнайы іс-əрекет 

барысында икем-дағдыларды меңгеруі маңызды рөл атқарады. 

Интерактивті оқыту білімді балалардың өздігінен оқып-үйренуге 

бағытталуы керек. Оқушыларға дайын жауаптары бар тапсырмалар 

бергенде, олардың танымдық белсенділік деңгейі жоғары болмайды. Ал, өз 

ойын тиянақтап, оны қорғау кезінде танымдық белсенділік деңгейі күрт 

артады. Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ оқушыларды өз бетімен 

ізденуге үйретеді. Білім берудің дəстүрлі нысандарымен салыстырғанда, 

интерактивті оқытуда оқытушы мен оқушының өзара əрекеттестігі 

ауысады: мұғалімнің белсенділігі оқушының белсенділігіне орын береді. 

[2] 

Оқудың интерактивті əдістерінің артықшылығы қандай? Ең 

алдымен, интерактивті əдістер: 

-ақпаратты терең игереді, өйткені оны ой елегінен өткізеді; 

-оқушылардың қызығушылығын туғызады; 

-əрқайсысының оқу процесіне қатысу белсенділігін кеңейтеді; 
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-əрбір оқушының сезіміне назар аударады; 

-оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді; 

-кері байланысты (аудиторияның жауап беру реакциясын) жүзеге 

асырады; 

-оқушылардың пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады; 

-өмірлік машықтарды қалыптастырады ; 

-мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі; 

-ынтымақтастықпен əрекет етуге үйренеді. 

Айтылым – адамдардың бір-бірімен тілдесуі барысында өз ойын, 

пікірін жеткізуі, яғни оқушының өз ойын, алған ақпаратын жүйелеп, 

екінші адаммен ұғынысуға, қарым-қатынас жасауға үйрету. Айтылым 

əрекетін жүзеге асырудағы қолданылатын интерактивті əдістердің 

барлығы ұжымдық, жұптық əрекет арқылы іске асады. Айтылым 

əрекетінде қатысымдық ойындар, түрлі пікірталас, тақырыпқа сəйкес 

жағдаяттық тапсырмалар, проблемалық сұрақтар, топтағы 

полиглотты,жұптағы диалогты ұйымдастыруға болады. Оқушылар осы 

тапсырмаларды бірлесе талқылап, орындау кезінде бір-бірімен 

қатысымдық əрекетке түседі. Оқушы ақпарат алып қана қоймайды, 

практикалық сөйлеуге дағдыланады, өз ойын түсінікті жеткізуге үйренеді. 

Сонымен қатар айтылымда жеке шығармашылық жұмыс түріне де 

интерактивті тұрғыдан көңіл бөлінеді. Мысалы, жобалар жасау əдісі 

бойынша талқылауға белгілі бір көлемді тақырып беріледі. Оқушыларға 

кітапханаға барып қосымша ақпарат алуға,тақырып бойынша бұқаралық 

ақпарат құралдарынан мақалалар, суреттер қарастырып, алынған 

мəліметтерін топ болып талқылап, жоба жасайды. Бұл əдісте интерактивті 

тақта,компьютер арқылы түрлі слайдтар, бейнефильмдер, роликтер 

көрсетуге болады. Мұның өзі оқушыны өз бетінше жұмыс істеуге, 

шығармашылық тұрғыдан ізденуге, берілген тақырыптың көлемінде сөздік 

қорының молаюына, өз көзқарасын еркін жеткізуге машықтандырады. 

Тыңдалым – оқушыларды есту арқылы қабылдаған ақпаратты 

түсініп, жинақтап, соған сəйкес сөзінің жауабын айта білуге үйрететін 

тілдік қатысымның күрделі түрі. Тыңдалым арқылы оқушыға сөздердің 

дұрыс айтылуын, мəнерлеп оқуды, грамматикалық жəне лексикалық 

дағдысын қалыптастыру көзделеді.Тыңдалымның нəтижелі болуы тілдік 

хабардың көлемі жəне оны тыңдау уақытына да байланысты. Мəтін көлемі 

үш минуттан артық болмаса, оқушының оны қабылдап, қорытындылауына 

да жеңіл болады. Тыңдалған мəтінді түсініп-қабылдауға байланысты 

жұмыстар түрлендіріліп беріледі. Жұмысты оқушылар топта (жұпта) өзара 

ақылдаса, ойласа отырып орындайды. Жұмысты осылайша орындау 

арқылы оқушылар, біріншіден,бір-бірімен өзара əрекет етіп, 

коммуникативтік қарым-қатынасқа түседі; екіншіден, бірінің білмегенін 

бірі толықтыра отырып, бір-бірінен үйренеді; үшіншіден, топтасып, 

ұйымдасып жұмыс жасауға дағдыланады. Топтағы (жұптағы) жұмыс 
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барысында берілген мəтін мазмұнын талдау, саралау, жіктеу негізінде 

ойлау операциялары орындалып, нəтижесінде мəтін мазмұнын түсініп-

қабылдау жүзеге асырылады.  

Оқылым оқушының тілдік қатысым дағдысын жетілдіруде маңызды 

рөл атқарады. Оқушы оқылым арқылы жаңа сөздерді меңгереді, сөздердің 

дыбысталуына назар аударады. Сөз бен сөйлемнің мағынасын түсінуге, 

сөзді дұрыс қолдана білуге машықтанады. Оқылымның екі түрлі формада 

(іштей оқу, дауыстап оқу) жүзеге асатынын былай тұжырымдайды: «Іштей 

оқу - оқылымның негізгі формасы, ол монологтық сипатта болып, көбінесе 

бір адамға қатысты болады, екіншіден, іштей оқығанда адам мəтіннен 

ақпаратты өзі үшін алады. Дауыстап оқу – материалды қатты, мəнерлеп, 

барлық сөйлеу аппаратын іске қосып, айналасындағы адамдарға естіртіп, 

үнмен оқу. Дауыстап оқу дыбыстарды дұрыс айтуға, сөйлеу мəнерін 

жетілдіруге, оқығанды есте сақтауға негіз бола отырып, іштей оқуға 

үйрететін алғашқы қадам болып табылады». Оқушыларды оқылымға 

үйрете отырып мəтінге дейінгі, мəтінмен, мəтіннен кейінгі жұмыс түрлерін 

тиімді пайдалану нəтижеге қол жеткізеді. Сөйлесім əрекетінің оқылым 

бөлігінде мəтінді меңгергенін тексеру мақсатында тест тапсырмалары 

түрлерін беруге болады. 

Жазылым – тіл үйренудің лингвистикалық ерекшеліктерін игеруді 

қажет ететін, күрделі тілдік құбылыс, яғни оқушының өз пікірін толық 

жаза білуі, тілдің графикалық, орфографиялық дағдыларын 

қалыптастыруы, сауатты жазуға машықтану. Жазылымды меңгертудегі 

интерактивті əдістердің бірі – тілдік жаттығулар. Зерттеушілер тілдік 

жаттығуларды  тілдік жəне қатысымдық деп бөліп көрсетеді: «Тілдік 

жаттығулар тілдік бірліктерді фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

заңдылықтарға сəйкес меңгертуге бағытталады. Қатысымдық 

жаттығуларда берілген сурет бойынша сөйлем, мəтін құрастыру, 

аяқталмаған сөйлемді аяқтап жазу, сөздерді басқа сөздермен алмастыру, 

орны алмасқан сөздерді жүйелі құру сияқты тапсырмалар қамтылады». 

Жазылымды дамытуға арналған жұмыс түрлеріне берілген тақырыпқа 

шығарма жазу, хат жазу, оқыған материалынан қысқаша резюме жазу, эссе 

жазу сияқтылары кіреді. Қазіргі уақытта күнделікті сабақта аудио, бейне 

құрылымдарды пайдалану айтарлықтай нəтижелер беріп келеді. Эссе бір 

тақырыпқа байланысты өз ойын пайымдап жазу болса, түрлі аудио, бейне 

таспалар арқылы бейнефильмдер үзіндісіне пікірін жазғызу, диктордың 

оқыған мəтінінен негізгі ойды тауып жазу сияқты тапсырмалар арқылы 

жазылым дағдысын дамытуға болады. Қазақ тілі жəне əдебиет пəндерін 

жүргізуде дидактикалық тапсырмаларға сəйкес əдістерді таңдау өте 

маңызды.  

Шығармашылық жұмыс – оқушылардың ойлау қабілетінен, ақыл-ой 

жəне іс-тəжірибесінен туындайтын оқу, тану əрекеті. «Шығармашылық» 

сөзінің төркіні «шығару», «іздену», «ойлап табу» деген ұғымдарды 
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білдіреді. Шығармашылық тапсырма кез келген интерактивті əдістің 

негізін, мазмұнын құрайды. Егер оқушылар шығармашылықпен жұмыс 

істеуге дағдыланбаған болса, алдымен жеңіл, қарапайым жаттығулармен 

жұмыс жасап, содан кейін біртіндеп жаттығуларды күрделендіруге болады. 

«Алтын сөз қоржындары» - шешендік, поэтикалық сөздерді меңгерту, 

сөздік қорларын молайту, тіл ұстарту мақсатында ұйымдастырылады, əр 

тақырыптан соң үй тапсырмасына беріледі. Әр баланың жеке 

қоржыншалары болады, əр тақырыптан соң кесте-карточкаға поэтикалық, 

шешендік сөздерді теріп жазады. [3] 

Пікірталас. «Дискуссия» термині латынның «discussio» (талқылау, 

зерттеу) сөзінен шыққан. Дискуссия интерактивті оқыту əдісі ретінде 

Батыстың оқу орындарында табысты қолданылып келеді. Соңғы жылдары 

біздің де білім беру жүйемізде кеңінен қолданыла бастады. Пікірталас – 

талас түрі, нақты проблема төңірегінде пікір алмасу, яғни қандай да бір 

мəселені қарастыру, зерттеу, талқылау. Ереже бойынша, пікірталасқа 

қатысушылардың талқыланатын мəселе бойынша білімі болуы керек. 

Әдетте пікірталас кезінде ойлау арқылы оппонент пікіріне жауап туады, 

сондықтан əртүрлі ойдан пікірталас туындайды немесе керісінше, айтыс-

тартыстардан ой туады. Пікірталас əдісі сабақтың топтық түрінде 

қолданылады. Оқушылардың терең білімімен қатар, олардың өз ойын 

жеткізе білуі, сұрақтарды нақты қоя білуі, дəлелдер келтіре білуі қажет. 

Миға шабуыл – күрделі мəселенің жауабын іздеу барысында ойына 

келген идеяларды, болжамдарды, кездейсоқ ұқсастықтарды қарқынды 

жеткізуі негізінде туындаған. Миға шабуылдың негізгі ережесі бойынша, 

басқарушылар жəне бағынушылар болмайды, қатысушылардың тарапынан 

айтылған нəрселер талқыға салынбайды, сыналмайды, керісінше, кез 

келген идеяларын айтуға мүмкіндік жасалады. Бұл əдістің мақсаты – қысқа 

уақытта негізгі идеямен таныстыру,ойлау жүйесін арттыру, тақырып 

бойынша қатысушылар пікірін білдіреді, білімді өз бетімен алады. 

Сұрақтар, тапсырмалар беріліп, жауабын оқушылар өздері 

іздейді,айтылған көзқарасқа баға қойылмайды, барлық жауап 

қабылданады,тездік,алғырлық таныту,қысқа тұжырым беріледі. Кез келген 

ойды дамытуға,кеңейтуге болады. Таңдап алынған тақырып төңірегінде 

оқушылар өз ойларын ортаға салу арқылы жүйелі сөйлеуге дағдыланады.  

Сыни тұрғыдан ойлау əдісі. Бұл əдістің мақсаты – оқушылардың 

білім деңгейін көтеру, оларды шығармашылыққа баулу, ойларын еркін 

айтуға, кез келген мазмұн, түсінікке сыни тұрғыдан қарап, дұрыс шешім 

қабылдауға дағдыландыру. Сонымен қатар көп ақпаратты талдай, 

жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді. Бұл технологияның 

бірінші кезеңі оқушының бұрынғы білетіні мен жаңа білімді ұштастырудан 

тұрады. Сондықтан сабақта қарастырылатын мəселе жайлы оқушы не 

біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Екінші кезеңде 

үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, 
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тапсырмалар орындайды. Үшінші кезеңде үйренуші не үйренгенін 

саралап,салмақтап, оны қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ой 

елегінен өткізеді. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: 

1. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету үшін уақыт керек; 

2. Оқушыларға ойланып толғануға, ойын анық айтуға рұқсат беру; 

3. Қиялын дамыту үшін «менің ойымша» деген жауапқа 

дағдыландыру; 

4. Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, нашарын 

сынамау; 

5. Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауапты соңына дейін тыңдау; 

6. Жауап беруге тілек білдірмеген баладан өз еркінсіз қинап сұрамау; 

7. Баланың дүниетанымының кеңейіп, рухани өсуіне əр сабақта 

жағдай жасау. 

Іскери ойындар алдымен білім беру жүйесінде емес, басқару 

саласында пайда болған. Қазір іскери ойындар көптеген салаларда 

қолданылады. Іскери ойындарды білім беру саласында қолданудың негізгі 

мақсаттары: оқушының оқу белсенділігін арттыру, білім, іскерлік 

дағдыларын қалыптастыру, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру, ерік 

жігерін қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін арттыру, оқу 

əрекетінің мотивациясын дамыту.  

Іскери ойындардың ерекшеліктері: 

- Іскери ойында ойынның басталу жəне аяқталу уақыты нақты 

айқындалады; 

- Ойында жағдайды көптеген факторлар арқылы бейнелейді; 

- Іскери ойындар бірнеше дағдыны қалыптастыруға бағытталады; 

- Іскери ойындарға мынандай мазмұн тəн: бəсекелестік, қатысушылар 

мүддесінің шиеленісуі; 

- Ойынның ерекшелігі біреулер жеңеді, біреулер жеңіледі 

Ойын – интерактивті оқытудың құралы. Ойын сабақты қызықты əрі 

тартымды өткізуге көмектеседі. Өздерін бір-бірімен тең дəрежеде сезіну, 

ойынға берілу балаларға ұялшақтықты, еркін сезіне алмаушылықты 

жеңуге, психологиялық кедергілерден, шаршаудан арылуға мүмкіндік 

береді. Ойын элементтерін сабақтағы кез келген əрекет түрінде 

пайдалануға болады, сонда ең көңілсіз сабақтың өзі тартымды сабаққа 

айналады. Ойын түріндегі жаттығулар өзінің мазмұны, тағайындалуы, 

ұйымдастыру жəне өткізу тəсілі, материалдық жабдықталуы мен 

қатысушыларының саны жағынан түрліше құрастырылады. Ойын тəсілін 

қолдану қажетті дидактикалық материалдарды дайындау үшін қаншама 

күшті, уақытты қажет етеді, бірақ оң нəтиже береді. [4] 

Лексикалық ойындар – карточка арқылы берілетін ойындар, 

жұмбақтар, сөзжұмбақтар. «Сөзді тап», «Мақал-мəтел құрастыр» сияқты 

ойын түрлерін беруге болады. Қарама-қарсы сөздерді, мағынасы ұқсас 
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сөздерді атау, фразаны аяқтау, тақырыпқа байланысты сөздер табу т.б. 

Мысалы, сан есім бойынша оқушылар үш топқа бөлініп,мынадай жұмыс 

түрлерін орындады:  

І топ: 1-ден 10-ға дейінгі сандармен санамақ құрастыру 

ІІ топ: 1-ден 10-ға дейінгі сандармен тұрақты тіркестер 

ІІІ топ: 1-ден 10-ға дейінгі сандармен мақал-мəтелдер 

Санамақ Мақал-мəтелдер Тіркес сөздер 

1 дегенім белдік Білекті бірді жығады Бір ауыз сөз 

2 дегенім ерлік Екі кеменің басын ұстаған суға 

кетеді 

Екі айтпайтын адам 

3 дегенім үзік Ат баспаймын деген жерін үш рет 

басады 

Үш қайтара сəлем 

4 дегенім түбіт Төрт аяқтыда бота тату Төрт түлік мал 

5 дегенім балта Бес саусақ бірдей емес Бес уақыт намаз 

6 дегенім алқа Алтау ала болса ауыздағы кетеді Алты алаш 

7 дегенім 

желкен 

Жеті атасын білген ұл 

Жеті жұрттың қамын жер 

Жеті қабат жер 

асты 

8 дегенім семсер Сегіз қырлы бір сырлы Сегіз қырлы жігіт 

9 дегенім тоқу Білгенің бір тоғыз, білмегенің 

тоқсан тоғыз 

Тоғыз торау жол 

10 дегенім оқу Бір тал кессең, он тал ек Он сақа ой 

Фонетикалық ойындар – жұмбақтар, ұқсастырулар, жарыстар т.б.  

Іскери ойындар алдымен білім беру жүйесінде емес, басқару 

саласында пайда болған. Қазір іскери ойындар көптеген салаларда 

қолданылады. Іскери ойындарды білім беру саласында қолданудың негізгі 

мақсаттары: оқушының оқу белсенділігін арттыру, білім, іскерлік 

дағдыларын қалыптастыру, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру, ерік 

жігерін қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін арттыру, оқу 

əрекетінің мотивациясын дамыту.  

Іскери ойындардың ерекшеліктері: 

- Іскери ойында ойынның басталу жəне аяқталу уақыты нақты 

айқындалады; 

- Ойында жағдайды көптеген факторлар арқылы бейнелейді; 

- Іскери ойындар бірнеше дағдыны қалыптастыруға бағытталады; 

- Іскери ойындарға мынандай мазмұн тəн: бəсекелестік, 

қатысушылар мүддесінің шиеленісуі; 

- Ойынның ерекшелігі біреулер жеңеді, біреулер жеңіледі. [5] 

Рөлдік ойындар бұл шығармашылық қатынас (қабілет, дарынын 

дамыту), өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық немесе 

эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын ала бөлінген рөлдер 

арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнауы. Мақсаты – проблема 

шешу, ойын арқылы ойлау, іскерлік дағды қалыптастыру, білімді қызықты 

етіп беру. Рөлдік ойындардың артықшылығы – əр бала өз ынтасы, 
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қабілетіне қарай рөлге кіре отырып, жағдайды шынайы байқайды, сезінеді, 

шешім қабылдайды. Рөлдік ойын барысында оқушы ешбір бүкпесіз, бар 

жан-тəнімен ойынға кірісіп кетеді, белсенділік пайда болады, лидерлік 

танытады, актерлік кейіпке кіреді, шығарма кейіпкерлерінің мінез-құлқын, 

олардың рухани əлемін сипаттайды, мəнерлеп, дауыс ырғағына келтіріп 

оқиды, алған білімді бейнелі түрде көзге елестетеді 

Рөлдік ойындардың негізгі талаптары: 

- Ойын оқушының тілге деген қызығушылығын арттыруы керек 

- Оқушылар өздеріне лайықты рөлді өздері таңдап алғаны жөн,сонда 

ғана олардың ойыны да, тілі де нанымды жəне сенімді шығады 

- Рөлдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс 

- Оқушы рөлде неғұрлым өзін еркін сезінетін болса, соғұрлым 

қызыға ойнайтын болады. 

Тренинг – бұл салыстырмалы түрде интерактивті оқытудың жаңа 

əдістерінің бірі. Тренинг кезінде туындаған түрлі жағдайлар оқу түрі 

мағынасында шартты, ойын түрінде болса да оқушы үшін шынайы жағдай 

ретінде қабылданып, олар əрекет нəтижесі үшін барша жауапкершілікпен 

əрекет етуі тиіс. Мұнда жауапкершілік сезімі ерекше болады: əркім өзіндік 

жауапкершілікті ғана емес, топтағы серіктесінің алдындағы 

жауапкершілікті де сезінеді. 

Осы қырынан алғанда тренинг, ойынға қатысушылардың 

жауапкершілігі бір-біріне тəуелді болатын іскери ойын тəсілдерін еске 

салады. Оқыту тəсілдерінің айырмашылығы: бірі теорияны практика 

жүзінде үйренуге («дело на основе теории») қызмет етсе, екіншісі практика 

арқылы теорияны меңгеруге («теория из живой практики») қызмет етеді. 

Сабақты тренинг əдісімен  өткізу мұғалімнен үлкен дайындық 

жұмыстарын қажет етеді. Мұғалімнің дайындық жұмыстарына мыналар 

кіреді: 

- тренингтің жоспар-сценарийімен жұмыс; 

- оқушыларды тренингте қарастырылатын мəселені шешуге белсене 

қатысуға бағыттау жұмысы; 

- мұғалімнің өзіндік дайындығы; 

- қатысушылар арасында рөлдерді бөлу, алайда рөлді бəрі бірдей 

алмайды, көпшілігі сырттай бақылаушы, сыншы рөлін атқарады. 

Тренинг əдеттегі сөз мағынасындағыдай жаттығу да емес, қандай да 

бір нақты дағдыларды меңгеру де емес, тұлғаның адамдармен 

қатынасында құзіреттілігін, белсенділігін, бағыттылығын қалыптастыру 

жəне əлеуметтік-психологиялық нысан ретінде топтың даму деңгейін 

арттыру мақсатындағы белсенді əлеуметтік-психологиялық оқыту. Қазақ 

тілін интерактивті оқыту технологиясының дидактикалық, психологиялық 

талаптар негізінде ұйымдастырылуы мұғалімнің шеберлігіне байланысты. 

Дебат – ереже бойынша дауласу, сыни ойлау қабілетін дамыту, 

оқыту əрі дамыту. Нəтижесі – екі команда (жоқ пен иə), аргументтер, 
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қарсы аргументтер. Мысалы, М.Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» 

поэмасы бойынша дебат өткізілді. Адам мен табиғат туралы пікірталас 

жүргізу, ана мен аққуға баға беру, мейірімділікке, табиғатты қорғау 

мақсатында жүргізілді. 

1.Аққуды атуға болмайды (болады); 

2.Ананың (аққудың) махаббаты күшті; 

3.Ана (аққу) атынан монолог айту т.б мəселелер төңірегінде өз 

пікірлерін дəлелдер келтіру арқылы қорғады. «...Ана баласы үшін аққуды 

атты. Баласы үшін ана аққу түгіл арыстанның аузына барады. Аққу тек 

сұлулығы,əсемдігі болмаса, басқа құстардан айырмашылығы жоқ, ал адам 

– ұлы есім! Бала-ананың бауыр еті емес пе?! Бала өскенде қоғамға үлкен 

пайда əкеледі, зор үлес қосады. Аққу-көлдің сəні болса, бала- өмірдің сəні. 

Аққу мен адам тағдырын қатар қойғанда, əрине, мен аққуды атар едім...» 

деп І топ өз пікірлерін білдірсе, келесі топ «...Аққуды қырып салуға 

болмайды, онсыз да қызыл кітапқа кірген, сиреп бара жатқан құс. Бұлайша 

аққуларды ата берсек, жойылып кетеді де,оларды тек суреттерден, 

ертегілерден ғана көретін боламыз ғой...» деп қарсы пікір айтты. 

Келесі ана мен аққудың махаббатын салыстырғанда да үлкен келелі 

мəселелер сөз болды. Аққулар ешқашан қатыгездікке бармайды, адал, пəк 

құс. Ал аналардың махаббаты тұрақты емес, қазіргі таңда жетім балалар, 

тастанды балалардың көбеюін алға тартты. І топ оқушылары нақты 

дəлелдермен қиын жағдайда аққуды атуға болатынын, ананың 

махаббатының да зор екенін, ана бір қолымен бесік тербетсе, енді бір 

қолымен əлемді тербейтінін атап көрсетті. Сонымен қатар, ананың аққу 

алдына келіп,кешірім сұрай айтқан монологын шебер орындай біліп, ана 

бейнесін тамаша сомдады. [6] 

Сауалнама, тест – алған білімдерін шығармашылық жолмен бекіту, 

өзін-өзі сынау, байқау, тиянақты білім алып, нақты жауабын білу. Тест 

сұрақтарын (жауаптарымен) құрастырады, өздері құрастырған тесттерімен 

алмасады, жауап береді, бірін-бірі тексереді, өткен тақырыптарды қалай 

меңгергендері анықталады. 

Зерттеулер – ғылыми жұмыстарға баулу, дарынын, қабілетін дамыту, 

өзіндік ізденіске жетелеу, ғылыми жұмыс жасау іскерлігі дамиды, ой-өрісі 

кеңейеді. 

«Алтын сөз қоржындары» - шешендік, поэтикалық сөздерді 

меңгерту, сөздік қорларын молайту, тіл ұстарту, əр тақырыптан соң үй 

тапсырмасына беріледі 

Сабақта қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, 

пікірталас, оқушылардың баяндамалары мен ақпараттық хабарлары, дəріс, 

диалог, тренинг, дөңгелек үстелдер, ұжымдық-танымдық оқу əдістері осы 

жоғары белсенділікті дамыту əдісінің белгілері болып табылады.  

Интерактивті оқыту не береді?  

Оқушыға: 
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- мотивацияны арттырады; 

- терең ойлауға үйретеді; 

- серіктестік қарым-қатынасқа үйретеді; 

- төзімділікке, тілектестікке, əдептілікке баулиды. 

Мұғалімге: 

- оқушыларға деген сенімділік қатынасты қалыптастырады; 

-оқу процесін қалыптан тыс ұйымдастыруды белсендіреді. [7] 

Қытайдың бір нақыл сөзінде: «Маған айтшы-мен ұмытып қаламын; 

маған көрсетші-менің есімде қалады; өзіме істетші-мен сонда түсінемін» 

делінген. Осы сөздерден интерактивті оқытудың мəні өз көрінісін табады.  

Қорыта айтқанда, интерактивті оқыту əдістері оқушы əрекетін 

белсендіру, оқу материалын, оқыту əдістері мен тəсілдерін жетілдіру 

сияқты негізгі педагогикалық мəселелерді іске асырады. Интерактивті 

оқыту əдісі ұжымдық іс-əрекет жүйесі арқылы жеке тұлға белсенділігін 

арттыруға негізделген, берілген материалды жылдам əрі сапалы 

меңгертуге бағытталған, ерекше үлгіде ұйымдастырылған тілдік қатынас 

болып табылады. Болашақ ұрпақты бəсекеге қабілетті жеке тұлға 

қалыптастыру – қазіргі заман талабы. 
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Любая болезнь изменяет жизненную ситуацию ребёнка, 

препятствует полноценному, гармоничному функционированию в 

обществе. Именно ситуация госпитализации является наиболее 

психотравмирующей, как для самого ребёнка, так и для его родителей. В 

периоды госпитализации происходит отрыв ребёнка от естественных 

условий развития, потеря привычных социальных связей, возникает 

дефицит обычного, не искажённого болезнью общения. При длительных 

госпитализациях, каждая из которых является психотравмирующей 

ситуацией, больной ребёнок оказывается в условиях дефицита позитивных 

впечатлений и положительных эмоций 

Эффект клоунотерапии основан на психосоматических эффектах, 

которые благоприятно воздействуют на ребенка именно в ходе его 

лечения. Больничная клоунада, существующая в мире уже более 30 лет, 

представляет собой систему мер, направленных на интенсивную 

социокультурную реабилитацию детей, находящихся на стационарном 

лечении с помощью средств клоунады и игротерапии. 

Факультет социологии Алтайского государственного университета г. 

Барнаула реализует уже третий год проект «Поддержка молодежных 

добровольческих инициатив в работе с детьми с ослабленным здоровьем». 

За эти годы проект позволил сформировать и обучить команду 

добровольцев, способных реализовать инновационную технологию 

клоунотерапии на территории Алтайского края. 

Технология новая, но её результаты уже хорошо зарекомендовали 

себя в учреждениях крупных городов, таких как Москва и Санкт-

Петербург, где команда профессиональных клоунов работает в самых 

разных медицинских учреждениях уже около 15 лет. В Новосибирской 

области, Томской области, г. Кемерово также действуют команды клоунов-

терапевтов. С недавнего времени и в Алтайском крае появились клоуны, 

цель которых адаптация и реабилитация детей с ослабленным здоровьем в 

условиях больничного учреждения. 

Предлагаемый проект необходим не только для поддержки детей с 

ослабленным здоровьем, но и молодежи как субъектов поддержки данной 

целевой группы в процессе добровольческой деятельности. 

Как мы выяснили, целью проекта является разработка и внедрение 

инновационной технологии работы с детьми, длительно страдающих от 

заболеваний, больничной клоунады, посредствам расширения и 

мобилизации студенческих инициатив. 
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В Международный день защиты детей 2016 года на базе разных 

учреждений Алтайского края были разработаны буклеты и страницы в 

социальной сети, основная цель которых привлечение внимания молодежи 

г. Барнаула и Алтайского края к проблеме целевой группы проекта и 

информирование их о возможности участия в инновационном 

добровольческом проекте, тиражировании опыта уже реализованных 

мероприятий. 

Праздник для детей «Доктор Клоун-Лечим Смехом!», целью 

которого является проведение площадок по социальной, психологической 

и культурной реабилитации детей, длительное время находящихся на 

лечении в больничных условиях, профилактика «синдрома 

госпитализации» был проведен на базе Противотуберкулезного диспансера 

Алтайского края. На территории противотуберкулезного диспансера 

работало несколько площадок и мастерских. Руководителями площадок 

были обученные добровольцы из числа студентов и магистрантов 

факультета социологии Алтайского государственного университета. На 

площадке «Волшебного пластилина и теста» дети научились делать 

пластичные картины и поделки из соленого теста. Мастерская «Модный 

приговор» предполагала создание креативных нарядов совместно с 

клоунами и детьми и для детей. На станции «Мастерская «смеШарики»» 

дети научились изготавливать фигурки из шариков, мастерить 

элементарные поделки из шаров (цветы, собаки, кошки и др.). На 

площадке мыльных пузырей дети научились дуть пузыри, а также был 

устроен конкурс – эстафета, на приз чей пузырь не лопнет дольше всех и 

другие состязания с мыльными пузырями.  

Основной и центральной площадкой праздника стала «Веселая 

больница для Клоунов!». Дети на этой площадке выступили в качестве 

врачей клоунов, которые находились на территории диспансера и 

«страдали» различными недугами. Такая смена ролей, «игра во врача» 

позволила ребенку почувствовать себя главным, ведущим, доминирующим 

над болезнью и способным «вылечить» клоуна, т.е. преодолеть свою 

болезнь. Такая позитивная проекция положительно сказывается на 

психологическом состоянии ребенка, что позволило сформировать 

внутреннюю установку на выздоровление. 

Итоги реализации данного мероприятия были представлены в СМИ 

г. Барнаула, на сайте Алтайского государственного университета, на 

созданной странице в социальной сети Вконтакте (vk.com/club94145210). 

После завершения праздника в качестве завершающего этапа была 

организована и проведена социальная акция, направленная на привлечение 
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внимания молодежи Алтайского края к инновационной технологии 

поддержки детей с ослабленным здоровьем, а также распространены 

подготовленные буклеты «Доктор Клоун-Лечим Смехом!». 

Ребенок, заряженный энергией от клоуна, излучает бодрость, 

проявляет интерес к окружающему миру, к игре, он менее склонен к 

переживанию болевых ощущений. Это просто необходимо во время 

реабилитации маленьких пациентов, когда нужно постоянно поддерживать 

и повышать мотивацию ребенка на лечение и борьбу с болезнью. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  

 
В условиях расширяющихся международных связей проблема 

борьбы с коррупцией неразрешима в отдельно взятой стране и требует 
адекватных скоординированных мер противодействия как в рамках 
существующих международных организаций, так и во вновь создаваемых. 
На волне повышенного внимания к этой теме во многих странах 
наблюдается активизация деятельности различных общественных и 
государственных структур, занимающихся проблемами коррупции. В 
связи с этим в качестве положительного тренда можно отметить 
предпринимаемые со стороны государств усилия в борьбе с этим 
социальным злом. К ним можно отнести принятие ряда законодательных 
мер, усиление правоохранительной деятельности, общественную и 
информационно-просветительскую работу и многие другие меры, 
имеющие антикоррупционный характер.  

Однако следует признать: сегодняшние антикоррупционные 
мероприятия, реализуемые государствами в различных сферах, трудно 
назвать в полной мере успешными. Восьмой Конгресс ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, 1990) в своей резолюции «Коррупция в сфере государственного 
управления» отметил, что проблемы коррупции в государственной 
администрации носят всеобщий характер и их пагубное влияние 
ощущается во всем мире. Наша республика не стала исключением. Анализ 
борьбы с коррупцией в отдельных странах указывает на огромный разрыв 
между декларируемыми принципами равенства всех граждан перед 
законом и реальной практикой привлечения к уголовной ответственности.  

Коррупция – типичный вид беловоротничковой преступности. 
Следовательно, она высоколатентна, часто отличается изощренностью и 
причинением крупного ущерба. Особая опасность коррупции состоит в 
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том, что она, как раковая опухоль, перерождает государственный аппарат, 
приводит к его необратимым изменениям. Их опасность обусловлена тем, 
что она нередко переплетается с совершением других корыстных 
преступлений. Посягая на нормальную деятельность аппарата 
государственных органов, коррупция к тому же подрывает их авторитет, 
дискредитирует органы власти и управления, что ведет к нарушениям 
принципов социальной справедливости и законности. Но самое главное, 
коррупция – это катализатор организованной преступности, одна из 
необходимых составляющих её среды обитания. Существуя в симбиозе, 
эти два явления представляют самую серьезную опасность для государства 
и общества, особенно в условиях зарождающейся демократии. Всё это 
определяет необходимость дальнейшего законодательного урегулирования 
борьбы с коррупцией, принятия соответствующих законов и положений. 
Широкомасштабная коррупция делает невозможным привлечение не 
только казахстанских, но и иностранных инвестиций, что в принципе 
лишает государство возможности развития. В справочном документе ООН 
о международной борьбе с коррупцией указано, что «коррупция – это 
злоупотребление государственной властью для получения выгоды в 
личных целях». Аналогичным образом закреплено понятие коррупции в 
Законе Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 
года, который впервые был принят среди независимых государств-стран 
СНГ после обретения независимости. В рамках международного 
сотрудничества активизировано взаимодействие с соответствующими 
структурами за рубежом, реализующими антикоррупционные Программы, 
внедрён в практику антикоррупционной борьбы положительный 
зарубежный опыт, максимально учтён национальный опыт борьбы с 
коррупцией.  

В Казахстане в связи с принятием новых законов (УК, УПК, УИК и 
КоАП) был пересмотрен перечень коррупционных преступлений и 
административных правонарушений. Внесены существенные изменения и 
дополнения по вопросам борьбы с коррупцией: глава 15 УК РК получила 
новое название – «Коррупционные и иные уголовные правонарушения 
против интересов государственной службы и государственного 
управления», усилены меры наказания за коррупционные правонарушения, 
определены конкретные составы и субъекты этих правонарушений. 
Согласно отраслевой Программе по противодействию коррупции в 
Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 308, 
приняты меры по присоединению к общепризнанным международным 
конвенциям в сфере противодействия коррупции, а также вступлению в 
членство в авторитетные международные организации, в частности, в 
Группу стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). В связи с этим:  

- выработаны научно обоснованные рекомендации по изменению 
действующего антикоррупционного законодательства и административной 
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практики государственных органов с целью приведения их в соответствие 
с международными стандартами;  

- разработаны поправки в законодательные акты Республики 
Казахстан в области борьбы с коррупцией, направленные на установление 
новых правовых механизмов и информационных возможностей;  

- проведены совместно с политическими партиями и 
неправительственными общественными организациями акции и кампании 
на антикоррупционную тематику;  

- разработаны и распространены разъяснительно-пропагандистские 
материалы, содержащие информацию о проводимой государством 
политике по противодействию коррупции в целях формирования 
антикоррупционного поведения;  

- подписаны дополнительные меморандумы с неправительственными 
организациями, что позволяет повысить уровень взаимодействия 
государства и общества по вопросам противодействия коррупции.  

В целом указанная работа направлена на достижение основных 
целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, 
утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 
2010 года № 922, Концепции правовой политики Республики Казахстан, 
одобренной Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 
20 сентября 2002 года и отраслевой Программы по противодействию 
коррупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 
года № 308.  

Характеризуя степень научной разработанности проблематики, 
заметим, что соответствующие исследования активно проводятся как в 
зарубежной, так и в отечественной науке. Так, в США борьба с 
коррупцией и государственное управление постоянно находятся в центре 
внимания ученых. Например, А. Эциони, используя практику Верховного 
Суда США, анализирует коррупцию в среде видных американских 
политиков в 1970-1980-х годах [2]. Э. Дрю, Р. Вишни, К. Гет 
рассматривают различные внутригосударственные аспекты подкупа 
политических деятелей США [3]. Политическая коррупция в американских 
штатах является объектом исследования Д. Найса [4]. Полномочия 
комиссии по ценным бумагам и биржам США изучает Б. Эйдэс [5]. 
Многочисленные исследования посвящены проблемам противодействия 
коррупции в европейской науке. В частности, Б. Аде анализирует 
противостояние коррупции в различных странах современной Европы [6]. 
Д. Л. Сайлер и Л. Грациано конструируют модели влияния коррупции на 
процесс европейской интеграции [7]. Р. Фолькем и К. Гетц доказывают 
взаимосвязь экономических проблем и коррупции [8]. В. Хетцер считает 
коррупцию «обратной стороной глобализации» [9]. Имеются 
исследования, посвященные коррупции в отдельных странах (Центральной 
и Восточной Европы [10], Австрии, Франции).  
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В международном праве борьба с коррупцией рассматривается, как 
правило, на уровне аспектов в отдельных публикациях либо в учебной 
литературе. При этом, как правило, речь идет о характеристике и перечне 
коррупционных действий. Отдельные авторы изучают коррупцию с точки 
зрения сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. 
Однако практически не исследуется имплементация международных норм 
о борьбе с коррупцией в национальное законодательство, опять же не 
считая нескольких публикаций.  

В самое последнее время (2012-2013 гг.) в юридической литературе 
стало появляться значительное количество работ, в том числе 
комплексных, направленных как на разработку отдельных проблем борьбы 
с коррупцией, так и на осмысление ее как сложной междисциплинарной 
проблемы. Здесь следует отметить работы В.Д. Зорькина, М.Ф. Мусаеляна, 
С.В. Степашина, Т.Я. Хабриевой, А.М. Цирина и др. Между тем в 
правовой доктрине не исследован вопрос о специфике борьбы с 
коррупцией на межгосударственном уровне, формах взаимодействия 
государств в данном вопросе и формировании к настоящему моменту 
системы международно-правового сотрудничества государств по борьбе с 
коррупцией. В этом плане существенное значение имеют согласование 
государствами конвенционного определения понятия коррупции, 
выявление его содержания и признаков. В отечественной международно-
правовой литературе такие аспекты борьбы с коррупцией исследовались 
либо попутно, либо частично и монографического анализа не получили. 
Актуальным остается комплексный научный анализ положений конвенций 
по борьбе с коррупцией во взаимосвязи с действующим 
законодательством. Не исследованными с теоретической и практической 
точек зрения являются некоторые международно-правовые документы в 
области борьбы с коррупцией на предмет возможности имплементации их 
положений в национальное законодательство.  

Проведенный анализ вышеуказанных источников свидетельствует о 
востребованности комплексного исследования в области международно-
правовых методов и средств борьбы с коррупцией. Международно-
правовое сотрудничество государств по борьбе с коррупцией должно 
исследоваться как сформировавшаяся система, имеющая свои 
конвенционный и институциональный механизмы. Новым для 
отечественной науки являются анализ элементов этой системы и 
выявление специфики форм международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией.  

Таким образом, несмотря на солидные исследования отдельных 
аспектов проблематики и их несомненную практическую 
востребованность, в настоящее время не создана целостная теория 
имплементации в Казахстане антикоррупционных норм международного 
права. Отсутствие такой теории крайне негативно сказывается как на 
качестве уголовного законодательства, так и на эффективности 
взаимодействия органов правопорядка Республики Казахстан с 
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иностранными учреждениями юстиции. Не в полной мере изучены роль 
региональных международных организаций в борьбе с коррупцией, 
внутригосударственная имплементация соответствующих 
антикоррупционных норм и юридические последствия ратификации в 2008 
году двух антикоррупционных конвенций ООН. Участие Казахстана в 
двух Европейских антикоррупционных Конвенциях позволит внедрить 
дополнительные механизмы правовой защиты лиц, пострадавших в 
результате актов коррупции. При этом такое участие повлечет 
необходимость законодательного закрепления права на возмещение 
убытков в результате актов коррупции и установления специального 
увеличенного срока исковой давности по таким требованиям. Результаты 
совместной работы должны получить широкое распространение среди 
ученых-правоведов, а также практических работников. Такое 
распространение будет осуществляться в ходе интеграции научных 
исследований с профессиональной и практической деятельностью членов 
исследовательской группы, а также в рамках широкого освещения 
Программы в СМИ. 
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Бүгінгі таңда, теңіз кеңістігінің халықаралық құқықтық режимі – ол 

халықаралық құқық келісім шарттарын мен мемлекеттердің міндеттерін 

анықтайтын, теңіз қорлары мен кəсіптегі кеңістікті қолданылуын 

қадағалайтын заңдық нормалар жинағы болып табылады. Айта кету қажет, 

теңіз кеңістігі режимі екі фактордың əсер етуі арқасында жасалады: 

бірінші ол ашық теңізді барлық мемлекеттердің мүддесінде жəне екінші 

теңіз жағасында орналасқан мемлекеттердің пайдасында қолдану керектігі 

жайлы. Халықаралық теңіз құқығы көп уақыт бойы əдет құқық ретінде 

дамып келді. Біз дің заманымызға дейін дəстүрлі маңызын жоғалт паған 

болатын, бірақ қазіргі кезеңге басымдылық етуші халықаралық келісім 

шарттарға орын берді. 1958 – 1960 жж. БҰҰ-ның Женева қаласында өткен 

конференциядан кейін құқықтық кодификациялау жүзеге асыратын 

халықаралық теңіз құқығы үлкен рөл ойнай бастады [1; 289б.].  

Халықаралық теңіз құқығын кодификациялау жұмысы БҰҰ-ның 

III-ші конференциясында жалғасты (1973-1982 жж.). 

Аймақтық теңіздер мен бос жатқан аумақтар, құрлықтық шельфтер, 

ашық теңіз, балық щаруашылығы мен ашық теңіздің тірі қорларын қорғау 

жөніндегі теңіз құқықтарының басты қайнар көзі 1958 жылғы теңіз құқығы 

жайлы Женевалық конвенциялар болды. 1982 жылы 10-шы желтоқсан 

күні, БҰҰ-ның конвенциясы бекіткен теңіз құқығы ең соңғы жинақ акт 

болып табылады. Бұл конвенцияға 160-қа жуық мемлекет қол қойған, 1994 

ж. 16 қарашада ол өз күшіне енді. Ынтымақтастық мақсатында жасалған 

арнайы келісім шарттар айтарлықтай маңызды орын алды. Мəселен, 1979 

ж. адамдарды іздеу жəне құтқару жайлы халықаралық келісім жəне 1969 ж. 

теңіз суын экологиялық ластануынан қорғау жайлы бірнеше халықаралық 

келісімдер, 1972 ж. теңізде кемелердің соғысуын ескерту жайлы 

халықаралық құқық келісімі; 1974 ж. теңіздегі адам өмірін қорғау жайлы 

халықаралық келісім; 1972 ж. теңіз суының мұнай жəне əртүрлі 

экологиялық қалдықтармен ластануынан қорғау жайлы халықаралық 

келісімдер қабылданды. Ғылыми əдебиетте, халықаралық теңіз құқығының 

басты қағидалары жайлы алуан түрлі пікірлер бар. Ашық теңіздерге 

қатысты қағидалар ең маңызды жəне жалпы мойындалған болып 

табылады. Сол кезендегі ғалымдар айтып кеткеніндей, теңіз кеңістігінің 

ешқандай мемлекет пен басшыларының басқара алмайтынын, ешқандай 

жалпығы ережелер жоқ екендігін айтып кеткен болатын. 1982 ж. теңіз 

құқығы жайлы БҰҰ-ның Конвенциясының 87 бабында осы қағида 
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бекітілген. Ашық теңіз қағидасы теңіз жағалауында жататын да, 

жатпайтын да барлық мемлекеттерге ашық екенін айтады. Ашық теңіз 

еркіндігі, 1982 ж. Конвенция шарттарымен басқада халықаралық құқық 

нормаларымен анықталады. Оның ішіне теңіз жағалауында жатқан да, 

жатпаған да мемлекеттер еркін кеме қатынасы, еркін ұшу, еркін су асты 

құбырларын жəне байланыс шоғырсымын өткізуге, халықаралық құқық 

нормасына сəйкес еркін аралшықтар мен құрылғылар орнатуға, еркін 

балық шаруашылығымен айналысуға, еркін ғылыми зерттеу жүргізуге 

болытыны қарастырылған. Барлық мемлекеттер ашық теңіз қағидасын 

басқа мемлекеттердің де мүдделерін ойлап қолдану керек. Халықаралық 

құқық теңізінің басқа қағидасы – бұл ашық теңізді бейбіт мақсатта 

қолдану. Бұл қағиданың басты мақсаты ашық теңізде мемлекеттер 

арасында əскери қарулы күшті қолданбауға жəне оны тек бейбіт мақсатта 

қолдану. 1971 ж. келісім шарт бойынша, теңіз жəне мұхит түбінде ядролық 

жəне басқада жаппай қырып салатын қаруды орналастырмау керек екендігі 

жайлы қағида айтылып кеткен болатын. 1982 ж. БҰҰның Конвенциясының 

88 бабында аталған қағида жазылған. Бұл келісім ашық теңіз тек бейбіт 

мақсатта қолданылады деп анықтайды. Бұл келісімде шарттың кіріспе сөз 

басында, осы талапта қойылған режим бойынша теңіз бен мұхиттар бейбіт 

мақсатта қолданылуы керек деп бекітілген [2; 320б.].  

Конвенцияның 141 бабы бойынша, теңіз түбін тек қана бейбіт 

мақсатта қолдануға рұқсат етілген. Осындай ерекшеліктерге экономикалық 

аймақ, халық аралық бұғаздардағы транзиттік жол мен архипелаг сулары 

жəне теңіз ғылыми зерттеулері де кіреді. Халықаралық теңіз құқығының 

маңызды қағидаларының біріне теңіз қорларын орынды қолдану да кіреді. 

Ол XX ғасырдың басында көрініс ала бастады. 1958 ж. Женевада болған 

кездесуде, ашық теңіздің қорлары мен балық шаруашылығын қорғау 

жайлы екі жақты келісім шарт қабылданды. Конвенцияның 2-ші бабында 

ашық теңіздің тірі қорларын қорғау бұл ресурстармен адамды қамтамасыз 

ету көлемін өсіруге бағытталғанын көреміз. Теңіз жағалауында 

орналаспаған мемлекеттерде, балық шаруашылығымен айналысып жатқан 

мемлекеттерде оның фирмаларының теңіз қорларын қолданылуын 

қадағалау керек. Бұл қағида 1982 ж. БҰҰ-ның теңіз құқығы 

Конвенциясының екінші бөлімінде толық ашылған. Конвенцияның 117 

бабына сəйкес, барлық мемлекеттер қолдан келетін барлық əдісті 

пайдалану арқылы ашық теңіз қорларын сақтап қалуға міндетті. 

Конвенцияның 119 бабында қол данылатын əдістер көрсетілген. Ал 

пайдалы қазбалар қорына келсек, 1982 ж. Конвенцияның үшінші бөлімінде 

орын   ды қолдану жайлы шаралары анықталып жазыл ған. Теңіз суының 

ластануын алдын алу жайлы қағидасы алғаш рет 1954 ж теңіз суының 

мұнаймен ластануын алдын алу туралы халықаралық конвенцияда 

бекітілді. Келісім шарттың кіріспе сөз басында, кемелерден ағатын 

мұнайды тоқтатуғу алдын алу шаралары туралы айтылып кеткен болатын. 
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Конвенция бойынша мұнай қалдықтарды ағызуға болмайтын жерлерді 

нормалар анықтайды. 1972 ж. конвенция теңіз ластанудың алдын алуды 

қарастырып отырған қағидасын толығымен ашып береді. 1973 ж. 

халықаралық конвенция кемелердің ашық теңіз суын ластамауын 

қарастырады. 1973 ж. конвенция кемелердің кездейсоқ болған соғысуын 

болдырмауға арналған. 1969 ж. халықаралық конвенция бойынша теңіз 

суларын мұнай қалдығымен ластағандарды азаматтық жауапкершілікке 

тарту жəне басқа да көптеген конвенциялар теңіз ластануынан сақтап қалу 

жайлы қабылданған болатын. 1982 ж. 1982 ж. қабылданған БҰҰ-ның XIII 

конвен циясының 87 бабында, ашық теңізде еркін ғылыми зерттеулер 

жүргізу туралы қағида жазылған. Ашық теңіз қағидасы элементтерінің бірі 

еркін ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады. 1982 ж конвенцияда 

қарастырылып кеткендей сол мемлекеттің құқықтық нормалары мен 

міндеттері орындалатын болса басқа мемлекеттер еркін теңіз зерттеулерін 

жүргізе алады. Конвенцияда еркін теңіз ғылыми зерттеу жүргізуінің жалпы 

қағидалары да қарастырылып кеткен. Ресей ғалымдарының пікірінше, 

халықаралық теңіз құқығының қағидаларына адамзаттың мұраға 

қалдырған жалпы қағидаларын жатқызады. Ал басқа бір топ 

зерттеушілердің ойынша, құрлықтық шельфтің шекарасына жатпайтын 

теңіз кеңістігі мен қорларына ғана қатысы бар. Олардың пікірінше, оның 

басқа кеңістік пен қорларға таралуы мүмкін емес. Сол себепті 

халықаралық теңіз құқығын мемлекеттердің аймақтық суларды 

басқарудағы тəуелсіздігі мен мемлекеттердің ерекше заңы бойынша 

қаралатын халықаралық құқық қағидаларының бөлігіне жатқыза 

алынбайды деп ойлайды. Тұйық жəне жартылай тұйық теңіз қатарына екі 

немесе одан да көп мемлекеттермен қоршалған шығанақ, бассейн немесе 

теңіз жатады. Осыған мысал ретінде, Қара теңіз, Балтық теңізі жəне 

Жерорта теңізін жатқызамыз [3; 456б.].  

Екі немесе одан да көп мемлекеттермен қоршалған жəне əлемдік 

мұхитқа шықпайтын теңіз, шекаралық көл ретінде саналады. Тұйық жəне 

жартылай тұйық (немесе – бекітулі жəне жартылай бекітулі) теңіз 

құқықтық режимі жалпы қабылданған халықаралық құқық негізінде 

жағалаудағы мемлекеттермен анықталады. Әдетте осындай теңіздердің 

құқықтық режимі жағалаудағы мемлекеттердің қауіпсіздік жəне басқа да 

мүдделерін, сонымен қатар, барлық мемлекеттердің балық аулау жəне 

сауда кеме қатынастары ескерілген халықаралық келісімдермен 

қамтылады. Мысалы, Қара теңіздің құқықтық режимі Монтре қаласында 

(Швейцария) 1936 жылы бекітілген көпжақты Конвенциямен анықталады. 

Тұйық жəне жартылай тұйық теңіздің құқықтық режимі жағалаудағы 

мемлекеттер қатарына кірмейтін мемлекеттердің əскери ке ме 

қатынастарына белгіленген шектеулер немесе толық тыйым салуды 

қамтиды. Мəселен, 1936 жылғы Қаратеңіз бұғазының режимі туралы 

Конвенцияға сəйкес Қара теңіз жағалауына жатпайтын мемлекеттерде 
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бейбітшілік уақытында жалпы 30 000 тоннаға дейін кемелер өту мүмкіндігі 

бар. 1982 жылғы БҰҰ-ның теңіз құқығы Конвенциясының 123 бабына 

сəйкес, тұйық жəне жартылай тұйық теңізбен ұштасып тұр ған 

мемлекеттер өздерінің құқықтарын жəне міндеттемелерін жүзеге асыруда 

бір-бірімен ынтымақтастықта болуы қажет. Бұл мақсатқа жету үшін олар 

тікелей немесе осыған лайықты аумақтық ұйымдар арқылы шығуы керек. 

Ол үшін теңіздегі тірі жəн діктерді басқару, оларды қорғау, барлау жəне 

қолдануды құрылымдастыру; теңіз айналасын қорғау жəне сақтауға 

қатысты өзінің құқықтарын жəне міндеттемелерін жүзеге асыруды 

құрылымдастыру; ғылыми зерттеулер жүргізу саясатын құрылымдастыру 

жəне ғылыми зерттеу бағдарламаларын орынды деп са налатын аймақтарда 

жүргізу; орынды деп есептелінген жағдайда, бекітулі жəне жартылай 

бекітулі теңіз ресурстары мəселелері бойынша ынтымақтастыққа мүдделі 

мемлекеттерді немесе халықаралық ұйымдарды шақыру. Осы теңіздердегі 

балық жəне басқа да жəн діктермен кəсіп етуі əдетте мүд делі 

мемлекеттердің халықаралық балық аулау ере же леріне қатысты 

орнатылған көпжақты немесе екіжақты келісімдермен басқарылады [4; 

354б.].  

Мысалы, Балтық теңізінде балық аулау режимі 1973 жылғы келісім-

шартта жəне Балтық теңізінде балық аулау жəне ондағы тірі жəндіктерді 

сақтауға қатысты Конвенцияға сəйкес басқарылады; Қара теңізде – 1959 

жылғы Қара теңізде балық аулау туралы Кенес Одағы, Болгария жəне 

Румыния мемлекеттері арасындағы келісіммен басқарылады. Осы 

келісімдер балық шаруашылығымен айналысатын мемлекет аралық 

ұйымдардың құрылымы жағалаудағы мемлекеттердің теңіздегі тірі 

жəндіктерін сақтау жəне оларды дұрыс қолдануды ең жоғары дəрежеде 

қолдау мүдделері мен мемлекеттер арасында тығыз жəне ауқымды 

ынтымақтастықтың қажеттігімен түсіндіреді. Тұйық жəне жартылай тұйық 

теңіз ортасын сақтау мақсатында жағалаудағы мемлекеттер тиісті 

келісімдер жасады. Атап кетсек, 1974 жылы дипломатиялық 

конференцияда Балтық теңізі аумағын қорғау бойынша Конвенция 

қабылданды. 1976 жылы Жерорта теңізі жағалауындағы мем лекеттердің 

өкілетті өкілдері конференциясында Жерорта теңізін ластануынан қорғау 

туралы Конвенцияға қол қойылды. Соңғы жылдары белсенді түрде Каспий 

теңізі құқықтық мəртебесі мен режимі жайлы Конвенциясын жасау жəне 

құру бойынша іс-шаралар жəне осы бассейнге қатысты іс-əрекеттер 

режимі туралы конвенция қабылдау жұмысы жүргізіліп жатыр. Осы 

орайда БҰҰ Конвенциясының «тұйық жəне жартылай тұйық теңіздер» 

туралы IX тарауын қарастырған дұрыс деп есептейміз. 122 бап «тұйық 

жəне жартылай тұйық теңіздерге» шығанақ, бассейн екі немесе одан көп 

мемлекеттермен қоршалған жəне басқа теңіздермен немесе мұхит тармен 

тар өткел арқылы байланысы бар немесе көпшілік бөлігі екі немесе 

бірнеше жағалау мемлекеттерінің аймақтық сулары мен ерекше 
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экономикалық зоналары болып табылатын теңіз дер жатады. 122 баптан 

мынаны түсінуге болады. Тұйық немесе жартылай тұйық теңізді анықтауда 

екі критерий қолданылады. Бірінші критерий географиялық негіз болса, 

екіншісі құқықтық болып табылады. Яғни екінші критерий келешекте 

үлкен маңызға ие болады. Өйткені құқықтық критерий бойынша теңізде 

аймақтық сулар мен ерекше экономикалық зоналарды анықтау мəселелері 

көтеріледі. Қазақстан өзінің ұстанымын қорғауда екі критерий де 

құқықтық тіреу ретінде қолданатынын айтып өткен жөн. Көбінесе, 

ұғымдар кең мағынаға ие болғандықтан су объектілерін жабық теңізге 

жатқызуда практикалық тұрғыдан көптеген қиыншылықтар туындайды. 

Сонымен қатар қазіргі халықаралық теңіз құқығында белгілі бір су 

объектісін тұйық немесе жартылай тұйық теңізге жалпыға тəн анықтама, 

барша мойындаған қағида жоқ. Конвенцияны құрған мамандар құқықтық 

классификацияға жəне орағытуға көбірек мүмкіндік беруді ойлаған болуы 

мүмкін. Тұйық жəне жартылай тұйық теңіздер ретінде құқықтық 

статусының даму тарихы бар теңіздерге Қара жəне Жерорта теңіздерін 

жатқызуға болады. Осы теңіздердің реттеуде мемлекеттердің түрлі 

қауіпсіздік, экономикалық жəне тағы басқа да салалардағы мүдделерін 

ескере отырып, сонымен қатар теңіз байланысы мен балық аулау 

шараларын есеп ала отырып жасасқан халықаралық келісімдер негіз болып 

келген. Су объектілерін тұйық немесе жартылай тұйық теңізге жатқызу 

жағалау мемлекеттері қатарына жатпайтын елдердің əскери кемелерінің 

жүзуіне толық тиым салады. Балық аулау жəне теңіз жануарлары 

кəсіпшілігі мəселелері екі тараптық немесе көптараптық келісім-шарттар 

арқылы шешіледі [4; 467б.]. 

Мəселен, Қазақстанға қатысты Каспий теңізі жайлы атап кету керек 

деп ойлаймыз. 1994 жылдың 19 шілдесінде Қазақстан Каспий теңізінің 

құқықтық статусы туралы Конвенция жобасын ұсынды. Жоба Қазақстан 

Республикасы ресми биліктерінің Каспийдің болашақ статусы туралы 

көзқарасын білдіреді. Жоба бойынша Каспий теңіз ретінде қарастырылып, 

1982 жылдың 10 желтоқсанында қабылданған БҰҰ Конвенциясының 

негізгі нормативтерінің күші жүру керек екендігін ұсынылды. Жобада 

Каспий жағалауындағы елдердің мемлекеттік шекаралары көлемдік сулар 

бойынша, яғни жағалаудан 12 теңіздік мильмен бекітілуі қажет. Теңіз 

түбінің қалғаны ұлттық секторларға бөлінеді. Бөлінген бөліктер 

халықаралық теңіз құқығына сəйкес жағалау мемлекеттерінің ерекше 

экономикалық аймақтары болып табылады. Ал, табиғи ресурстарды 

пайдалану, əсіресе ұлттық секторларда жатқан теңіз қойнауындағы 

байлықты қолдану жағалау мемлекеттерінің құқықтық құзыретіне 

бағынады. Осыған орай Қазақстан тарапы жағалау мемлекеттерінің табиғи 

ресурстарды пайдаланудағы мүдделерін қорғауға жəне экологиялық 

жүйені сақтауға шақырады. Қазақстан жағалық мемлекеттермен бірқатар 

екіжақты келісімдердің қатысушысы болып табылады. Мəселен, 10 



135 

маусым 1997 жылы Қазақстан Республикасы Әзірбайжан 

Республикасымен, Каспий теңізінің құқықтық мəртебесі туралы көпжақты 

Конвенция бекітілгенге дейін теңіздегі орта сызықтағы өздерінің ұлттық 

секторына тиесілі шекараларды ұстану мен өзара іс əрекеттің түрлі 

салаларында ынтымақтастықты жандандыру туралы ұстанымдарын 

мəлімдейтін ынтымақтастықты одан əрі дамыту мен күшейту жөніндегі 

Декларацияға қол қойды. 1998 жылғы Қазақстан мен Ресей арасындағы 

келісім де ерекше мағынаға ие. Қазақстан Республикасы 14 қараша 2002 

жылы, Мəскеуде 06 шілде 1998 жылы қол қойылған, Ресей 

Федерациясымен жерасты байлықтарын қолдану егеменді құқығын жүзеге 

асыру мақсатында Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің теңіз түбін анықтау 

туралы Келісімін ратификациялады. 9 қазан 2000 жылы, Астанада 

Қазақстан мен Ресей Каспий теңізіндегі ынтымақтастық жөніндегі 

Декларацияға қол қойып, 26 ақпан 1921 жылғы жəне 25 наурыз 1940 

жылғы келісімдерде көрсетілген кеме қатынасының еркіндігі, балық 

шаруашылығы еркіндігі мен Каспий маңы елдеріне тиесілі емес теңіз 

кемелерінің қатынасына тиым салу сұрақтарының күшінде қалатынын 

баяндайды. 14 мамыр 2003 жылы Алматыда Қазақстан, Әзірбайжан мен 

Ресей арасында Каспий теңіз түбі іргелес аумақтарын бөлу сызығының 

түйісу нүктесі туралы үшжақты Келісімге қол қойылды. Каспий теңізінің 

статусын келісім-шарттық реттеу үдерісіне Қазақстан Республикасының 

қосқан саяси-құқықтық үлесі зор. 1994 жылдың 19 шілдесінде Қазақстан 

Каспий теңізінің құқық тық статусы туралы Конвенция жобасын ұсынды. 

Жоба Қазақстан Республикасы ресми биліктерінің Каспийдің болашақ 

статусы туралы көзқарасын білдіреді. Жоба бойынша Каспий теңіз ретінде 

қарастырылып, 1982 жылдың 10 желтоқсанында қабылданған БҰҰ 

Конвенциясының негізгі нормативтерінің күші жүру керек. Жобада 

Каспий жағалауындағы елдердің мемлекеттік шекаралары көлемдік сулар 

бойынша, яғни жағалаудан 12 теңіздік мильмен бекітілуі қажет. Теңіз 

түбінің қалғаны ұлттық секторларға бөлінеді. Бөлінген бөліктер 

халықаралық теңіз құқығына сəйкес жағалау мемлекеттерінің ерекше 

экономикалық аймақтары болып табылады. Ал, табиғи ресурстарды 

пайдалану, əсіресе ұлттық секторларда жатқан теңіз қойнауындағы 

байлықты қолдану жағалау мемлекеттерінің құқықтық құзыретіне 

бағынады. Осыған орай Қазақстан тарапы жағалау мемлекеттерінің табиғи 

ресурстарды пайдаланудағы мүдделерін қорғауға жəне экологиялық 

жүйені сақтауға шақырады. Назарға алынатын тағы да бір жағдай бар. 

Каспий теңізі мемлекеттері арасында ынтымақтастықты үйлестіру 

мəселелері бойынша шынайы шаралар қабылдау мақсатында 1994 жылдың 

28 шілдесі Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің өкімімен Каспий 

теңізіне қатысты түрлі мəселелерді шешу, оған қоса теңіздің статусын 

анықтау бойынша келіссөздерге қатысу үшін үкіметтік делегацияның жəне 

сарапшылар тобының бірінші құрамы бекітілді. Өкімнің «Каспий теңізі 
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құқықтық статусы бойынша нұсқаулар» атты №2 қосымшасында 

Қазақстан делегациясына 1921 жылғы 26 ақпан, 1940 жылғы 25 наурыз 

КСРО мен Иран арасындағы келісімдер жаңа геополитикалық шындыққа 

жанаспайтынын негізге алу туралы тапсырма берілген. Делегация БҰҰ 

1982 жылғы теңіз құқығы туралы Конвенциясының шарттары жүруін 

мақсат қою керек. Яғни БҰҰ Конвенциясы аймақтық сулар,ерекше 

экономикалық аймақтар, құрлықтық шельфтер, ашық теңізде еркін ұшу, 

балық аулау, қоршаған ортаны қорғау жəне жағалауды қорғау мəселелерін 

реттейді. Өкім бойынша қазақстандық делегацияға Каспий теңізінің 

құқықтық статусына қоса, жағалау мемлекеттері арасында аймақтық 

ынтымақтастық туралы келісім-шарт бойынша келіссөздер жүргізу 

тапсырылған. Тапсырманың мəні делегацияның келіссөздер кезінде 

Каспий теңізінің құқықтық статусы бойынша бірнеше басымдықтарды 

басшылыққа алуында жатыр. Басымдықтарға: ұлттық əлеуметтік-

экономикалық даму мақсатында Каспий теңізі қазақстандық бөлігінің 

шикізаты мен басқа да ресурстарын тиімді өндіру жəне пайдалану үшін 

Қазақстанға халықаралық деңгейде танылған құқықтық негіздер мен 

шынайы мүмкіндіктер беру, жағалаудағы мемлекеттердің ынтымақтастық 

рухында экологиялық проблемаларды шешу, республикаға теңіз көлігі мен 

балық аулауды қамтамасыз ету болып табылады. Тапсырмада Каспий 

теңізі мемлекеттерімен келіссөздер барысында мемлекеттің егемендік 

теңдігін, Қазақстан Республикасының танылған құқығы мен мүдделерін 

құрметтеу, Каспий теңізінің статусы мəселелерін қарастырғанда 

тараптардың ұстамдары мен ерекшеліктерін өзара тəуелділікпен қарау 

тапсырылған. Қазақстанның ресми ұстанымы салыстырар болсақ, 

Әзірбайжанның ұстанымымен, жұмсақтау болып келеді. Екі мемлекеттің 

Каспий теңізінің құқықтық статусын анықтауда ұстанымдарында ұқсастық 

көп болғанымен Қазақстанның пікірі бейімділеу. 1996 жылдың 

қыркүйегінде екі мемлекет Каспий теңізінің статусын анықтау, суы мен 

түбінде ынтымақтастық құру принціптері туралы Ортақ баяндама жобасын 

өзара келісіп, президенттердің қол қоюына ұсынылды. Баяндамада екі 

тарап теңіздің ұлттық секторларындағы минералдық жəне биологиялық 

ресурстарды пайдалану жұмыстарын жүргізу құқықтарын өзара жəне басқа 

жағалау мемлекеттерінің құқығын мойындайтынын білдірді. Бүгін Астана 

мен Баку өздерінің көмірсутегі ресурстарын іздеу жəне өндіруді еркін 

жүргізіп жатыр. Екі мемлекетте Каспий теңізінің шельфіндегі мұнай жəне 

газ қорын өндіру халықаралық келісім-шарттар жасау бойынша нақты 

шаралар қабылдауды жалғасытырып келеді. Құқық əдебиеттерінде «тұйық 

теңіз» жəне «жабық теңіз» ұғымдары тең-ауыспалы əрі бір санатта жиі 

қолданылады. «Жабық теңіз» ұғымы жағалау мемлекеттерінің қауіпсіздігі 

үшін тыс мемлекеттердің əскери-теңіз кемелерінің кіруіне шектеу немесе 

толық жабылуынан шығып отыр. Халықаралық құқықта теңіз құқығы 

сияқты «көл құқығы» деген біртұтас жүйе қалыптаспаған. Халықаралық 
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құқықта «шекаралық көл» деген дербес институт болмауы оның 

теориялық-доктриналық əлсіздігін ғана емес, əрбір көлдің ерекшеліктерін 

ескере отырып қабылданатын нормативтік принціптер жүйесін анықтауды 

қиынға соғатынын білдіреді. Ал ол іс жүзінде, балық аулау, кеме қатынасы 

жəне басқа да су бассейні аймағына қатысты мемлекеттің іс əрекетін 

реттейтін сəйкестендірілген ережелерді келістіру мүмкіндігін екіталай 

қылады. Теңізді «шекаралық көл» деп мойындаған жағдайда Каспий 

теңізіне қатысты басқа да қиындықтар туындауы мүмкін, себебі Ресей мен 

Иран сияқты анағұрлым қуатты мемлекеттер, ортақ ережелер мен 

келісімдердің жоқ болуына байланысты, қандай да бір іс əрекет түрлерін 

анықтау мен нормативті бекітуде өз мүдделеріне сəйкес келетін 

позициялар мен нормаларды қолдайтын болады. Барлық бес Каспий маңы 

мемлекеттерінің Сыртқы істер министрлерінің орынбасарларынан тұратын 

Арнайы жұмыс тобы Каспий теңізінің құқықтық статусын анықтаудағы 

көпжақты келіссөз механизмі болып табылады. Бұл жұмыс тобы Каспий 

маңы мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері кеңесінің шешіміне 

сəйкес 1996 жылы Ашхабадта құрылды. Жұмыс тобының басты мақсаты – 

осы мемлекеттердің Каспийдегі негізгі іс əрекеттерін реттейтін бесжақты 

келісімді талқылау жəне құрастыру. Осы себепті жұмыс тобы кеме 

қатынасы, балық шаруашылығы, Каспийдің табиғи ортасын қорғау жəне 

ең күрделісі Каспий теңіз түбі мен су қабатын ұлттық секторларға бөлу 

сияқты көптеген сұрақтарды қарастырады. Осылайша Каспий маңы 

мемлекеттері арасында Каспий теңізінің статусына тиісті позициясы мен 

келешегіне қатысты келіспеушіліктер орын алуда. Бұл құқықтық 

проблеманы шешудегі мемлекеттердің негізгі үш позициясын атап өтуге 

болады: Каспийге шекаралық көл статусын беру; 1982 жылғы Теңіз 

құқығы бойынша Конвенцияның мазмұнына сəйкес Каспий «тұйық теңіз» 

ретінде; теңіз жəне оның қорына ортақ иелік ету (кондоминиум режимі). 

Көпжақты келіссөз механизмі болып табылатын арнайы жұмыс тобы өз 

қызметіндегі объективті қиындықтар мен жағалаудағы мемлекеттер 

позициясының қарамақайшылығына қарамастан өз жұмысын 

жалғастыруда. Кеме қатынасы мен балық шаруашылығының құқықтық 

режимі сияқты бірталай сұрақтар бүгінгі күні келісілгенімен, Каспий 

теңізінің қоры, теңіз түбі, су қабаты мен əуе кеңістігіне қатысты Каспий 

маңы мемлекеттерінің ұлттық юрисдикциясын анықтаудың басқа да 

маңызды аспектілері күн тəртібінде талқылануда. Кеңестік жəне Иран 

арасындағы келісім тəжірибесінің анализі көрсеткендей, Каспий теңізін 

пайдалану режимінің негіздері қаланға нымен, оның халықаралық-

құқықтық статусы соңына дейін рəсімделмеген болатын. Осыған орай, 

Кеңестік жəне Иран арасындағы келісім тəжірибесімен шектеле отырып, 

жаңа келісімдерге қол қоюдың қажеттілігін жоққа шығаратындардың 

мəлімдемесі күдік тудырады. Иран зерттеушілерінің пікірінше де, 

Каспийдің теңіз ретінде анықталуы географиялық тұрғыдан да орынды 
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болып табылады. Себебі, оның алып жатқан аумағы əлемдегі көлемі 

бойынша екінші орынға ие ұқсас бассейн Верхнее көлінің аумағынан 5 есе 

асады жəне Парсы мен Оман шығанақтарының қоса алып жатқан аймағын 

алып жатады. 1981 жылы шыққан энциклопедиялық сөздіктегі «теңіз» 

ұғымы – «ол құрлықпен немесе суасты бедері үстірттерімен оқшауланған 

жəне мұхиттың ашық бөлігінен гидрологиялық жəне метеорологиялық 

режиммен ерекшеленетін Әлемдік мұхиттың бөлігі» деп беріледі. Бұл 

анықтама өз кезегінде Каспийдің геологиялық сипаттамаларына толық 

сəйкес келеді. Объективті жағдайлар бойынша КСРО-ның əрекет етуінің 

тоқтауы мен жаңа Каспий маңы тəуелсіз мемлекеттердің құрылуын есепке 

алмауы бірбөлек, сонымен қоса Кеңестік жəне Иран арасындағы 

келісімдерді жандандыру жəне оларды жағалық мемлекеттердің пікірі мен 

мүдделерін ескерусіз автоматты түрде қолдану аталмыш аймақтағы 

келешектегі ұзақ мерзімді тұрақтылықтың орнауына əкелмейтініне орай, 

1921 жəне 1940 жылдардағы шарттардың бүгінгі күнгі саяси, 

экономикалық жəне құқықтық мəселелерге сай келмейтіні Ресей 

ғылымының өкілдеріне де айқын болуда. Каспий теңізінің статусы туралы 

Конвенцияны анықтау, келісу жəне одан да кейін жеке екі жақты немесе 

көпжақты келісімдер негізінде өзінің географиялық орналасуына 

байланысты қолайсыз жағдайдағы жағалық мемлекеттердің, əділдіктің ex 

aequo et bono қағидасына сəйкес, Қара жəне Балтық теңіздеріне шығу 

құқығына ие болуы қажет. Себебі бүгінгі күні əрекет етуші каналды-

өзендік жүйелер Каспий теңізінің Балтық теңізімен (Волга өзені – Марьин 

каналы жүйесі) жəне Қара теңізбен (Волга өзені – ВолгоДон каналы – Азов 

теңізі жүйесі) кеме қатынасы жолдарын жалғастыруға мүмкіндік 

тудырады. Осыған дейін Қазақстан негізгі келісімнің, яғни көпжақты 

Каспийдің құқықтық статусы туралы Конвенцияның заңды күшіне енуінен 

кейін салалық келісімдерді құрудың жақтасы болып келсе, қазір 

экологиялық жүйенің біршама нашарлауы жəне келіссөздер процесінің 

созылуы жағдайында қазақстандық тарап жедел шешімді талап ететін 

жекелей сұрақтар бойынша арнайы келісімдер құруды қолдауы Қазақстан 

ұстанымының икемділігін байқатады. Қазақстан өкілдерінің пікірінше, 

теңіздегі тіршілік əрекетінің аса маңызды аспектілерін реттеу, ең алдымен 

қоршаған ортаның экологиялық балансын сақтау мақсатындағы Каспийдің 

құқықтық статусы туралы бесжақты келісімге қол қойғанға дейін, түрлі 

ұстанымдардың келісілуі кезең-кезеңімен орындалуы керек. Сонымен 

қатар, мемлекеттік тəуелсіздігін орнатқан Каспий маңы мемлекеттерінің де 

көз қарастары ескерілуін талап ететін жаңа геосаяси жағдайды ескере 

отырып, Кеңестік жəне Иран арасындағы 1921 жəне 1940 жылдардағы 

келісімдердің кейбір баптарының қолданылуы мүмкін болып табылады. 

Айтылғанды түйіндей отырып, əр жағалық мемлекет теңіз бен оның 

ресурстарына егемен құқықтарға ие деген қорытындыға келуге болады. 

Мемлекеттің құрлықтық территориясы қандай да бір мемлекеттің іргелес 
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орналасқан су кеңістіктеріне құқық көлемін анықтаудағы негіз жəне басты 

фактор болып табылатынын білдіретін халықаралық теңіз құқығының кең 

тараған land dominates the sea қағидасы Каспий теңізімен шекаралас 

мемлекеттермен қолданылуы мүмкін жəне толық көлемде қолданылуы 

тиіс. Қорытындылап айтқанда, халықаралық теңіз құқығын теңіз кеңістігі 

мен мемлекет аралық қатынастың реттеуімен байланысты зерттеу жəне 

қолдану жұмыстарын жүргізетін құқық мəртебесін анықтайтын нормалар 

жинағы деп анықтауға болады. Біздің ойымызша, теңіз кеңістігінің 

халықаралық құқықтың алты негізгі бөлігін ажыратуға болады: ішкі теңіз 

сулары, аумақтық теңіздер, ерекше экономикалық аймақ, ашық теңіз, 

құрылықтық шельф жəне оның шектеріндегі теңіз түбі. Кеме 

жолаушыларының құқықтық көлемі мен міндеттері ішкі теңіз суларында, 

аумақтық теңіздерде, ерекше эконо икалық аймақтар мен ашық теңіздерде 

жəне бос жатқан жерлер мен балық аулайтын аймақтарда, халықаралық 

бұғаз сулары мен каналдарда айыр машылығы бар. 
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Қазақстан Республикасы 

МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ  ОПТИКАНЫ ОҚЫТУДА ДЕҢГЕЙЛІК 

САРАЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазіргі заманда орта мектепте білім мазмұнын кеңейту мен физиканы оқытуды 

жетілдіру мақсатында қолданыста жүрген педагогикалық технологиялардың бірнеше 

түрлерін атап өтуге болады. Олар проблемдік оқыту, бағдарламалық оқыту, 

дидактикалық бірліктерді ірілендіру, дамыта оқыту, ойын технологиясы, тұлғалық-

əрекетті оқыту, модульдік технология, деңгейлік саралаумен оқыту жəне т.б..  

Осы аталған технологиялар ішінде деңгейлік саралаумен оқыту технологиясына 

қысқаша тоқталсақ. Деңгейлеп саралаумен оқыту технологиясы бойынша  əрбір оқушы 

өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгеруін қамтамассыз етеді. Деңгейлеп 

саралаумен оқыту технологиясы оқушының белсенді шығармашылық қызметін 

дамытуға бағытталған, яғни оқушылар өз қызметін ең төменгі деңгейдегі тапсырманы 

орындаудан бастайды да, тапсырманы орындауына байланысты келесі деңгейге көшіп 
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отырады. Мұндай жағдайда оқушылар арасында өзара жарысумен қатар, əр оқушының 

өзіндік деңгейіне сай білім алуы қамтамассыз етіледі, өзіне деген сенімі артып, 

шығармашылық қабілеттері шыңдалады. Тапсырмалар оқушылық, алгоритмдік, 

эвристикалық, шығармашылық деңгейде беріледі. Деңгейлік саралау тапсырмалары 

оқушының ойлау қабілетін үйренушілік деңгейден шығармашылық деңгейге дейін 

жетуіне бағыттай отырып құралады. Деңгейлік саралауға бағытталған тапсырмаларды 

құруда, мысалы физика пəнінен төмендегідей талаптар қойылады [2-4]: 

Бірінші деңгейдегі (оқушылық, үйренушілік) тапсырмалар жаттап алуға оңай, 

алдыңғы сабақта алынған білімді қайталауға, қорытындылауға мүмкіндік беретін, ал 

жаңа тақырып үшін  өмірмен байланысты болатын тапсырмалар берілуі керек. Осындай 

тапсырмаларды құрастырған кезде олардың танымдылығы мен қызықтылық жақтарына 

ерекше көңіл аударған жөн. 

Екінші алгортимдік деңгейдегі тапсырмалар өтіп кеткен материалды жүйелеуге 

беріледі. Оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін тапсырмалар, яғни өткен 

материалды еске түсіріп, жаңа сабақпен ұштастырып шығарады.  

Үшінші эвристикалық деңгейдегі тапсырмалар: 

- Танымдық  - іздену (эвристикалық) түрдегі тапсырмалар, əртүрлі əдіс – 

тəсілдермен шешілетін есептер, өздігімен мысалдар құрастыру жəне оны өз бетімен 

шығару, графиктер салу, өлшеу жұмыстарын жүргізу, көрнекі құралдар дайындауға 

берілетін тапсырмалар.  

Төртінші шығармашылық деңгей тапсырмалары: 

- Оқушылардың жинаған өмірлік тəжірибесі мен қалыптастырған ұғым, 

түсініктерінің, қиялы мен белсенді ой еңбегінің нəтижесінде жаңаша, бұған дейін 

болмаған белгілі бір дəрежеде олардың жеке басының икемділігін байқататын дүние 

жасап шығуына негізделген (теорема дəлелдеу, заңдылықтарды оқулыққа сүйенбей 

мұғалімнің көмегінсіз қорытып шығару). Сонымен қатар, олимпиадалық есептер, 

берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндама, презентация, жобалар дайындау 

жатады. Демек, бұл тапсырмалар – оқушылардың біліктілігі мен дағдысын 

қалыптастыру жəне оны бағалау деңгейі болады [2-4].  

Деңгейлік саралау тапсырмалары оқушының ойлау қабілетін оқушылық міндет 

деңгейінен шығармашылық деңгейге жетелей отырып құрылады.  

Орта мектепте геометриялық оптиканың негізгі элементтері 8 сыныпта 

басталады. Мұнда жарық құбылыстары тарауында келесі тақырыптар беріледі: Жарық. 

Күннің жəне Айдың тұтылулары. Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. (толық 

шағылу). Жазық сфералық айналар. Жарықтың сынуы. Линзалар. Линзаның оптикалық 

күші. Линзаның беретін кескіндері. Жұқа линзаның формуласы жəне т.б. Бұл тарауда 

келтірілген мəліметтер арқылы оқушыларда  оптика туралы жалпы түсінік 

қалыптасады. Оптикадан алған білімдерін оқушылар одан əрі 11 сыныпта 

жалғастырып, толықтырады. Мұнда оптика бөлімінде келесі сұрақтар қамтылған: 

Жарық - Электрмагниттік толқындар. Жарық жылдамдығы жəне оны өлшеу əдістері. 

Жарықтың шағылу жəне сыну заңдары. (Толық шағылу. Линзалар. Оптикалық 

құралдар). Жарық интерференциясы жəне оның техникада қолданылуы. (Ньютон 

сақиналары). Когеренттік. Жарық дифракциясы. Дифракциялық тор. Жарық 

дисперсиясы. (Жарықтың полярлануы) [1,5]. 

Енді осы деңгейлік саралауды 11 сынып оқушыларына геометриялық оптиканы 

оқытуда қолданудың қысқаша əдістемесін ұсынамыз.  

«Жарық толқындары жəне оптикалық құралдар» тарауын қорытындылау 

сабағында келесі тапсырмаларды беруге болады: 

1-деңгей 

1) Геометриялық оптика дегеніміз не? Оның заңдарын атап көрсет. 
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2) Жарықты шағылуы жəне сыну құбылыстарын түсіндір. 

2- деңгей 

1. Егер толқынның таралу жылдамдығы 350 м/с болса,  480Гц жиілік кезіндегі 

толқын ұзындығын анықтаңдар. 

2. Толқынның таралу жылдамдығы 5 км/с, ал тербеліс жиілігі 100кГц болса, бір 

сəуледе жататын жəне бірдей фазада тебелетін қума толқынның ең жақын екі 

нүктесінің арақашықтығын анықтаңдар. 

3- деңгей 

1. Ойыс айнаның алдында оның бас оптикалық осіне перпендикуляр жағдайда зат 

орналасқан. Зат пен оның кескіннің сызықтық өлшемдерінің қатынасы 1 =1,5 екені 

анықталады. Енді затты айнадан ℓ=16 см шамаға қашықтатқаннан кейін дене мен оның 

кескінінің өлшемдерінің қатынасы 2  =0,5 болды. Ойыс айнаның қисықтық радиусын 

табу керек. 

Шешуі: Ойыс сфералық айнаның қисықтық радиусы R мен фокус аралығы F 

арасында мынадай R=2F қатынасы арқылы байланыс бар. Бұдан берілген есепті 

шығару айнаның фокус аралығын табуға келіп саяды. 

Бұл үшін ойыс айна үшін алынған 

baF

111
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b

a
  

Формулаларын пайдаланып, дененің бірінші жағдайы үшін былай жазамыз: 

 

немесе 1b  орнына өрнегін қойып, мынаны аламыз: 
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Осыған ұқсас дененің екінші орны үшін 

 

 

 

 

өрнегін табамыз. 

Есеп шартындағы lаa  12  екенін ескерсек, соңғы өрнек мынадай түрге ие 

болады: 
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яғни іс жүзінде есептің формула түріндегі шешімін аламыз. Есеп шартында берілген 

шамалардың мəндерін орындарына қойып, сандық шешімді табамыз: 

F= 0,12  м, R= 0,24  м. 
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2) Диаметрі 2,5 см, ал ұзындығы 40 см болатын люминесцентті цилиндрлі шам, 

оның осіне перпендикуляр бағыттағы 5 м қашықтықта 1 лк жарықталыну туғызады. 

Бұл шамды косинусты сəуле шығарғыш деп алып, мына шамаларды анықтау қажет: 

a) берілген бағыттағы жарық күшін; 

ə) жарқырауын (жарықтылығын); 

б) жарық шығарғыштығын (сəулелендіруін). 

Шешуі: Цилиндр формалы шамның берілген екі өлшемінің үлкені, яғни ұзындығы 

жарықталыну өлшенетін орыннан 12 есе кіші. Сондықтан берілген бағыттағы жарық 

күшін есептеу үшін шамды нүктелік көз 

деп алып, мына формуланы қолдануға 

болады: 

 

Бұдан: 

Өрнектегі шамалардың есеп шартында берліген мəндерін орындарына қойып есептесек, 

І =25 кq екенін анықтаймыз. 

Жарқырауды (жарықтылықты) есептеу үшін есептің берілген шарты бойынша 

беттік ауданға түсірілген нормаль мен бақылау бағыты арасындағы бұрыштың, яғни 

θ=0 екенін ескеріп, 
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(1) теңдеуден алынатын 
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формуласын қолданамыз. Мұндағы S – ұзына бойы созылған жарық көзінің бақылау 

бағытына перпендикуляр орналасқан жазықтықтағы ауданның проекциясы. 

Цилиндрлі люминесцентті шам жағдайында бұл ауданның проекциясы ұзындығы 

ℓ, ал ені α болатын тік бұрыш фоормасына ие болады. Олай болса, 
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B





 

Өрнектегі шамалардың сан мəндерін орындарына қойып есептесек, 
223 /5,2/105.2 мкqкмкqB   болатынын анықтаймыз. 

Есеп шарты бойынша қарастырылатын шамды косинусты сəулелендіргіш деп 

қабылдағандықтан, яғни беттің жарқырауы тікелей бақылау бағыттарына байланысты 

болмағандықтан, оның жарық шығарғыштығын немесе сəулелендіруін келесі теңдеуден 

анықтауға болады:  

                                                                            (2) 

Сандық мəнін есептесек, лкМ 3109,7   болатынын анықтаймыз. 

Деңгейлік тапсырмаларды енгізгендегі басты мақсат – сынып оқушыларын 

«қабілетті» жəне «қабілетсіз» деп жасанды түрде əр түрлі жіктерге бөлуді болдырмау. 

Осы арқылы деңгейлік жəне дербес оқыту принциптерімен қатар, барлық оқушыға 

қатысты, ізгілендіру принципі де сақталады. 

Деңгейлеп оқыту барысында оқушының бірінші деңгейдегі тапсырмаларды 

дұрыс орындағаны «есепке» алынып отырылады. Қандай оқушы болмасын, мысалы 

өзінің жақсы оқитындығына қарамастан, жұмысын «оқушылық», «үйренушілік» 

бірінші деңгейдің тапсырмаларын орындаудан бастайды. 

Барлық оқушылар жұмысын бір мезгілде бастап əр қайсысы білім игерудегі өз 

қабілетіне қарай, өз биігіне жетеді. Бұл барлық оқушыларды тірек білімімен 

қамтамасыз етеді жəне Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңының 
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талаптарына сай келеді. Нақтырақ айтсақ: барлық оқушылардың оқу мақсатына 100 

пайыз қол жеткізуінің кепілі болады жəне оқу пəндерінің барлық тақырыбы бойынша 

ең болмағанда міндетті бірінші деңгейді игеруін толық жүзеге асырады. Бұл, өз 

кезегінде, мемелекеттік стандарттың талаптарының орындалуына кепілдік береді. 

«Есепке алу» жүйесін жүргізу нəтижесінде үлгерімі нашар оқушылар да, кем 

дегенде «оқушылық» деңгейге сəйкес білімді толық меңгеріп алатынын өз 

тəжірибемізден байқадық. Себебі ол осы деңгейдің тапсырмаларын толық жəне дұрыс 

орындап, өткізбегенінше келесі деңгейге көшпейді. «Міндетті» деңгейді толық 

меңгергеннен кейін оқушы əрі қарай, ілгері ұмтылады, өзіне өзінің сенімі артады.  

Олардың өзінің əрқайсысы бірінші деңгейлік тапсырмаларды орындауға 

міндетті жəне жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындауға құқылы болып табылады. 

Сонымен, саралап, деңгейлеп оқыту технологиясының принциптері-оқытуды 

ізгілендіру мен демократияландыру жағдайында, өздігімен даму бағдарын 

анықтап, өз бетімен дұрыс шешім қабылдай алатын, білімді, болашақ 

ұрпақты тəрбиелеу болып табылады.   
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Уличная преступность в криминологической теории рассматривается 

как часть преступности в целом. «Уличная преступность – это обладающая 

высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии, 

выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве 

запрещенного уголовным законом физического и психического насилия 

над личностью» [1, с. 25]. Среди уличных преступлений наиболее 

устойчивую и значительную часть составляют умышленное причинение 

вреда здоровью, изнасилования, разбои, насильственные грабежи и 
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сопряженное с насилием хулиганство. Эти преступления занимают 

определенное место в общей массе преступлений. В основе объединения 

рассматриваемых преступных деяний в отдельную криминологически 

значимую группу лежат такие критерии, как способ действий преступника 

(физическое насилие над личностью, попытка либо угроза его 

применения), форма вины (умысел) и объект посягательства 

(общественные отношения, ядро которых составляет охрана личности).  

На улицах и в других общественных местах совершается каждое 

десятое преступление. При этом доля уличной преступности от количества 

всех преступлений, совершаемых в общественных местах, составляет 45% 

с тенденцией увеличения доли тяжких преступлений и латентности.  

За последние годы динамика общего объема уличной преступности – 

позитивная. Однако прогноз характеризует дальнейшую криминальную 

уличную ситуацию в стране как напряженную и развивающуюся по 

негативному сценарию. 

Кроме того, наблюдаются тревожные процессы в ее качественной 

динамике. Несмотря на наметившееся в последние годы снижение 

количества регистрируемых уличных преступлений, в том числе в 

результате активизации деятельности подразделений охраны 

общественного порядка ОВД, применения средств теле и 

видеонаблюдения, пунктов оперативной связи с полицией «Гражданин – 

полиция», других специально криминологических мер, возросла степень 

опасности рассматриваемых преступных деяний ввиду прежде всего 

завладения чужим имуществом, в том числе сопряженного с насилием над 

личностью. На их долю приходится до 60% всех совершаемых уличных 

преступлений.  

В системе мер, осуществленных Республикой Казахстан по 

укреплению законности и правопорядка, усилению борьбы с 

правонарушениями, стратегическим направлением является профилактика 

преступлений, в том числе совершаемых на улицах и в других 

общественных местах. Различают общепрофилактическое предупреждение 

и специально криминологическую профилактику уличных преступлений.  

Общепрофилактическое предупреждение во многом зависит от 

проводимых в стране социальных, экономических и политических 

преобразований, связанных с повреждением общечеловеческих ценностей, 

гуманизацией нравственного климата, реализацией принципов социальной 

справедливости. Решение этих задач создает предпосылки для успешной 

борьбы с уличными преступлениями. В числе этих задач следует выделить 

целенаправленную работу по воспитанию в человеке совестливости, 
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привитию ему культуры общения и нравственных личностных идеалов, 

уважения к человеческой личности, ее неприкосновенности, нетерпимости 

к любым актам насилия над ней, к проявлениям грубости, агрессивности, 

цинизма, по возрождению в значительной мере утраченных традиций 

взаимопомощи, милосердия, сострадания ко всему живому; улучшению 

полового воспитания подростков и молодежи, подготовке их к семейной 

жизни, воспитанию уважения к достоинству женщины, отвращения к 

распущенности и вседозволенности.  

Особое значение имеют меры усиления профилактического 

воздействия в специфических криминогенных группах населения 

(несовершеннолетние и молодежь; лица, злоупотребляющие спиртными 

напитками, потребляющие наркотики или психотропные вещества; не 

занятые общественно полезным трудом; ранее судимые; лица с 

отклонениями в психике). Значимым представляется расширение правовой 

базы для дифференцированной работы с группами повышенного 

социального риска и для собственно профилактической работы по месту 

жительства [2, c. 117].  

Основные направления специально криминологической 

профилактики:  

1) последовательная и настойчивая борьба с пьянством и 

наркотизмом на основе постановки четких и реальных целей, надлежащей 

комплексности и координации;  

2) обеспечение эффективной охраны общественного порядка на 

улицах и в других общественных местах;  

3) усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной 

розни;  

4) пресечение криминогенных влияний на несовершеннолетних и 

молодежь рецидивистов и профессиональных преступников;  

5) улучшение качества профилактической работы в маргинальной 

среде;  

6) активизация деятельности по выявлению антиобщественных 

молодежных группировок. Несмотря на количество прорабатываемых 

направлений по предупреждению уличной преступности, этого 

недостаточно, что подтверждают неутешительные тенденции в развитии 

уличной преступности. Преступный промысел приобретает новых 

«поклонников», способы совершения преступлений становятся 

ухищреннее, преступников не останавливает почтенный возраст 

пенсионеров и беспомощность несовершеннолетних.  

В сложившейся ситуации целесообразно введение следующих 

дополнительных профилактически предупредительных мер:  
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1) систематическое обследование мест, где наиболее часто 

совершаются преступления против личности и общественного порядка;  

2) обеспечение дислокации полицейских служб с учетом места и 

времени совершения большинства рассматриваемых деяний;  

3) проведение специальных профилактических рейдов, проверок, 

отдельных комплексных операций;  

4) осуществление мероприятий, направленных на своевременное 

выявление и изъятие незаконно хранимого оружия, пресечение фактов его 

противоправного изготовления в производственных условиях;  

5) обеспечение профилактической деятельности других 

государственных органов и общественных организаций и поддержание с 

ними постоянного взаимодействия;  

6) правовое воспитание граждан, начиная с «младшей» школы. 
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Современная преступность с каждым годом становится все более 

жестокой. Это касается и преступлений, совершаемых на улицах 

городского пространства. Понятие уличной преступности неразрывно 

связано со специфическими особенностями пространства, где совершаются 

преступления исследуемого типа, и возникающими здесь криминальными 

ситуациями. Улицы, наряду с площадями, проездами, набережными, 

скверами и бульварами, относятся к территории общего пользования, 

пространству, которым беспрепятственно пользуется неограниченный круг 

лиц, и одновременно – к местам постоянного пользования. Как правило, 

уличная преступность совершается лицами и в отношении лиц, не 

связанных между собой укладом повседневной жизни. Под уличной 

преступностью понимается система преступлений, проявляющаяся на 

открытой для доступа части инфраструктурной территории населенного 

пункта (характеризущейся неравномерностью социального контроля, 

преобладающей анонимностью поведения) и требующая специфических 
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государственных антикриминогенных мер воздействия. Уличная 

преступность как системное явление имеет ряд закономерностей 

возникновения, развития, функционирования, зависящих от характеристик 

городов, общего уровня их развития, социально-демографических 

особенностей населения, как социальное явление во многом связана с 

элементом случайности [3, с. 110-113]. Уличная преступность 

обусловливается целым комплексом причин и условий. В наибольшей 

степени она зависит от общего уровня жизни населения и состояния 

правопорядка в стране в целом [1, с. 85]. Совершение уличных 

преступлений требует минимальной подготовки со стороны 

злоумышленников, не требует высокой преступной квалификации и опыта. 

Обширность территории страны, размеры населенных пунктов не 

позволяют надежно перекрыть все возможные места совершения уличных 

преступлений. Это позволяет преступникам без труда в любом городе и 

поселке, в любое время года найти жертву и относительно безопасное 

место для нападения. Наукой выявлен ряд детерминант, оказывающих 

влияние на рост уличной преступности. Воздействие на них способно 

существенно снизить уровень уличной преступности. К ним от- носятся 

следующие причины и условия: – экономические трудности, влекущие 

рост безработицы, снижение размеров заработной платы и задержки ее 

выплаты; – неэффективность мер системы реабилитации осужденных и их 

социальной адаптации; – возвращение в места постоянного или 

временного проживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

совершение ими новых преступлений; – алкоголизация населения; – рост 

числа подростков с девиантным поведением; – недостаточная численность 

подразделений наружных служб полиции; – недостаточное оснащение 

техническими средствами подразделений полиции, участвующих в 

предупреждении и пресечении уличных преступлений [2, с. 149]; – 

неэффективная деятельность органов внутренних дел по пресечению и 

раскрытию уличных преступлений; – международный финансовый кризис 

и безработица; – резкое расслоение населения по имущественному 

признаку; – слабая социальная защищенность граждан, низкий уровень 

жизни отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 

области, и, как следствие, высокий уровень социальной напряженности; – 

неравномерная плотность населения на территории Свердловской области 

и концентрация основной части населения в крупных индустриальных 

центрах; – нерегулируемое перемещение сельского населения в города из-

за распада агропромышленного комплекса; – низкий антикриминогенный 

гражданский потенциал, заключающийся не просто в снижении доверия к 
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правоохранительным органам, но и в ослаблении толерантного отношения 

граждан к правоохранительной деятельности и ее результатам; – 

сохранение значительного числа негативных фоновых явлений, в 

частности, проституции, бродяжничества, игромании, наркотизма и 

алкоголизма; – низкий уровень образования лиц, совершающих 

преступления; слабая организация досуга несовершеннолетних, 

недостаточное количество спортивных секций (в силу климатических 

условий отсутствует возможность занятий видами спорта на открытой 

местности), слабая пропаганда здорового образа жизни и низкая 

доступность бесплатного образования; – высокая концентрация 

исправительных учреждений, а соответственно, и лиц, ранее судимых, т.е. 

контингента, традиционно используемого в освоении территорий и 

природных ресурсов региона и находящегося в сложных условиях 

постпенитенциарной адаптации; – наличие в ряде районов региона 

благоприятных условий для рынков сбыта наркотиков и удобного транзита 

для наркокурьеров; – интенсивная миграция и активное освоение 

территории гражданами ближнего и дальнего зарубежья; – высокая 

мобильность и плотность населения мегаполисов; обезличенность и 

аноним- ность поведения на улицах городов; архитектура, планировка 

городских кварталов; недостаток социального контроля уличного 

пространства; несовершенство в организации работы отдельных 

социальных предприятий и учреждений; – недостаточная освещенность 

улиц, информационность уличных указателей; небольшое количество 

камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. 
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ОРХОН- ЕНИСЕЙ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ 

ЖУРНАЛИСТИКАСЫ ЖАНРЛАРЫНЫҢ КӨРІНІС ТАБУЫ 

 

Журналистика  бірден пайда бола қойған жоқ. Ол белгілі бір  даму 

кезеңдерінен өтті. Атқаратын қызметі, қағидалары, жанрлары, қоғамдағы 

орны қалыптасты. Яғни, біз журналистиканың негізін салды деп нақты бір 

адамды жəне пайда болу уақытын атай алмаймыз. Журналистика 

жанрлары журналистиканың өзімен қатар дамыды. Жанр- (французша 

genre, латынша generіs — түр, тек) — өнердің барлық түрлерінде тарихи 

қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі. Жалпы бір бүтіндікті құрайтын, өзара 

байланыстағы  көп элементтердің жиынтығы. Жанр – тарихи қалыптасқан 

тип, журналистік шығарманың түрі. Журналистика  жанрлары əдебиет 

жанрларынан деректердің шынайылығымен, міндет, мақсатымен 

ерекшеленеді. Жалпы мағынада жанр –  өзіндік ерекшеліктері бар шынайы 

өмірді суреттеудің бір пішіні. Жанрлар  ешкімнің де шығармашылық 

жемісі емес, олар тарихи жəне əдеби даму кезінде өзіндік құбылыс ретінде 

пайда болған. Ол тарихи категория болғандықтан бірнеше даму 

процесстерінен өтіп, журналистиканың толықтай бір саласы болып 

қалыптасты. Академик Д.С. Лихачев: «Журналистика жанрлары бір-біріне 

тəуелді. Олар өзгеріп біртұтас жүйені құрайды. Журналистика 

жанрларының жүйесі қоғамның саяси өмірімен біте қайнаса отырып 

дамиды» -дейді. 

 Қазақ журналистикасы жанрларының тарихта алғаш көрініс табуы 

ежелгі тарихи жəдігерлерде ұшырасады. Нақтырақ айтсақ Орхон- Енисей 

жазба ескерткіштері.  Шамамен 7-8 ғасырларға жататын бұл тас бітіктері 

барша түркі халықтарының баға жетпес асыл мұрасы. Бұл тарихи 

жазбаларда негізінен көне дəуірде өмір сүрген түркі жұртының 

билеушілері, батырлары, жалпы халқы, оның тұрмыс- тіршілігі, тілі мен 

ділі, мəдениеті баяндалады. Ежелгі түркі руна əліпбиімен жазылған 

ескерткіштерді зерттеу 19 ғасырда басталған. Ескерткіштердегі 

жазулардың сыры мен таңбалардың құпиясы ұзақ уақыт бойы беймəлім 

болып келген. Орхон ескерткіштерін алғаш тапқан орыс ғалымы- Н.М. 

Ядринцев болса,  дат оқымыстысы В.Томсен алғаш болып бұл жазбаларды 

оқудың кілтін ашқан екен. Ол ескерткіштегі жазулардың түркі халықтары 

жазғанын мəлімдей келе, ең алдымен «түркі» жəне «тəңірі» сөздерін 

оқығандығын айтады. Ежелгі жəдігерлердегі көне түркі жазбаларын 

зерттеп, қазақ тіліне аударуда Ғұбайдолла Айдаров, Құлмат Өмірəлиев, 

Мырзатай Жолдасбеков, Сəрсен Аманжолов, Қаржаубай Сартқожаұлы  т.б 

қазақ зерттеуші- ғалымдарының сіңірген еңбегі зор. Орхон- Енисей 

жазбаларында Шығыс Түрік  қағанатының билеушісі Білге (шамамен 

683—734жж) жəне оның інісі Күлтегін (684-731 жж.) жайлы, ел бірлігі, 

тұрмысы сөз етіледі. Жалпы түркі халқының таным- түсінігінен, 

тұрмысынан, өркениетінен хабар береді. Тарихи, саяси, географиялық, 
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мəдени деректер көптеп кездеседі. Себебі түркі бабаларымыздың бұл 

жазбаларды жазу мақсаты- кейінгі ұрпаққа тарихи деректер қалдыру, 

өздері өмір сүрген заманның тұрмыс- тіршілігінен үн қату, ел тəуелсіздігін 

аңсаған, елге қорған болған батырлар мен көсемдерді дəріптеу. Орхон-

Енисей тарихи жазбаларынан қазіргі қазақ журналистикасы жанрларын 

байқауға болады. Профессор М.Жолдасбеков: “Орхон жазбаларын кейбір 

зерттеушілер тарихи деректер жиынтығына жатқызса, енді біреу оларды 

тарихи ерлік жыры деп тануда. Қалай десек те, өте ертеде жасалған бұл 

ескерткіштердің түркі халықтары тарихынан, мəдениеті мен əдебиетінен, 

санасынан, əдет-ғұрпынан, дəстүрінен құнды деректер беретін бағалы мұра 

екендігі даусыз”  - дейді. Көлемі жағынан да, мазмұны жағынан да Орхон- 

Енисей ескерткіштерінің ең құндысы Орхон өзені бойына шамамен 8 

ғасырда орналастырылған Күлтегін тасбітігіндегі жазу. Ескерткіштегі жазу 

екі бөліктен тұрады. Ол негізгі беттегі 40 жол жазу – үлкен жазу (КТҮ) 

деп, ал сол жақ бетіндегі 13 жол жазу – кіші жазу (КТК) деп аталады. 

Жазбада негізінен Күлтегіннің ерлік істері, жорықтары, қолбасшы 

ретіндегі табандылығы тарихи дерек ретінде суреттеледі. Күлтегін 

тасбітігінің оң жақ бетіндегі мəтінде: «Күлтегін ол кезде отыз жасар еді. 

Алып шалысты ағын мініп опыра шапты. Екі ерін найзаға шаншыды. 

Қарлұқтарды қырдық, алдық. Аз халқы жау болды. Қаракөлде соғыстық. 

Күлтегін отыз бір жаста еді. Ағам- қағанның елі толқуда болғанда, халық, 

елі екіге бөлінгенде Ізгіл халқымен соғыстық. Ізгіл халқы қырылды. Тоғыз- 

оғыз халқы өз халқым еді. Тəңірінің, жердің киесіне ұшырап жау болды. 

Бір жылда біз бес жолы соғыстық. Ең ілкі Тоғу- балықта соғыстық. 

Күлтегін Азбан ағын мініп опыра шайқасты. Алты ерін шаншыды. Сол 

шабуылда жетінші ерін қылыштады. Екінші рет Құшлұғығда Едіздермен 

соғыстық. Күлтегін Аз қаракерін мініп, опыра шайқасып, бір ерін 

шаншыды. Тоғыз ерін қоршап қырды. Едіз халқы сонда қырылды. Үшінші 

рет Болчуда оғыздармен соғыстық. Күлтегін Азбан ағын мініп  шапты, 

шаншыды. Әскерін найзаладық. Елін алдық. Төртінші рет біз Чуш басында 

соғыстық. Түрік халқы қарсылыққа тап болды. Жаман əлсіреді. Жау алды 

шебіне Күлтегін қолын қарсы жіберді.» деген жолдарда тарихи айғақтарға 

негізделген ақпарат тарату сарыны байқалады. Жырдың авторы, өз 

заманының аса дарынды ақыны Йолығ тегін Күлтегіннің ерлігін үшінші 

жақта сипаттайды. Мұнда автордың əрбір оқиғаға, дерекке аса мəн 

бергендігі айқын көрінеді, сол заманның тұрмысын, тарихи тұлғалардың, 

батырлардың шынайы бейнесін дəлме- дəл сипаттауға тырысады. 

Күлтегіннің басқа елге бағынышты болған түркі халқын біріктіріп, ел-

жұрты үшін істеген ерліктерін баян етеді. Баяндау барысында дəлдікті 

сақтау мен ойды толық беру үнемі ескеріліп отырғаны байқалады.  

Үзіндіде  келешек ұрпаққа ақпарат қалдыру, үн қату, оқиға, тарихи дерек, 

эмоция, ой қорыту сияқты бабажурналистік элементтер молынан кездеседі. 

Автор аз сөзбен көп ақпарат беруге, өмір шындығын публицистикалық 
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тұрғыдан баяндап көрсетуге тырысады.  Бұл оның жазу мəнерін, 

шеберлігін байқатады. «Күлтегін жиырма алты  жасқа келгенде 

қырғыздарға қарсы аттандық, Күлтегін Байырқынның Ақбоз айғырына 

мініп, шабуылға ұмтылды. Бір батырын оққа ұшырды.Екі батырын 

найзамен түйреп түсірді. Ақбоз айғырдың белі үзілді. Қырғыз қағанын 

өлтіріп елін алдық... Тоғу қаласында шайқастық. Күлтегін азбан ағын мініп 

ұмтылды. Алты батырын шаншып түсіріп, жетіншісін қылышпен шапты. 

Тоғыз батырын қуып жетіп, тақымға басты... Оғыздармен соғыстық 

Күлтегін Жетімек  ақты мініп шауып, тоғыз ерін шанышты...Түргеш халқы 

жау болды. Күлтегінді шағын қолмен жібердік. Жойқын соғыс жасапты. 

Қара түргеш халқы сол жерде өлім тауыпты...» Бұл үзіндіде Күлтегіннің 

қолбасшылық, жауынгерлік іс- əрекеттері, əдіс тəсілдері басынан аяқ 

егжей- тегжей түсіндіріледі. «Күлтегін есімінің рефрен есебінде 

қайталануы, біріншіден, пиарлық сипат алса, екіншіден, сөз иесінің жазу 

мəнерін көрсетеді»- дейді К.Қамзин. Ал академик Ә.Х. Марғұлан болса: 

«Өткен дəуірдің жыршылары қандай ерлік жырын жырласа да, оның бəрі 

материалистік негізге тіреліп, болған тарихи уақиғаны, тарихи фактілерді 

жырлаған», - деп жазады. Автордың əрбір детальдарға, тарихи оқиғаға, 

уақыт пен кеңістікке, оқиға кезегінің сақталуына, елдер мен жер- су 

атауларына яғни, географиялық орындарға баса назар аударуы ақпараттық 

жанр- репортаждың алғаш көрініс табуы деуге де болады. Жалпы 

репортаж нақтылықты, деректі, мəліметті, шындықты, фактіні ұнатады. 

Сонымен қатар К. Қамзин репортаж туралы: « Өтпелі сəтті беру, қағаз 

жадында, соның арқасында ел есінде, тарих түйсігінде жүрдек уақыт 

жүрісін ұстап қалу- репортаждың басты сипаттамаларының бірі»- дейді. 

Ал Күлтегін жазбасында репортаждың барлық элементтері, өзіндік 

ерекшеліктері кездеседі. Жалпы, Орхон- Енисей жазбаларының 

барлығында да ақпарат тарату сарыны, аз сөзге көп мағына сыйғызу, 

оқиғаның дамуы, шынайылықты дəлме- дəл жеткізу сынды репортаждың 

ерекшеліктері кездеседі. Сондықтан Орхон- Енисей тарихи жазбалары 

қазақ журналистикасы жанрларының, соның ішінде ақпараттық 

жанрларының қалыптасуының алғашқы нышаны əрі қазақ 

публицистикасының қайнар бастауының бірі деуге болады. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНФУЦИАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 
 
В настоящее время Китайская Народная Республика является одной 

из крупнейших мировых держав, стремительными темпами движущихся к 
экономическому и культурному процветанию. На сегодняшний день 
конфуцианство трактует правила поведения и правильный образ жизни 
Китая, является учением, которое представляет узаконение различных 
традиций и обрядов, пришедших в культуру с древних времён, поэтому 
анализ и раскрытие китайского опыта решения сложнейших социально-
экономических и политических проблем в стране с населением, 
составляющим более 23% населения земного шара, имеет глубокое 
теоретическое и практическое значение. 

Конфуцианство (儒教, Rújiào, Жуцзяо) зародилось в VI веке до н.э. с 

философских трудов Конфуция (551—479 до н.э.), Мэн-цзы и Сюнь-цзы. 
Основными трудами конфуцианства являются сборник высказываний 
Конфуция, великого древнекитайского философа, политика и педагога, 
«Луньюй», Четверокнижие, Пятикнижие и Тринадцатикнижие. В Китае 
это учение известно под названием «Школа ученых». Конфуцианство 
возникло как этико-социально-политическое учение в Период Чуньцю (722 
до н. э. по 481 до н. э.) — время глубоких социальных и политических 
потрясений в Китае. В эпоху династии Хань конфуцианство стало 
официальной государственной идеологией и сохранило этот статус вплоть 
до начала XX века, когда учение было заменено на «три народных 
принципа» Китайской Республики. В эпоху Мао Цзэдуна конфуцианство 
порицалось как учение, стоящее на пути к прогрессу. Лишь в конце 1970-х 
культ Конфуция начал возрождаться и в настоящее время конфуцианство 
играет важную роль в духовной жизни Китая. 

В конфуцианстве делается акцент на уважении ритуала, 
общественных отношений и их гармонизации, отношений правителей и 
подданных, нравственно-этических норм, в основе которых сыновья 
почтительность и уважение к старшим по возрасту и положению. 
Современная история Китая продолжала развиваться на основе 
конфуцианской модели ценностей. В новейшей истории Китая адаптация 
«социалистических» или «капиталистических» ценностей осуществлялась 
с учетом конфуцианских традиций. Реформы, проводимые в разных 
областях жизни Китая, могли приобретать оттенок, свойственный 
различным политическим позициям и лозунгам, но в основе своей эти 
новации фундированы традиционными китайскими ценностями. 

http://www.bitig.org/
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Гуманизм является ядром конфуцианского учения. Идеалом 
конфуцианства является создание гармоничного общества по древнему 
образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию. Это учение 
базируется на основных понятиях конфуцианства. Гармоническое 

общество построено на идее преданности (чжун 忠) — Идея покорности 
сверху донизу направленная на сохранение гармонии общества - одна из 
основных идей этики конфуцианства. Сюда относятся покорность и 

почитание родителей (сяо 孝), подчинение младших братьев старшему 

брату и уважение младшими братьями старшего брата, подчинение 
подданных своему правителю. Чтобы сгладить недовольство низов 
господством наследственной аристократии, Конфуций предлагал 
господствующему классу больше уделять внимания развитию земледелия, 
не нарушать сезонности земледельческих работ, призывал облегчить бремя 
поборов и повинностей. 

Основным принципом конфуцианской этики является понятие (жэнь 

仁) –гуманность, как высший закон взаимоотношений людей в обществе и 

семье. Конфуций сформулировал золотое правило этики: «Не делай 
человеку того, чего не желаешь себе». Также Жэнь можно рассматривать в 
политическом контексте. Жэнь является основой конфуцианской 
политической модели. Несоблюдение правителем конфуцианской морали 
могло привести к потере Небесного Мандата, и как результат отстранение 
от власти. Тот же, кто правит мудро и с соблюдением всех правил 
показывает, что достоин власти, которая предоставлена ему Небом. 

Качество (Ли 礼)— буквально «обычай», «обряд», «ритуал». 

Верность обычаям, соблюдение обрядов, например почтение к родителям. 
В более общем смысле Ли — любая деятельность, направленная на 
сохранение устоев общества. По Конфуцию вообще любое наше действие, 
будь то потребление пищи, приветствие, чистка зубов, все должно 
происходить не просто так, а в форме ритуала или церемонии, то есть 
осознанно, не спеша, «с толком, чувством, расстановкой». 

Принцип сыновней почтительности (сяо 孝) - одно из центральных 

понятий в конфуцианской этике и философии, важный компонент 
традиционной восточно-азиатской ментальности. В базовом значении 
относилось к уважению родителей; в более широком смысле 
распространялось на всех предков. Поскольку в конфуцианстве государю 
отводилось место "народного родителя", добродетель сяо затрагивала всю 
социально-политическую сферу. Нарушение норм сяо считалось 
тягчайшим преступлением. 

Безусловно, конфуцианство может оказывать как положительное, так 
и отрицательное воздействие на экономический и политический уклады 
страны. В Древнем Китае император считался посланником неба, а 
императорский двор – центром всего мира: китайцы чувствовали себя 
«избранным народом», что оказало негативное влияние на экономическое 
положение страны в будущем, на технологический прогресс. Государство 
долгое время оставалось изолированным от внешнего мира, поэтому после 
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проникновения в Китай иностранного капитала в середине XIX века, после 
опиумных войн – попытка Европы «открыть» страну – Китай потерял 
политическую самостоятельность в торговле и внешних отношениях. 

Кроме того, концепция культа императора, усиливающая различие 
между правителем и подданными, не согласуется с принципами 
демократии, а деление общества на «руководителей» и «исполнителей» 
противоречит современным демократическим устоям. 

Однако с началом развития модернизации, со становлением 
политики реформ и открытости, происходили преобразования и в 
конфуцианских принципах, которые позволили вывести китайскую 
политическую культуру на новый уровень. 

 Специфика исторического развития Китая заключалась не в 
подражательности созданной им экономической и социальной модели 
развития, а в усвоении и адаптации к своим условиям иного опыта, в 
своевременном переосмыслении главных традиций и мировоззрения 
китайского народа. Конфуцианские принципы «работают» и в 
современных условиях глобализации, поскольку они открыты воздействию 
многих учений, включая западные представления об историческом 
развитии или рыночных методах ведения хозяйства. Чем сильнее 
проявляется внешнее влияние на традиционные китайские структуры со 
стороны европейской цивилизации, тем более сильной оказывается 
консолидация социальных сил на основе консервативных традиций 
китайской культуры и образа жизни. Следствием подобных установок 
стали реальные достижения Китая, который в XXI веке демонстрирует 
высокие темпы роста экономики. Китай можно назвать лидером мирового 
хозяйственного развития. Соответствующие успехи объясняются тем, что, 
признавая необходимость следования основным экономическим законам, 
китайская цивилизация не отказывается от базовой установки – признания 
в качестве абсолюта законов высшей Мудрости, сформулированных в 
конфуцианском учении: «Государь обращается с подданными в 
соответствии с ритуалом, а подданные служат государю, основываясь на 
преданности» 

Конфуций полагал, что всему хорошему в себе, равно как и всему 
дурному, народ обязан власти. Народ – это «объект воздействия» (трава), а 
власть – «субъект воздействия» (ветер). Однако идея Конфуция 
заключалась не в том, чтобы показать зависимость как бесправие народа, а 
в том, чтобы показать, что уровень духовного, нравственного развития 
народ зависит от власти; т.е. сделать народ нравственным – это задача 
власти. Следовательно, того, кто оказывает народу щедрую помощь, 
можно назвать мудрым: «Зачем ограничиваться человеколюбием! Не 
следует ли говорить здесь о совершенной мудрости?». Следует отметить, 
что традиционный принцип приоритета государственных интересов над 
личностными сохранился поныне в структуре общественных отношений в 
Китае. Все преобразования в новейшей истории Китая были направлены на 
укрепление государственности в рамках конфуцианских построений. 
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Определяющая роль государства, основанного на сильной 
централизованной власти, выступает в качестве основы китайской модели 
и относительной стабильности развития современной китайской 
цивилизации. В конфуцианской традиции авторитаризм, общество и 
государство всегда отождествлялись с патриархальной семьей. 
Знаменитый тезис Конфуция о государстве как большой семье играл 
большую роль в формировании единства китайского народа. Он означал 
повиновение власти, необходимость поступаться своими личными 
интересами ради общих, то есть государственных целей. Залогом вечности 
Поднебесной империи конфуцианство считало подчиненность низшего 
высшему: подданного — государю, детей — родителям, жены — мужу и т. 
д. В современном Китае государство продолжает оставаться воплощением 
воли общества, хранителем нравственности и порядка. Возможно, именно 
иерархичность китайской модели управления во многом способствовала 
китайскому «экономическому чуду», поскольку дисциплинированность 
рабочей силы, готовность китайцев безропотно сносить лишения и 
исполнять приказы стали факторами, которые обеспечили политическую 
стабильность и высокую производственную дисциплину. 

Конечно, нельзя согласиться с тем, что роль государства в 
современном Китае абсолютна и традиционная модель управления 
сохранилась в неизменном виде. XXI век отличается огромным 
количеством различных преобразований, в том числе в системе 
традиционных мировоззренческих ценностей. В современном Китае 
наблюдается плюрализм мнений в ходе обсуждения различных 
национальных проблем и путей политического развития. Большое 
значение уделяется изучению общественного мнения, в том числе 
зарубежного, без которого было чрезвычайно трудно выйти на дорогу 
оптимального перехода к современному уровню требований научно- 
технической, экономической и социальной жизни. Современное китайское 
общество переживает в данный момент системные перемены во всех 
областях жизни. Его состояние на сегодняшний день, большинство 
социологов комментируют как «состояние в процессе трансформации».  В 
системе рыночных отношений также произошли перемены. В отличие от 
западной модели рынка, китайский рынок отличается тем, что он 
формируется на основе этических предписаний, которые были 
разработаны ещё Конфуцием, это означало, что вместе с исполнением 
законов, предприниматели также получают возможность исполнять все 
самые лучшие этические традиции своей культуры, основа которой 
выступает конфуцианская гуманность. Главная цель предприятия в том, 
чтобы его стремления соответствовали стремлениям общества, так как 
предприятие является общественным механизмом. Предприниматели 
Китая считают, что главное для предприятия, это стремление к получению 
прибыли. При всём при этом прибыл должна быть «праведной». 
Получение прибыли должно быть построено на праведных основах, 
согласовываться с принципами моральной торговли, а также это значит, 
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что надо исполнять принцип долга («и» - «справедливость»). К праведным 
методам относиться следующее – не обманывать, не притеснять, не делать 
вреда другим. Любая праведная прибыль должна быть и правильно 
реализована, она должна идти на благо общества. Хорошо, что прибыль 
пойдёт на погашение налогов. Неуплата налогов считается 
безнравственным поступком. Также благим использованием считается 
благотворительность. Выгода имеет два вида – большая и малая выгода. 
Большая выгода считается более важной, чем малая. Большая выгода 
является успехом и несёт выгоду государству и обществу, а малая 
напротив, несёт выгоду владельцу. Большая выгода считается общей, а 
малая – личной, принадлежащей только конкретному лицу, первая всем. 

Такая форма нравственной экономики наполняет собой и проходит 
через всю хозяйственную деятельность, при большом значении прибыли 
не забываются и важные духовные моменты. Люди стремятся не только к 
получению выгоды для себя, но и стараются извлечь выгоду и для 
государства. Экономика Китая объединяет эти два принципа и формирует 
на этой основе нравственную экономику. 

Концепция нравственной экономики в Китае берёт свои корни из 
древнего конфуцианства и его идеалов. А также имеет отношение к 
конфуцианскому «спору о долге и выгоде», который идёт вот уже почти 
две тысячи лет. В конфуцианстве понятие долг означает принципы и 
ценности относящиеся к нравственности, а выгода понимается как 
относящееся к материальной сфере. Таким образом, взаимоотношения 
между долгом и выгодой – это отношения нравственно-духовного и 
материального составляющего. 

Выработанные в конфуцианстве традиции коллективной 
ответственности играют заметную роль в успешном проведении ряда 
экономических реформ и перемен в современном Китае. Активное 
развитие экономики Китая, изменения внутренней политики Китайской 
Народной Республики, «открытость» китайского общества, а также 
различные изменения в отношении сил на мировой арене, вынуждают 
лидеров Коммунистической Партии Китая к изменению в идеологии и 
активному использованию традиционных принципов китайской 
цивилизации. В поисках ответов на различные запросы времени 
руководство Китая пытается найти их в конфуцианских культурных 
ценностях. Выработанные в конфуцианстве традиции коллективной 
ответственности сыграли значительную роль в успешном проведении 
многих экономических реформ и преобразований в стране. Так как они 
сконцентрированы на создание гармонии и стабильности, то они смогут 
помочь в урегулировании социальных противоречий возникающих в 
обществе, а также успешно конкурировать с общественными практиками 
других культур. 

Следуя модернизированным постулатам конфуцианства, государство 
предпринимало попытки урегулировать проблему социального 
неравенства крестьян: с 2003 г. формируется новая система корпоративной 
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сельской медицины, с 2007 г. среднее образование становится бесплатным 
для крестьянских семей (в городах реформа начала действовать с 2008 г.), 
с 2009 г. вводится система пенсионного страхования. Развивается частный 
сектор: увеличивается количество индивидуальных и частных 
предприятий. С 2003 года всё больше государственных предприятий 
становятся акционерными. В 2007 г. введён закон КНР «О правах 
собственности»: ведущая роль общественной собственности, при этом 
государственная, коллективная и частная собственность защищены 
законом на равном основании. 

На XVIII съезде КПК в 2012 году было записано положение о том, 
что в Китае «установлен социалистический строй с китайской 
спецификой». На съезде была подтверждена приверженность страны 
оборонительной военной политике и выражено намерение китайского 
правительства твёрдо приложить усилия по защите мира во всем мире 

Китайская элита понимает что, если проводить модернизацию, 
основанную на западных культурных ценностях, то это создаст 
конфликтную ситуацию в собственной культуре. Вызвать 
дестабилизирующее положение внутри страны, что может привести к 
провалу проводимых реформ. Поэтому проблема использования 
принципов, которые веками развивало и оберегало конфуцианство, в 
процессе изменения современного китайского общества становиться очень 
актуальной, не только для китайского общества, но интересно, для всей 
мировой практики. 

Китайская цивилизация, с её традиционным превосходством 
политики над экономикой, на сегодняшний день довольно успешно 
справляется с активным и сильным влиянием факторов, в основном 
идущим с запада и влияющих на внутренние процессы развития страны. В 
такой ситуации, одной из первых проблем в государстве, является 
проблема соотношения и гармоничного союза традиционной системы и 
новых идей развития страны. Китайское общество хорошо усваивает 
современные идеи Запада в сфере экономики и технологии, а также умело 
перерабатывает их для себя, с учётом своих ценностей и потребностей, что 
способствует интенсивному и положительному развитию страны. 

Религиозное учение Конфуция оказало и продолжает оказывать 
уникальное влияние на китайскую нацию. Конфуцианство – это не просто 
религиозное учение, а ещё и разные сферы в жизни китайского общества, 
такие как экономика, политика, социальные процессы, философия: всё то, 
что повлияло на развитие китайской цивилизации и сохранение 
консервативных традиций на протяжении более двух тысяч лет. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В США И КНР НА 

ДВУСТОРОННЮЮ ДИПЛОМАТИЮ ЭТИХ СТРАН 

 

КНР и США - две сверхдержавы, от которых в международной 

политической обстановке зависит очень многое. 

Исторически так сложилось, что несмотря на постоянную 

конкуренцию и взаимное неприятие друг друга, они должны 

взаимодействовать, потому что США является «покровительницей 

Западного мира», а КНР контролирует направление Востока. Политика 

этих стран тесно пересекается между собой.  

Современная экономическая ситуация США зависит от многих 

факторов. Среди них - увеличение государственного долга. Согласно 

данным Бюджетного управления Конгресса за январь 2016 года, общая 

задолженность США превысила $19 трлн. Это означает, что если ВВП 

вырос на 1,2 % от своего прежнего уровня в 18,12 трлн., то отношение 

общего долга к ВВП сейчас превышает 105% и будет расти дальше[4]. 

С момента инаугурации в январе 2009 года, когда Барак Обама стал 

президентом, долг США составлял $10,6 трлн., в настоящее время он 

вырос еще на 78,9 % или на $8,4 трлн. Бюджетное управление Конгресса 

Соединенных Штатов Америки прогнозирует рост государственного долга 

страны до $22,6 трлн. в 2020 году и, до $29,3 трлн. к 2026 году. Судя по 

динамике роста экономического долга, предел будет достигнут достаточно 

быстро[5]. 

Известно, что лимит государственного долга пересматривался в 

сторону повышения при каждом президенте с 70-х годов прошлого века, и 

совершенно не важно, был ли он республиканцем или демократом. За 

период с 1970 по 2015 гг. ничего не изменилось. Нынешняя ситуация 

только доказывает, что повышение лимита носит исключительно 

технический характер(Рис.1). 

В 2015 году у Америки дефицит торгового баланса составил $750 

млрд., половина которого приходился на Китай, 10% на Канаду и Мексику, 

то есть США везде выступал в роли покупателя, а не экспортера[1]. 

В последние годы США начинает ужесточать бюджетную политику. 

Поддержка денежно-кредитной политики постепенно была отменена 

начиная с 2013 г., ужесточение политики способствовало замедлению 

темпов роста экономики государства. 

США расположено во всех климатических поясах, что 

благоприятствует сельскому хозяйству и туризму, располагает более чем 

ста видами полезных ископаемых. Из природных ресурсов наибольшую 

долю в объеме продукции добывающей промышленности в стоимостном 

выражении составляют энергоресурсы (90%): нефть, уголь, природный газ, 

уран. Около 75% добычи металлов приходится на железную руду и медь. 
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Вместе с тем до 50% потребностей национальной экономики в 

минеральном сырье удовлетворяется с помощью импорта. 

Сельское хозяйство Соединенных Штатов поставляет на мировой 

рынок 50% кукурузы, 20% говядины, свинины, баранины, около 1/3 

пшеницы. США - крупнейший мировой покупатель - 13% мирового 

импорта и продавец - 18% мирового импорта. Для американской 

экономики характерно то, что она во многом постиндустриальна, 

государственные предприятия можно пересчитать по пальцам (почтовая 

служба и комиссия по ядерным исследованиям), даже авиалинии и 

телефонная система в США приватизированы[12]. 

 

 
Рис. 1 Динамика долга США (1970-2016 гг.) 

 

Другой фактор, влияющий и в то же время отражающий 

экономическую ситуацию в США - это уровень безработицы, который 

несмотря на, казалось бы, невысокий показатель, 5,1%, и снижение 

«коэффициента участия населения в рабочей силе», означает, что порядка 

90 миллионов человек вообще не рассматриваются как трудовые ресурсы, 

не работают и не считаются безработными. При этом они все живут в 

США и получают социальные пособия[7]. 

Большая часть проблем США так же напрямую или косвенно связана 

с падением нефтяных котировок. Нефтяные компании, чьи валюты не 

девальвировались, или девальвировались в меньшей степени, переживают 

жесточайший кризис.Среднесуточный объём добычи нефти в США после 

всплеска в первой половине 2015 года продолжает снижаться. Сейчас он 

составляет 9,096 миллионов баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей 

меньше, чем на пике производства в июне 2015 года. 

Военные расходы являются одним из основных источников роста 

экономики США. Этот факт еще совсем недавно повторил бывший глава 
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ФРС Бен Бернанке на панельной сессии 

ThedefenseeconomyandAmericanprosperity («Военная экономика и 

процветание Америки»), организованной Брукингским институтом 

(BrookingsInstitution) в конце 2015 г.Поэтому не исключено, что США 

понадобится очередная масштабная война, которая будет способна 

вытащить их экономику. 

Другим экономическим гигантом сегодня считают Китай. Сегодня на 

его территории проживают 1 млрд. 313 млн. человек (каждый пятый 

житель нашей планеты - китаец), показатель ВВП на душу 

населениястраны составляет 1470 USD, а совокупный объём ВВП - 1932 

млрд. (Рис.2). 

Задача номер 1 для КНР — обогнать Америку по всем показателям: 

самая мощная экономика, самая сильная армия, самый высокий уровень 

зарплат. По поводу темпов развития китайской экономики не поспоришь, и 

то, что в 2015 году о ней говорили, как о самой мощной — тоже, но 2016 

год, все-таки, характеризуется спадом и ценность китайского юаня по 

отношению к американскому доллару снизилась. 

Традиционно развитыми отраслямиКитая являются - текстильная 

(1-е место в мире по выпуску тканей, хлопчатобумажных, шерстяных), 

угольная, черная металлургия.Но сегодня в стране активно развиваются 

машиностроение, выплавка цветных металлов, производство бытовой 

техники.Крупная индустрия сосредоточена главным образом в 

приморских районах. Сегодня в Китае добывается угля (свыше 1,14 млрд 

т. в год), нефти (144 млн. т, 5-е место в мире). По производству 

электроэнергии (820 млрд. кВт*ч главным образом на ТЭС, работающих 

на угле) Китай на 4 месте в мире. 

В КНР достаточно высоко развито и сельское хозяйство. Китай 

занимает 1-е место в мире по разнообразию возделываемых культур: 

свыше 50 видов полевых, около 80 видов огородных и 60 видов садовых 

культур. Основными продовольственными культурами в стране являются 

рис и пшеница. На 18% площади страны выращивают технические 

культуры: хлопчатник, соевые бобы, арахис, чай, табак, джут, сахарный 

тростник и др. Хорошо развито овощеводство, животноводство. 

Поголовье крупнорогатого скота насчитывает около 134 млн. В Китае 

развито пчеловодство (экспортер меда - 1/3 мирового). Важное значение 

в экономике Китая имеют рыболовство, сбор дикорастущих плодов и 

лекарственных трав[10]. 

По количеству промышленных предприятий и числу занятых на 

них людей страна занимает 1-е место в мире.В угольной 

промышленности занято более 5,8 миллиона человек, в сталелитейной — 

3,3 миллиона. Банкротство предприятий в этих двух отраслях неизбежно 

может привести к массовой безработице. Но за последние десятилетия 

уровень безработицы в стране остается непоколебимым. Данные за 2016 
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год по городской безработице находятся на отметке 4,1% и остаются с 

минимальными изменениями на уровне 2001 года. Такие цифры говорят 

о стабильности и процветании экономики, хотя за последние 6 лет 

уровень экономики в Китае не претерпевал изменений. 

Исследовательские центры по безработице среди молодежи дают 

несколько иные цифры: 8,1% и даже 20% по итогам 2016 года.[11] 

Свидетельством этого являются огромное количество банкротств и 

сокращение иностранных инвестиций, рабочие-мигранты теряют работу. 

Поэтому правительство вынуждает государственные корпорации 

продолжать деятельность, чтобы сохранить рабочие места, и призывает 

трудовых мигрантов вернуться в их родные места, чтобы открыть новые 

предприятия. 

 

 
Рис.2 – Темпы роста ВВП Китая (2013-2015 гг.) 

 

В КНР очень умело пользуются чужими достижениями, 

технологиями и наработками. Китай следует примеру США, которые в 

свое время сделали мировой валютой бумажный доллар. Эту задачу Пекин 

успешно выполнил. МВФ сделал юань пятой валютой корзины в ноябре 

2015 года и тем самым открыл для него дверь на международную арену. 

Согласно квартальному отчету Банка международных расчетов (BIS) 

один из ключевых показателей китайской экономики – «разрыв» между 

объемом кредитной массы и ВВП (Credit-to-GDP gap) более чем в три раза 

превысил отметку, свидетельствующую о предстоящем начале 

экономического кризиса в течение ближайших трех лет.В отчете BIS также 

отмечено, что проблемы второй по величине экономики будут иметь 

негативные последствия во всем мире. Особенно на фоне экономической 

ситуации в Европе. 

По итогам 2015 года совокупный долг Китая достиг 255% ВВП. При 

этом двумя годами ранее показатель находился на уровне 220%, основным 
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драйвером увеличения размера долга послужило кредитование 

корпоративного сектора. За последние 8 лет показатель прибавил 107%[6]. 

На фоне фондового кризиса в Китае все чаще можно услышать 

предложения о необходимости проведения реформы финансового сектора. 

Основной аргумент «за» - реформирование и либерализация финансовой 

сферы отстают от других секторов экономики и тормозят их развитие. В 

целом китайское правительство будет по-прежнему придерживаться 

либерального плана развития китайской экономики. 

Вышеизложенный материал об экономическом развитии двух 

великих держав говорит о высоком уровне развития их экономик, но в то 

же время и о наличии в них многих проблем, которые им предстоит 

решить, в том числе и через политическое урегулирование спорных 

вопросов. 

Newsweek утверждает, что многие высокопоставленные китайские 

чиновники давно считают, что война между Китаем и Америкой 

неизбежна. Новая усиливающаяся держава всегда вступает в конфликт со 

старой доминирующей державой, которая с подозрением относится к 

усилению новичка. Именно такая ситуация сейчас сложилась в 

отношениях между США и КНР, в частности в Тихоокеанском регионе в 

целом и особенно в Южно-Китайском море (ЮКМ), стратегически важном 

водоеме, через который ежегодно проходит грузов и товаров на 5 трлн. 

долларов и который, к тому же, богат полезными ископаемыми. Китай 

претендует почти на 80% акваторий ЮКМ[2]. США находятся в тысячах 

километров от этого моря, одного из самых «горячих» регионов планеты, и 

по этой причине выдвигать территориальные претензии не могут. Вместе 

этого они поддерживают другие государства региона: Вьетнам, Тайвань, 

Малайзию, Филиппины и Бруней в их территориальных спорах с 

Поднебесной из-за ЮКМ. Кроме этого, они в последние месяцы все чаще 

отправляют на патрулирование в ЮКМ американские военные корабли и 

самолеты и объясняют это необходимостью защиты торговых путей. 

Еще одним подтверждением нарастающего противоборства является 

то, что США и еще 11 государств, расположенных на побережье Тихого 

океана, договорились о создании самого крупного в мире торгового союза 

– Транстихоокеанского партнерства (Trans-PacificPartnership, TPP)[8]. 

Договоренность об этом была достигнута 5 октября 2016 г. в 

Атланте. В заявлении, посвященном созданию торгового союза, президент 

США Барак Обама отметил, что 95% потребителей американских товаров 

живут за пределами США. Поэтому Штаты не могут позволить таким 

странам как Китай «писать правила для мировой экономики». По его 

словам, Америка сама будет делать это, открывая новые рынки для своей 

продукции[9]. 
Союз, в который наряду со Штатами вошли Австралия, Бруней, 

Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, 
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Чили и Япония, будет контролировать около 40% объема мировой 
торговли. За рамками ТПП остаются Китай, Южная Корея, Тайвань, 
Гонконг, Филиппины, Таиланд, Индонезия и Мьянма. Теперь, с учетом 
опубликованного списка стран логично представить себе, что страны, 
оставшиеся «за бортом» станут союзниками Китая в грядущем 
экономическом противостоянии. Американские СМИ называют 
соглашение о ТРР одним из главных достижений Обамы в ходе его 
президентства. В то же время Хиллари Клинтон неоднократно критически 
отзывалась о будущем торговом союзе, а избранный американский 
президент Дональд Трамп и вовсе охарактеризовал соглашение как 
«плохую сделку» и в ходе предвыборной кампании заявлял о желании 
выйти из соглашения в первые 100 дней своего президентства. Кроме 
чисто экономического интереса, такой проект имеет и военно-
политический аспект: Пекин, обладающий сильнейшей экономикой в 
регионе, к участию в союзе приглашен не был, но, в то же время, многие 
союзники США по «торговому партнерству» в 2015 г. присоединились к 
операции по сдерживанию КНР в Южно-Китайском море, направив туда 
свои боевые самолеты и корабли. За зоной беспошлинной торговли в 
интересах транснациональных корпораций легко угадывалась тень 
антикитайского военного союза[3]. 

Конечно, большинство аналитиков считают, что военный конфликт 
между США и КНР невозможен по причине масштаба и последствий. 
Америка и Китай – ядерные державы, и это уже должно априори поставить 
крест на любых вооруженных конфликтах между ними. Но с другой 
стороны, разжечь войну совсем нетрудно.  

Говоря о неизбежности войны между Америкой и Китаем вокруг 
ЮКМ несмотря на всю их значимость все же не главное противоречие 
между двумя главными экономиками планеты. Главное, как уже 
отмечалось выше, это конфликт между двумя супердержавами: новой, 
набирающей силу и старой, не желающей отказываться от своего 
доминирующего положения. Конфликт, по крайней мере, на данном этапе 
заключается в том, что Китай стал лидером в Тихоокеанском регионе, а 
Америка продолжает считать, что она по-прежнему остается главным 
полицейским в этой части планеты так же, кстати, как и во всех других. 

Конечно, цена конфликта между США и КНР очень высока, и 
трезвые головы, которых в Пекине и Вашингтоне пока которых больше, 
это понимают. Но такие вызывающие действия, как отправка авианосцев в 
раскаленный докрасна регион и появление в нем китайских субмарин с 
ядерными ракетами еще больше повышают уровень противостояния, 
накаляют обстановку и увеличивают вероятность военного столкновения 
между США и КНР. 

Ответ на этот вопрос о том, что же является компромиссом в 
дипломатических отношениях очень предсказуем -торговые отношения 
превыше всего. 
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Соединенные Штаты - покупатель большинства товаров 
Поднебесной, а Китай, в свою очередь, является производителем всего 
того, что составляет основу привычной жизни американского народа, да и 
вообще всего мира в целом. 

Для подкрепления своих позиций на международной арене, КНР 
невероятными темпами наращивают военную мощь, cнабжая вооруженные 
силы страны новейшей техникой - ежегодно в военную сферу 
вкладываются миллиарды юаней. И это только официально разглашенные 
данные, а что находится в тени - огромный вопрос. 

Подготовка ли это к вероятному этапу отношений под названием 
«война США и Китая»? Думаем такое планировать страшно и абсолютно 
никому не выгодно, поэтому, скорее всего, Поднебесная просто формирует 
уважение к себе, как к государству с военным потенциалом. 

В связи с открытием границ КНР для иностранцев и темпами 
развития Поднебесной, можно уверенно сказать, что соперничество между 
двумя сверх государствами будет расти, а сфера влияния на 
международные отношения в мире, постоянно перетягиваться из стороны в 
сторону. 
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ИСЛАМ АҒЫМДАРЫ 

 

Қазіргі кезеңде кез келген діни ағымдағы экстремистік ұйымдар мен 

топтардың артында үлкен мемлекеттердің мүдделері, саяси көздеген 

мақсаттары жатқандығы, яғни жауыздық діни ойлардың қалыптасуына 

шетелдік арнайы қызметкерлердің ықпалы бар екені белгілі болып отыр. 

Тəуелсіздіктен кейінгі секуляристік кезеңді өткізген Қазақстан 

халықтарына дінді үйретеміз деп келген дін үйретушілер біздің ата-

бабаларымыз ұстанған бағыттан алшақтатып, «біздікі дұрыс ал сендер 

адасып жүрсіңдер» деп ой санамызға жат нəрселерді салып, дінді саяси 

бағытта қару ретінде пайдаланып, зиялы қауым өкілдерінде өз 

қатарларына қоспақ ойда болды. Осы топтарға «Зікіршілер» мен «Таблиғ 

жамағатын» айтуға болады.  

Ислам дініндегі Құран хадистерін толық білмей тұрып, оны тура 

қабылдап адасудың нəтижесінде туындап отыр. Ислам дінін осындай 

жолдармен түсіндіретін діни ағымдарға «сəлəфизм» идеологиясын 

түсіндірушілерді айтуға болады. Олар өздерін ешқандай өзгерістер 

енгізілмеген əуел бастағы «таза исламды» ұстанушылармыз деп 

түсіндіреді. Осы ойдың негізін салған Шейх-Уль Ислам Такауиддин Ибн 

Таймия (1263-1328 ж.ж.) болып табылады [1]. 

Қазақстан мемлекетіне ислам дінінің келуі мен орналасуы сан 

ғасырлар бойы ата-бабаларымыз ислам мəдениеті тұрғысында ислам дінін 

ұстанып өмір сүріп келеді. Қазақстан жеріне Ислам дінін тарату 

мақсатында (VIII ғғ) арабтар жорықтар жасады. Кутейба ибн Муслим 

Мауереннахр жеріне кіріп, 714 жылы Ташкент жəне Отырарды 

бағындырып, 751 жылы Ислам əскері Атлах маңында Таң империясының 

əскерін соғыста жеңіп шықты. Талас жеңісінен кейін Ислам діні Қазақстан 

жеріне орнықты. Қазақстан мемлекетіне ислам дінінің таралуын ғалымдар 

бірнеше кезеңге бөліп қарастырады: 

1-ші кезең – VIII-ІХ ғғ.; 

2-ші кезең – Х-ХVII ғғ.; 

3-ші кезең – ХVIII-XIX ғғ.; 

4-ші кезең – XIX ғ. соңы-XX ғ. басы; 

5-ші кезең – 1917-1991 жылдар аралығы (кеңестік дəуір); тəуелсіздік 

орнағаннан кейінгі кезең. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз барша діндердің теңдігі мен 

Қазақстандағы дінаралық келісімді қамтамасыз етеміз жəне бұған кепілдік 

бере аламыз. Біз исламның, өзге де əлемдік жəне дəстүрлі діндердің ең 
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үздік дəстүрлерін дамытудамыз жəне оларды сыйлаймыз. Бірақ та 

заманауи зайырлы мемлекет құрып жатырмыз» – деп айтып өткен болатын 

[2]. 

Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, тоталитарлық 

жəне теократиялық басқару жүйесі бар мемлекеттерден түбірлі 

өзгешелікке ие. Конфессияаралық бейбітшілік пен келісім – Қазақстан 

үшін мейлінше күрделі жəне өзекті мəселе. Бүгін Қазақстан əлемге тек 

мұнай өндіруші ел ретінде ғана емес, сондай-ақ, бүкіл əлемдік діни рухани 

форумның орталығы есебінде де таныс. Онда əлемдік жəне дəстүрлі 

діндердің басшылары анағұрлым маңызды заманауи діни мəселелерді 

шешу үшін жиналады. 

Бейбітшілік пен конфессияаралық келісім салаларында Қазақстан 

аясында болсын, тіпті дүниежүзілік ауқымда болсын, қол жеткізген белгілі 

табыстарымызға қарамастан, əлі шешілмеген, жедел шешуді қажет ететін 

мəселелер баршылық. Әсіресе, қазір дүниежүзінде діни төзімсіздік, діни 

экстремизм жəне терроризм шынайы қауіп төндіріп тұр. Оларды ХХІ 

ғасырдың анағұрлым өткір мəселелеріне жатқызуға болады. 

Конфессияаралық келісім мен диалогты жетілдірудің жаңа жолдарын іздеу 

қажет. Қазақстанның аумағында бірнеше ғасырлар бойы тəңіршілдік, 

зороастризм, манихейлік, буддизм, христиандық жəне ислам сияқты 

əртүрлі нанымдар бейбіт бірге өмір сүрген, яғни толеранттылық пен 

конфессияаралық келісімнің үлгісі болған. Сондықтан Қазақстан 

Республикасының Президентінің əділ айтқанындай: «Қоғамдағы 

этносаралық жəне конфессияаралық келісім мен ықыластылықты одан əрі 

нығайтуға қажетті қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету». Яғни, 

конфессияаралық келісім мəселесінің үнемі Елбасымыз бен үкіметіміздің 

басты назарында екендігін, бұл бағытта үнемі жұмыс істеп жатқандығын 

ерекше атап өткен жөн. Мұның жарқын дəлелі ретінде, екі əлемдік діннің, 

атап айтсақ исламдағы «Құрбан айт» пен православиядағы «рождество» 

діни мейрамдарын мемлекеттік мейрам деп жариялау жөніндегі шешімді 

ерекше атауға болады [3].  

Ислам дінінің ішінде əртүрлі ағымдар бар. Олардың ішінде Ислам 

дінінің ішінде болғандары мен, исламнан байланысын үзгендері де 

жетерлік. Бұл ағымдарға мəзһабтар деген жалпы атау беріледі. Мəзһабтың 

сөздік мағынасы араб тілінде «жол, баратын жер» деген мағынаны 

білдіреді. Ислам терминологиясында мəзһаб – белгілі бір бағыт, ілім, 

құқықтық-доктриналдық мектеп, дүниетанымдық жүйені білдіретін 

ауқымды ұғым болып табылады. Ислам тарихында мəзһаб сөзі жалпы 

алғанда сенімдік (ақида, доктриналдық), саяси жəне құқықтық (фиқһтық) 

тұрғыда жүйеленген көзқарастардың барлығы үшін қолданылған. Ислам 

дініндегі мəзһабтар негізінен «Құқықтық» жəне «Доктриналдық» болып 

бөлінеді. Құқықтық мектептер діннің практикалық жағын реттейді. 
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Доктриналдық мектептер болса діннің теориялық жағын, яғни сенім 

негіздеріне қатысты мəселелерді қарастырады.  

Ислам дінінің үлкен екі бағыты бар. Сунниттер жəне Шииттер болып 

бөлінеді. Әлемдегі мұсылмандардың барлық құрамын құрайтын əһли 

суннаны – Мұхаммед Пайғамбар мен оның сахабаларының діннің басты 

(сенім) негіздерінде ұстанған жолын басшылыққа алушылар деп айтуға 

болады. Толық атауы «Әһли Сунна уəл Жамаға (Сүннет жəне Жамағат 

қауымы)» деп аталады. Батыстың белгілі шығыстанушысы М. Уотт 

«сунниттер» ұғымының алғаш рет Х ғасырда қолданылғанын алға тартады. 

Алайда табиундардан Саид бин Жубəйрға (713 ж.) телінген бір хабарда 

сунниттер ұғымы VIII ғасырдың бастарында ортаға шыққан көрінеді. 

Қазіргі кезге дейін жетіп келген деректердің ішіндегі ең көнесі саналатын 

Ахмад ибн Ханбалдың дінсіздер мен Жахмия деген ағымды терістеу 

мақсатында жазған еңбегінде де «əһли сунна» ұғымына орын берілген. 

Сонда бұл деректер бізге «əһли суннаның» IX ғасырда бір доктриналдық 

(сенімдік) мектеп ретінде қалыптасқанын көрсетіп отыр. Сунниттік сенім 

жүйесінің қалыптасуына ықпал еткен ғалымдардың ең маңыздысы Имам 

Ағзам Әбу Ханифа болып табылады. Әбу Ханифа ислам сенім негіздеріне 

қатысты трактаттарында өзі өмір сүрген дəуірдегі əр түрлі дүниетанымдық 

ағым өкілдерімен пікірталастарға түсіп, Аллаһтың сипаттарын, тағдыр 

мəселесін нақтылап, Құранның мағынасы тұрғысынан жаратылмағанын 

айтқан. Үлкен күнə жасаған адамның мұсылмандық шеңберден 

шықпайтынын айтып, ақыреттегі жағдайына қатысты мəселені Аллаһтың 

еркіне қалдырған. Осылайша «əһли сунна» доктринасының ең маңызды 

мəселелерін анықтап берген [4]. 

Ислам діні аясында алуан түрлі ағымдар жəне ілімдер пайда болды. 

Осындай ағымдардың бірі – діни мистикалық ілім сопылық болып 

табылады. Қазіргі уақытта сопылық туралы əр түрлі пікірлер бар. 

Сопылықтың ислам дініне оппозициялық сипатта қалыптасқандықтан 

қоғамға кері əсерін тигізеді деген көзқараста болса, екінші біреулер 

сопылық – қазақ жеріндегі мұсылмандық дүниетанымның өзегі деген пікір 

айтады. 

Сопылық ислам діні аясында мистикалық ағым ретінде қалыптасып, 

түркі жəне парсы тілдес халықтардың мəдениетінің өзіндік бір ерекшелігі 

ретінде көрінді. Орталық Азияда Нақышбандия, Қадария, Кубравия жəне 

Иассауи тариқаттары таралған. Ислам дініндегі «Тасаууф» (Сопылық) 

діни-мистикалық ағым. Ғалымдардың пікірінше, «тасаууф» (сопылық) 

сөзінің түбірі «суфəтүн» (жүн, түк) сөзінен шыққан. Себебі, сопылық 

жолын ұстанушы өзін Аллаһтың құзырына тасталған жүн тəрізді сезінеді 

дейді. Ал басқа бір пікір бойынша, «сыфатун» - «қасиет» деген сөзден 

тараған. Сопы өз бойына адамзаттың асыл қасиеттерін жинаған адам десе, 

енді бір ғалымдар «тасаууф» сөзі – «сафа» - яғни «тазалық» сөзінен 

шығады деген пікірді ұстанады [5]. 
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Шииттік (шиа) – Ислам дініндегі үлкен бағыттарының бірі. «Шиа» 

араб тілінен аударғанда «жақтас», «көмекші» деген мағына береді. Термин 

ретінде «шиа» Мұхаммед Пайғамбар қайтыс болғаннан кейін имамдық 

(халифалық) үшін ең лайықты кісілер екенін жəне мұның қасиетті мəтіндер 

(Құран жəне Сүннет) арқылы бекітілгеніне сенетін қауымға берілген есім 

болып табылады. Бұл бағыттың қазіргі уақытта көп таралған жері Иран 

Ислам Республикасы болып табылады [6]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда Ислам діні бір кездегі арнасына қайта 

толып келеді. Тіптен жанданып, жаңа даму сатыларына өту үстінде. 

Дегенмен де бұл үдерістің өзіндік тарихи-мəдени алғышарттары 

баршылық. Осылай деп тұжырымдауға төмендегідей ақпараттар дəлел 

бола алады. VII ғасырдан тарала бастаған Ислам, Х ғасырдың соңында 

қазақ жерінде құрылған мемлекеттердің ресми діні деңгейіне дейін 

көтеріле алды. Исламның Әбу Ханифа мəзһабының дін, қоғам мəселелерін 

шешуде Құран, шариғат үкімдерімен қоса жергілікті халықтың əдет-ғұрпы, 

салт-дəстүрін де есепке алу секілді ерекшелігі Орта Азияның көшпелі, 

жартылай көшпелі халқы, соның ішінде қазақ халқы үшін де жақын болды. 

Осы ерекшеліктің арқасында бүгінге дейін біз Исламның ханафи мəзһабын 

ұстанамыз жəне Ислам қазақ халқының дүниетанымы, дəстүрі, ғұрпымен 

үндесіп, сан ғасырлар бойы қазақ мəдениетімен тұтасып, ұлт тарихының 

ажырамас бөлігіне айналды [7]. 

Қорытындылай келе ислам ағымдары туралы тарихи жадыға тиеселі 

адамзат тарихына көз жүгіртер болсақ, онда діндарлықтың адамзат 

тарихын басынан аяғына дейін толық қамтып жатқандығын көреміз. 

Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылса да ол қазірдің өзінде 

əлемдік өмірдің негізгі қалыптастырушы факторларының бірі болып 

табылады. Дін адамдардың бірлестігін жəне ұйымдастығын 

қалыптастырушы идеологиялық механизм. Діннің мазмұны əлеуметтік 

мəні бар негізгі құндылықтарды қасиетті деп танудан тұрады. Дін қарусыз 

күрес деп ата-бабаларымыз айтқандай «дін шайқасса əлем шайқалады» 

деген ұлы сөздерге сүйене отырып қарасақ, ислам ағымдарының өз 

елімізге тигізетін заңсыз діни ағымдардың əсерін байқауға болады.  

Дінге, қапарайым тілмен айтқанда имандылыққа бет бұрған жас, тек 

болашақтағы өзі күткен «рухани тыныштықты» ғана емес елдің, 

отбасының мүддесін көздейтінте діни сауаттылыққа, егер қате шешім 

қабылдаған жағдайда кімдердің қатарына қосылып, қалай зардап 

шегетіндігін түсінетіндей құқықтық сауаттылыққа ие болғанда ғана 

аталмыш мəселенің алдын белгілі бір мөлшерде алуға болады. Дін істері 

агентігі мен облыстық жəне жергілікті Дін істері басқармаларының тиімді 

жұмысының арқасында дəстүрлі емес діни бірлстіктердің қызметі тиімді 

жолмен жүйеленіп отыр. Бұл үрдіс жылдан жылға өз жалғасын тауып 

келеді. 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ  КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 И МЕТОДИКА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Выездные практические занятия по экономическим дисциплинам 

являются весьма эффективной формой инновационных технологий 

обучения и позволяют связать теоретические знания с практическими 

навыками. Основная цель  таких занятий - дать возможность 

познакомиться с наглядным материалом по теме учебного занятия. Данная 

технология обучения позволяет формировать, умения, знания, навыки и 

компетенции по изучаемой дисциплине. 

Выездные занятия по экономическим дисциплинам направлены на 

обучение студентов в режиме «погружения» в профессиональную среду, 

на упорядочивание знаний, развитие практических навыков групповой 

работы, ознакомление с передовым опытом. 

Рассмотрим в качестве примера методику проведения выездных занятий 

по дисциплине «Коммерческая деятельность». 

Курс лекций по этой дисциплине предусматривает : приобретение 

студентами теоретических знаний в области технологии коммерческой 

деятельности, знаний по технической оснащенности коммерческих 

предприятий, знакомство с торгово-технологическим процессом продажи 
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товара и его товародвижения, особенностями организации и управления 

этими процессами, проблемами материально-технической оснащенности 

торговых предприятий, механизации и автоматизации процессов 

товародвижения, подбора и рациональной эксплуатации всех видов 

торгового - технологического оборудования, эффективности коммерческой  

деятельности.  

Дисциплина  предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности «Коммерция (торговое дело)», с помощью которой 

студенты могут получить:   

- теоретические и прикладные знания о сложном механизме 

процессов производства и обмена товаров на предприятиях различных 

форм собственности в сфере коммерции;  

- о процессе доведения товаров от места производства до места 

конечного потребления;  

- о путях повышения эффективности этих процессов на всех стадиях; 

- о торгово-технологических процессах в организации; 

- о работе предприятий оптовой, розничной торговли и различных 

торгово-посреднических структур; 

- о степени технической оснащенности современным оборудованием 

этих предприятий.  

Прослушивание лекций чередуется с семинарскими занятиями, а 

также с выездными занятиями в крупные торговые центры, магазины-

склады, выставки-ярмарки г. Казани, такие как «Парк-Хаус», «Кольцо», 

«Мега», «Тандем», «Мэтро», «Икея» и другие. В результате прослушанных 

лекций и проведенных семинаров студенты должны знать: 

- оборудование и техническое оснащение предприятий розничной 

торговли; 

- оборудование и техническое оснащение предприятий оптовой 

торговли; 

- о  торгово-складских процессах.  

Уметь: 

 - анализировать методы продажи товаров, определять их 

эффективность; 

  - определять потребность в различных видах оборудования для 

различных коммерческих предприятий; 

  - выбирать торговое оборудование  для оснащения магазинов, 

подсобных помещений, складов, торговый инвентарь; 

  - рассчитывать потребность в торговом холодильном, 

весоизмерительном, контрольно-кассовом оборудовании; 

  - определять потребность в складской площади и ёмкости складов; 
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  - анализировать потребность в оборудовании  для хранения товаров 

на складах, в подъемно-транспортном оборудовании; 

  - выбирать фасовочно-упаковочное  и этикетировочное 

оборудование, торговую мебель и инвентарь. 

Все эти знания и умения студенты должны закрепить на выездном 

занятии. Занятие рассчитано на 4 часа, проводится не по одной какой-то 

теме, а блочно, т.е. после изучения ряда тем, как заключительный итог для 

закрепления усвоения студентами этих тем.  

Результаты такого занятия студенты оформляют в  виде отчета на 

листах формата А-4, прилагая расчеты, схемы, фотографии изученных 

магазинов или отделов,  видов товаров, техники и оборудования, с 

подробным описанием отдела магазина, ассортимента товаров (услуг), 

соответствующими расчетами коэффициентов оснащения тем или иным 

оборудованием, анализом технологической планировки отдела, оценкой 

его достоинств (преимуществ) и недостатков перед подобными отделами 

(конкурентами). 

Подробный предварительный инструктаж перед выездным занятием 

проводит преподаватель. Во время проведения выездного занятия 

преподаватель все время находится со студентами, уточняет отдельные 

моменты торгово-технологического процесса и оснащенности 

оборудованием, обращает внимание студентов на них, указывает на 

ведение отдельных записей, акцентирует внимание на номера и виды 

используемых нормативных документов.  

Результативность:  

Полученные материалы студенты используют в написании курсовых 

работ, в докладах на конференциях, во всех отчетах по производственной и 

преддипломной практике, а также в своих дипломных работах. Во многих 

студенческих дипломных работах присутствует анализ торгово-

технологического оборудования в розничной и оптовой торговле, 

необходимые расчеты по технической оснащенности по соответствующей 

теме дипломной работы, применительно к конкретному предприятию 

сферы коммерции. 

Для более четкого представления о том, как проходит выездное 

занятие по дисциплине «Коммерческая деятельность» ниже опишем его 

технологию на примере одного из выездных занятий в ТЦ «Кольцо» 

г.Казани. 

Группа   делится на  подгруппы, в каждой по 2 человека, за каждой 

подгруппой был закреплен один из отделов или магазинов ТЦ, который 

они должны были подробно изучить, описать, проанализировать. 
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Многофункциональный комплекс «Кольцо» - один из крупнейших 

торговых центров Казани. Его общая площадь составляет 40000 

квадратных метров и располагается на улице Петербуржской, 1. 

Располагается ТЦ «Кольцо» в Вахитовском районе города Казани 

(это цент города), имеет хорошие подъездные пути и парковку. В состав 

ТЦ «Кольцо» вошли множество магазинов одежды и обуви европейских 

марок ( Wool Street, Savage, 5 Карманов, O
’
Shade, Camelot, Сrocus и т.д.), 

магазины косметики и парфюмерии, а также кинозал «КАРО» и множество 

разнообразных кафе и бистро. Все эти отделы и магазины были изучены, 

проанализированы и описаны в отчетах студентов. В качестве примера, как 

это реализуется студентами, возьмем отчет одной из подгрупп, описавших 

планировку, оснащение салона обуви «O
’
Shade». 

Салон обуви «O
’
Shade» является крупной компанией по 

производству и реализации обуви и существует на рынке продаж более 10 

лет, обладает собственным производством по изготовлению 

высококлассной обуви, а также сотрудничает с ведущими компаниями 

обуви. Салон реализует в основном обувь итальянского производства. В 

его ассортименте детская, женская, мужская, спортивная, а также 

домашняя обувь. Площадь торгового зала составляет 80 квадратных 

метров. Не смотря на искусственное освещение и отсутствие окон, магазин 

выглядит привлекательно, благодаря ярким цветам и хорошему 

освещению – зал оснащен 6 люстрами и 7 точечными лампами. Компания 

МДМ и МДМ-лайт разработала дизайн освещения и поставила 

оборудование для салона обуви «O
’
Shade»  в ТЦ «Кольцо». Интерьер 

выполнен в бежево-белых тонах. В проекте были использованы подвесные 

лампы и светильники НВМ и встраиваемые Downlight 19-2. 

По периметру зала расположены стеклянные полки и прилавки-

витрины, которые крепятся на модульной системе Neo-fix. Кассовый 

модуль стандартный, но выглядит очень интересно за счет оригинальной 

комбинации прилавков «Карат» и располагается внутри торгового зала. 

Касса электронная с жидкокристаллическим монитором. В центре 

магазина и по краям расположены нестандартные элементы – гондолы 

необычной формы с большими стеклами-полками, для удобства 

покупателей торговый зал содержит 2 зеркала в полный рост, 2 мягких 

дивана и по 21 стеклянной полке с каждой стороны. Помимо обуви, 

«O
’
Shade»  предлагает покупателям галантерейные товары - широкий 

ассортимент кожаных сумок, перчаток и кошельков. Ценовая категория 

обуви составляет порядка 3-5 тыс.руб. в зависимости от сезонности, сумок 

-от 1,5 тыс.руб. до 3,5 тыс.руб., перчаток – от 1 тыс.руб. до 2,5 тыс.руб., 

кошельков – от 800 до 1,5 тыс.руб. 
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Также в магазине используется противокражное оборудование – 

радиоэлектронная система сигнализации, при которой радиоэлектронные 

датчики крепятся к каждой единице обуви, у выхода из торгового зала 

установлены антенны и система оповещения, которая срабатывает при 

приближении датчиков. Миновать эту систему можно лишь после того, как 

продавец снимет датчик с оплаченного товара. Наличие 2-х больших 

зеркал дает продавцу-консультанту наилучший обзор происходящего в 

торговом зале.   

Среди преимуществ отдела можно отметить: 

- Широкий ассортимент товаров; 

- Хорошее освещение и планировка; 

- Уютная атмосфера и привлекательное оформление. 

- Среди недостатков следует выделить: 

- Недостаточное расстояние между полками, где расположен 

товар; 

- Излишнее количество обслуживающего персонала. 

На момент посещения данного салона в нем находилось 19 

покупателей, что говорит о популярности торговой марки  «O
’
Shade». 

 Таким образом, на основании собранного материала по магазину 

или какому-либо другому объекту Торгового центра  студентом должен 

быть составлен отчет по выездному занятию и доложен на следующем 

занятии перед преподавателем и группой. 

Итогом такой технологии обучения является  формирование 

компетентностного подхода к образованию, обучение студентов с 

«погружением» в профессиональную среду,  формирование практических 

навыков групповой работы, ознакомление с передовым опытом  

предприятий  сферы коммерции. 
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Бейсекина А.Е., Шүршітбай Б.Ш. 

С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

Д.А. ҚОНАЕВТЫҢ ЕЛ ДАМУЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТКЕ ҚОСҚАН 

ҮЛЕСІ 

 

Еліміздің ертеңгі тірегі - өскелең ұрпақтың Қазақстан мəдениеті, 

рухани өмірі мен сол мəдениеттің негізін салушыларды танып білуге деген 

қызығушылықтарының күн санап арта түсуінен, халқымыздың ұлы 

тұлғаларына деген сүйіспеншілігі мен құрметі анықталады. Осындай өз 

ғасырының дара туған перзенттерінің бірі ретінде тарих парақтарында өмір 

жолы мен қызметі хатталып, халқының жадында мəңгілікке өшпестей 
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сақталып қалған есім - Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев.Үш мəрте 

Социалистік Еңбек Ері, 8 Ленин орденімен, КСРО, шетелдік 

мемлекеттердің басқа ордендерімен жəне медальдарымен марапатталған 

[1]. 

Міне, оның еңбегіне, ойы мен өзінің өмірін арнаған ісіне 

берілгендігіне көрсетілген құрмет. 

Д.А. Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Алматы қаласында, 

қызметкердің отбасында өмірге келген. 1930 жылы Алматыдағы №14 

мектепті бітірген. Дінмұхамед оқу озаты болмағанымен, қиын 

ғылымдарды үлкен сүйіспеншілікпен меңгерген. 1931 жылы Қазақстан 

Өлкелік комсомол комитеті Дінмұхамед Қонаевты М.И. Калинин 

атындағы Мəскеу түсті металдар жəне алтын институтына “тау-кен 

инженері мамандығы” бойынша оқуға жібереді. 1936 жылы шілде айында 

Д.А. Қонаев институтты бітіріп, дəл осы жылы Қоңырат-Балқаш мыс 

қорыту комбинатына жұмысқа орналасты. Жұмысына ықтиярлықпен 

қараған Дінмұхамед Ахметұлы бұл жұмыс орнында мансаптық дəрежеде 

көтерілді. Ол бұрғылау станогінің машинисі, цех бастығы, рудниктің бас 

инженері жəне оның директоры болды [2]. 

Өзінің Қоңырат-Балқашқа жіберілгені туралы кейіннен былай деп 

жазған: «Мұнда менің еңбек жолым басталды. Мен бұл өлкеге бөтен емес 

едім. Осы жерде бес айлық практикадан өткенде, Қоңыратпен жəне оның 

адамдарымен танысқан болатынмын. Ол кезде мен жаңа ғана құрылған 

шығыс үйіндінің ондығы болып жұмыс істегенмін. Жұмыс істеп жүріп, 

«Жылына 90 мың тонна қара мыс өндіру үшін Қоңырат карьерінің қуатын 

анықтау» тақырыбына арналған дипломдық жұмысыма материал 

жинадым. Дипломымды «өте жақсы» деген бағамен қорғадым. Менің 

еңбек жолындағы алғашқы қадамдарым Қазақстанның түсті 

металлургиясымен байланысты болды. Мен өзімнің елімізде Орталық 

Қазақстандағы қуатты мыс өнеркəсібінің, содан кейін Рудалы Алтайда 

қорғасын-мырыш өнеркəсібінің қалыптастыруға қатысушылардың бірі 

болғанымды осы күнге дейін мақтаныш етемін» [3]. 

Көсем қайраткердің рухани байлығының тереңдігімен əлеуметтік 

бостандық пен еркіндік көкжиегінің кеңдігі – қазіргі заманғы қоғам дамуы 

қандай тұлғаға мұқтаж болатындығын айқын көрсетеді. 

Өздеріңізге белгілі, Д.А. Қонаев сол заманның мықты 

саясаткерлерінің бірі болды. Ол мемлекеттік қызметті мəдениетпен тығыз 

байланыстыра білді. Қарама-қайшылыққа толы, өте күрделі кезеңде 

адамгершілік пен рухани ізгілік, халық алдындағы парыз бен елжандылық 

қасиеті оның ел билеу ісінде елдің экономикасын, ғылымын, ұлттық 

мəдениетін дамытуына өз ықпалын жасады. ХХ ғасырдағы ұлтымыздың 

ұлы баласы, көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері Дінмұхамед 

Ахметұлы Қонаевтың Қазақстан тарихындағы Алаштың ардақтысы, 

халқымыздың біртуар перзентінің алатын орнының ерекшелігі жайында 
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дара тұлғаның туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты жиында 

сөйлеген сөзінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

«Дінмұхамед Ахметұлы – айрықша ардақтауға лайықты қарымды 

қайраткер. Сондықтан, біз оны Тəуелсіздікке дейінгі тарихымыздың 

тегеурінді тұлғасы деп бағалауымыз керек» [4], - деп атап өтті.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1994 жылдың ақпан айының 24 

жұлдызында «Д.А. Қонаевтың есімін мəңгі есте қалдыру туралы» 

қаулысын жүзеге асыруды қамтамасыз ету қажеттілігі туындап 

отырғандығын да айта кеткен жөн [5]. 

Міне, сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақ, елін сүйген елеулі ерді тек 

мемлекеттік жəне саяси қайраткерлік тұлға жағынан ғана емес, еліміздің 

мəдениеті жəне ғылымының дамуына қосқан үлесін ескере отырып, бүгінгі 

күн тұрғысынан талдау жасай алуы қажет. 
Д.А. Қонаев республиканың ауыл шарушылығының көтерілуіне 

ерекше көңіл бөлді. Ол ауылды қайта құру мəселесін қарастырды. 
Агроөнеркəсіптік кешенді техникамен қайта қаруландыруды жəне 
өндіріске жаңа технологиялар ендіруді, асыл тұқымды мал өсіруді үнемі 
қадағалап отырды. Д.А. Қонаев жыл сайын барлық облыстарында 
өнеркəсіп орындарының, совхоз бен колхоздың, ғылыми мекемелердің 
ұжымдарымен жиі кездесу жасап отырды. Оның ұжымдарды біріктіре алу 
қабілеті мен дұрыс шешім қабылдап, Орталық Комитетінің барлық күшін 
халықтың жемісті жұмысына жəне алға қойған мақсаттарды орындауға 
тікелей бағыттай алуын атап өткен жөн. Ауыл еңбекшілерінің екпінді 
еңбек етуінің нəтижесінде республикамыз Кеңес Одағының ірі астық пен 
мал шаруашылығының базасына айналды. Д.А. Қонаевтың бастауымен 
Жоғары өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін ауыл 
шаруашылығындағы көптеген еңбек озаттары Социалистік Еңбек Ері 
атағын иеленді, жүздеген мың еңбекші КСРО ордендерімен жəне 
медальдармен марапатталды. Димаш Ахметұлы Қазақстан 
Республикасының мəдениеті мен өнеріне көп көңіл бөлді.  Әдебиет пен 
өнерге деген ерекше ықыласы, оны еліміздің көрнекті мəдениет 
қайраткерлерімен, сонымен қатар атақты композиторлармен, 
суретшілермен достық қарым-қатынасының негізі болды. Ел ісімен қатар 
республикамыздың мəдени астанасы Алматы қаласын көркейтуі, оның 
Қазақстан мəдениетінің дамуына үлкен қамқорлықпен қарағанының айқын 
дəлелі. Оның бастамасы бойынша салынған Республика Сарайы, 
Республика алаңы, Балуан Шолақ атындағы «Медеу» спорт кешені, 
«Қазақстан», «Алматы», «Алатау» қонақ үйлері, аэровокзал, əуежай жəне 
басқа да ғимараттар еліміздің дамуында айтулы рөл ойнады. Бұл 
жұмыстың барлығы Қазақстан Республикасы мəдениетіне өз септігін 
тигізді. 

Д.А. Қонаев соғыстан кейінгі кезеңде өзінің республикасының 
гүлденуі мен дамуына көп зейін салды. Оның басшылығымен фабрикалар, 
зауыттар салынып, тың жəне тыңайған жерлер игерілді, түрлі бағыттағы 
мамандықтар бойынша жоғары оқу орындары ашылды. Дəл осы жылдары 
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Қазақстанның экономикалық потенциалында терең сапалы өзгерістер орын 
алды. Бұл өзгерістер халық шаруашылық комитеті дамуының ірі көлемді 
бағдарламасын сəтті орындармен байланысты болды. Шынымен-ақ, оның 
басқаруының негізінде өнеркəсіп, құрылыс ісі, ауыл-шаруашылық, сауда 
мен тұрмыстық қызмет көрсету салаларында бұрын-соңды болмаған əйгілі 
жетістіктер байқалады [6]. 

Ұлт тарихын зерттеуде кейінгі ұрпаққа ата тарихымыз бен оны 
жасаушылар жайында тағылымды мəлімет қалдыру маңызды міндет болып 
табылады. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың еліміздің дамуындағы 
мəдениет пен экономикасына қосқан үлесі орасан. Ол өзінің игі істерімен 
Отанының даңқын асқақтатты, үнемі қарқынды дамуға ұмтылатын 
қоғамның өміріне қазақ зиялы қауымының өкілі ретінде өз есімін тарих 
парақшаларында алтын əріптермен көмкеріп, мəңгі етті. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: “Ұлы тұлғаларын білмейінше, бірде-бір 
дəуірді дұрыстап тану мүмкін емес. Адам тағдырының айнасынан біз тарих 
көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын 
сезінеміз.Сондықтан да халқы мен елінің алдындағы өздерінің перзенттік 
парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда да оны 
адал орындаудан жалтармаған адамдар қай дəуірде өмір сүрсе де, дəйім өз 
жұртының нағыз азаматы болып қала берген. Тарихтың қай кезенінде 
болсын, олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы болып келген. Ол, ол ма, 
белгілі бір мағынасында олардың өздері де халық тарихының тұтас бір 
дəуіріне татыған, халқының бағытынан жаңылмай тəуелсіздікке бастайтын 
жолын нұрландырған ел тарихының шамшырақтары болған” [7],- деп 
тұлғалардың тарихтан алар орнын көрсетеді. 

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев - өз халқының біртуар азаматы мен 
көсемі. Ол үнемі өзінің терең білімі мен тəжірбиесінің, алға қойған 
мақсатты орындауға деген қабілетімен ерекшеленетін. Ол өз заманының 
саясаткері ретінде біздің елімізде социализмді құру ісіне адал қызмет етіп, 
көп ұлтты Қазақстанда лениндік халықтар достығының белсенді жетекшісі 
еді. Қазақстан экономикасы мен мəдениетіне қосқан үлесі орасан. Өзінің 
игі істерімен ол Отанының даңқын биікке асқақтатты, өзінің есімін мəңгі 
етті жəне Қазақстан деп аталатын елінің тарихында мəңгілікке қалды. 
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ӘРТҮРЛІ ЭНЕРГИЯ ҮЛЕСІМЕН ЖҰПТАСТЫРУ ЭФФЕКТІСІН 

АНЫҚТАУ 

 

Жұптастыру эффектісі-бір қабатта орналасатын жəне олардың 

энергиясының ұлғаюына əкелетін бір типтегі (pp жəне nn) екі нуклон 

арасындағы өзара əрекеттесу [2]. Жұптастыру эффектісі мынандай энергия 

түрлерінің қатысуымен жүзеге асады: а)ядроның байланыс энергиясы-

байланысқан жүйені (мысалы, атом, молекула, атом ядросы, т.б.), оны 

құрайтын бөлшектерге жіктеуге жəне арасында өзара əсер болмайтындай 

қашықтықта бір-бірінен алыстату үшін жұмсалатын энергия 

Еб=∆Мс
2
=(Zmp+Nmn -Mя)c

2
, мұндағы, Zmp-протонның саны мен 

массасының көбейтіндісі; Nmn-нейтронның саны мен массасының 

көбейтіндісі; Mя-ядроның массасы; c
2
-жарық жылдамдығы; ə)меншікті 

байланыс энергиясы- ядроның байланыс энергиясының А массалық санға 

қатынасы, яғни бір нуклонға сəйкес келетін байланыс энергиясы: 

Ем.б.=Еб/А, мұндағы, Еб-байланыс энергиясы; А-массалық сан; б)кулондық 

энергия, заряд үшін бұл энергияны жеңіл бағалауға болады, ол сфераның 

барлық көлемі бойынша таралатын тығыздыққа тең:   
   

 

 
   

. Онда, 

кулондық серпімділік энергиясында байланыс энергиясы кемиді жəне 

классикалық электростатикалық бөліну энергиясы түрінде беріледі [3], 

Ekyл=
 

 

      

 
  =  

      

    
, мұндағы,   =

 

 

  

  
 

 

 

           

                    
=0,72МэВ; 

в)беттік энергия - дене ішіндегі тура сондай зат мөлшерінің энергиясымен 

салыстырған кездегі фаза бөлігінің шекарасындағы заттың беттік 

қабатындағы энергияның асқыны, Ебет =asA
2/3
, мұндағы, as >0-тұрақты; 

г)көлемдік энергия, ядроның көлемі немесе ондағы нуклондар 

қаншылықты көп болса, ядроның байланыс энергиясы да соншалықты көп 

болады,  

Ек =+avA, мұндағы av>0-тұрақты. Мысалы: осы формула көмегімен 

W(A,Z)=avA-asA
2/3

-ac 
      

    
 - asym 

       

 
 ядроның байланыс энергиясы ≈1℅ 



178 

екенін сипаттауға болады. Ядроның, байланыс энергиясының массалық 

санға тəуелділігіне байланысты, байланысқан нуклондар жүйесіндегі 

əсерлесудің ерекше қасиеттерімен түсіндірілетін 1-3МэВ деңгейдегі 

"пульсация" болады. Бұл эффект кішкентай (≈1-3МэВ), яғни ядроның 

байланыс энергиясы ≈0,2℅, бірақ байланыс энергиясының А,Z жəне N-ға 

байланысы 1-суретте (Се (церия) изотопынан энергиясы үшін нейтронды 

бөліп алу) анық көрінеді. 

 
1-сурет Се изотопынан энергиясы үшін нейтронды бөліп алу графигі 

 

Нейтронның бөліну энергиясы 2-3МэВ аралығында, яғни олардың 

саны жұп болғанда өсетінін көруге болады. Бұл nn-əрекеттесуінің негізгі 

қасиеті ретінде түсіндіріледі: негізгі күйде бір энергетикалық деңгейде 

орналасқан, бір типтегі екі нуклон арасында қосымша байланыста 

жұптастыру эффектісі пайда болатындығы 2-суретте анығырақ көрсетілген 

[4]. Қарастырылып отырған жұптастыру эффектісі тұрғысынан барлық 

ядроны 3 типке бөлуге болады: а)жұп-жұп ядро, негізгі күйдегі барлық 

нуклондар жұптастырылған жəне энергия түзетуі жоғары; ə)тақ-тақ ядро, 

негізгі күйде əр типтен бір нуклоннан жұптаспаған жəне энергия түзетуі 

төмен; б)аралық жағдай-тақ ядро, бір нуклон жұптаспаған 

 
2-сурет. Жұптасу энергиясы ≈1-3 МэВ-ке тең болғандағы ядродағы 

нуклондардың жұптасу момент проекциясы 

 

Эксперимент нəтижелері көрсеткендей, Еж= А-3/4
, мұндағы,  =+| |- 

жұп-жұп ядро;  =0 - тақ ядро;  =-| | -тақ-тақ ядро; | |=34 МэВ. Сонымен, 

ядроның байланыс энергиясы W(A,Z)= avA-asA
2/3

-ac

      

     -asym

       

 
 + A

-3/4
 

тең.  
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Эксперименттік тəжірибелер орындауда алынған практикалық 

зерттеулердің нəтижесін ескере отырып, мынандай мысалдар арқылы 

көрсетуге болады [1]. 1-мысал: Бор (5В
10
) ядросына альфа бөлшегі келіп 

соқтығысқанда, нəтижесінде екі жаңа ядро пайда болды. Бұл ядроның 

біреуі сутегі атомының ядросы (1H
1
). Екінші ядроның массалық санын, 

реттік нөмірін тауып, ядролық реакцияның эффектісін анықтаңдар. 

Берілгені: 5В
10

; 2H
4
; 1H

1
. Табу керек: ZX

A
-? Шешілуі: Белгісіз ядроны ZX

A
 

деп белгілеп, реакцияны мынадай түрде жазамыз: 5В
10

+2H
4
→ ZX

A
+ 1H

1
. 

Массаның, зарядтың сақталу заңдарына сүйенсек, бұл реакция мынадай 

түрге келеді: 5В
10

+2H
4
→ 6C

13
+ 1H

1
. A=13, Z=66C

13
-көміртегінің изотопы. 

Ядролық реакцияның энергетикалық эффектісі мына формуламен 

анықталады: Q=931,4[                ] сан мəндері қойылса, 
жауабы Q=931,4[                             
        ]=4,07МэВ. 

2-мысал: Нейтронды қармап алып, ядросының ыдырау нəтижесінде 

жəне ядролар, сондай-ақ үш еркін нейтрон пайда болады. Барий 

ядросының меншікті байланыс энергиясы 8,38МэВ/нуклон, криптонның 

8,55 МэВ/нуклон жəне уранның 7,59 МэВ/нуклон. Уранның бір ядросы 

бөлінгенде шығатын энергия неге тең? Берілгені:    
   ,     

   ,     
  . 

EBa=8,38 МэВ/нуклон, EKr=8,55 МэВ/нуклон, EU= 7,59 МэВ/нуклон. Табу 

керек: Е-? Шешілуі:     
       

     
   +     

  +3   
 . Әр элементтің 

массалық саны AU=235, ABa=142, AKr=91. E=AU·EU-ABa·EBa-AKr·EKr. 

E=(235·7,59-142·8,38-91·8,55)МэВ≈200Мэв. Сонымен қорыта келе, əр 

элементтің жұптастыру эффектісі əр түрлі энергия үлестеріне тəуелді, 

энергетикалық орналасу деңгейлерінде жүзеге асырылады екен.  
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Қазіргі таңда білікті маман даярлаушы кəсіби білім беретін оқу 

орындарында  бəсекеге қабілетті маман қалыптастыру үшін, алдымен 

маманның кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру керек деген  əр түрлі 

пікірлер жиі айтылуда.Зерттеп отырған құзыреттілік  мəселесін, кəсіби 

құзыреттілік  туралы Б.Т.Кенжебеков, Г.Ж.Меңлибекова, А.Дорофеев, 

А.Б.Ежова, А.В.Райцев, Б.Б.Кенджаева, М.Ж.Жадрина, Г.Қасымова, 

Р.Даулетова жəне т.б. еңбектерінде қарастырады.“Құзыреттілік” түсінігі 

білім беру саласында 1960-1970 жылдардағы шетел əдебиеттерінде, ал 

1980 жылдардың соңында отандық əдебиеттерде кездесті. “Кəсіби 

құзыреттілік, жете білушілік” ұғымын енгізудің қажеттілігі оның 

мазмұнының кеңдігімен, интегративтік сипатымен, “кəсіптілік”, 

“біліктілік”,  “кəсіби мүмкіндіктер” жəне т.б. түсініктерді біріктіреді. 

Д.И.Ушаковтың редакциясымен жарық көрген түсіндірме сөздіктің 

авторлары “құзыреттілік” жəне “құзырет” сөздерінің арасындағы 

айырмашылықтарды дəлелдеуге тырысқан. “Құзыреттілік” – хабардар 

болушылық, абыройлық; “құзырет” – жеке тұлғаның кəсіби қасиеті жəне 

қызметтік сипаттардың нақты жиынтығы. Ғалым С.М.Вешнякованың 

«Кəсіптік білім беру» сөздігінде: «Кəсіби құзыреттілік (латын сөзі) 

competenens - қабілетті, белгілі бір саланың тұлғаларының білімінің, 

білігінің, тəжірибесінің сəйкестігінің мөлшері» деген анықтама берілген. 

Ғалым Дж. Равеннің «Қазіргі заманға қоғамдағы құзыреттілік» атты 

еңбегінде «кəсіби құзыреттілік» терминіне жеке тұлғаның көп қасиеттерін 

топтайтын ұғым деген анықтама беріледі. Сонымен педагог-психолог, 

ғалымдардың пікірі бойынша еңбек нарығында бəсекеге қабілетті, кəсіби 

оңтайлы   маманнның бойында белгілі бір құзіреттіліктер қалыптасуы 

қажет: бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, 

баға бере білу, елжандылық, т.б); мəдениеттанымдылық құзіреттілік 

(ұлттық ерекшеліктерді тани білу, өз халқының мəдениеті мен өзге ұлттар, 

əлем мəдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті); оқу-танымдық 

құзіреттілік(өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспарлай білу, 

ізденушілік-зерттеушілік əрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды 

жасай білу); коммуникативтік құзіреттілік (адамдармен өзара қарым-

қатынас тəсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, 

халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болуы); 

ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен, 

техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу, 

таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілеті); əлеуметтік- 

еңбек құзіреттілігі (əлеуметтік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу, 

шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда жеке басына жəне қоғам 

мүддесіне сəйкес ықпал ете білу қабілеті); тұлғалық өзін-өзі дамыту 

құзіреттілігі (отбасылық еңбек, экономикалық жəне саяси қоғамдық 

қатынастар саласындағы белсенді білімі мен тəжірибесінің болу қабілеті). 
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Колледжде мамандарды даярлаудың сапасын арттыруда, студенттердің 

құзреттілік қабілетінің артуына мүмкіндік жасауда оқу – тəрбие үрдісін 

жетілдіруді қамтамасыз ететін, педагогикалық технологияларды тиімді 

пайдалану көзделеді. 

Технологияны педагогикалық іс-əрекетті қайта құрудың жүйелі тұтас 

құралы ретінде тиімді пайдалану оқу-тəрбие үрдісінің сапасын жақсартуға, 

жеке тұлғаны дамыту міндеттерін шешуге, оқушы-студенттің 

құзіреттілігін қалыптастыруға септігін тигізеді. Сонымен қатар, жаңа 

технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кəсіптік 

адамгершілік, рухани, азаматтық жəне де басқа көптеген адами келбеттің 

қалыптасуына игі əсерін тигізеді, өзін – өзі дамытып, оқу – тəрбие үдерісін 

тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Жаңа педагогикалық технологиямен 

жұмыс істеу үшін төмендегідей алғы шарттар қажет: Оқу үрдісін 

жетілдіруді жаппай қолға алу; оның ғылыми – əдістемелік, оқыту-

əдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда 

ұстау, жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пəндік білім 

стандарттарымен жете танысу, білімді деңгейлеп беру техологиясын игеру 

арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игеруге қол 

жеткізу, оқыту үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі 

басшылыққа алу, өйткені оқыту- тəрбиенің негізі. Жаңа технологияның 

өзін мұғалім түрліше орташа дəрежеде, ұқыпты, дəл нұсқау бойынша 

немесе шығармашылықпен  іске асыруы мүмкін. Бұл жерде технологияны 

жүзеге асырушының тұлғалық компоненті, белгілі бір ерекшеліктері елеулі 

түрде əсер етеді, сонымен бірге оқушының əрекеті – оның қабылдауы, 

ынтасы, құштарлығы негізгі рөл атқарады. Сабақта оқытушы студенттерді 

дұрыс ұйымдастыра отырып, бағыт бағдар беру арқылы өздігінен жұмыс 

жасауға үйрету нəтижесінде, жаңа идеялар мен жаңалықтар, болжамдар 

мен нəтижелер əкелетіндей тұлға даярлап шығуды көздеуі керек. Оқытушы 

қауымнан студенттер тек білімге ғана емес, өмірге де үйрететін 

қабілеттілікті қажет етеді. 

Жеке тұлғаны білімге, өмірге бағыттауға тəрбиелеу үшін 

студенттердің өз бойынан дəл осындай жұмыс түрлерін өткізгенде ғана 

нəтиже берері анық. Олай болса, студенттердің коммуникативтік 

құзіреттілік қабілеттерін дамытуда жаңа технология жүйесінде 

проблемалық, іскерлік ойын арқылы оқытудың маңызы зор. Студенттер əр 

түрлі проблемаларды талдайды, оның шешу жолдарын іздестіреді. Мұндай 

сабақтар олардың логикалық ойлау қабілетін дамытады, пəнге деген 

қызығушылығын арттырады, өмірде кездесетін түрлі қиындықтарды 

жеңуге тəрбиелейді. 

Іскерлік ойын сабақтарын өткізу технологиясы 3 кезеңнен тұрады: 

I кезең. Дайындық (рольдерді бөліп беру, оқушыларды топтарға 

бөлу, проблемаларын алдын ала таныстыру, қажетті материалдарды 

жинау); 
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II кезең. Ойын кезеңі (оқушылар жасаған хабарламаларды тыңдау, 

пікірталас жасау, қабылданатын шешімді талқылау жəне оны бақылау, 

талқыланған шешімді қабылдау); 

III кезең. Қорытындылау (проблеманы шешудің тиімді жолдарын 

іздестіру); 

Іскерлік ойындарының дидактикалық, тəрбиелік, дамытушылық 

(əлеуметтендірушілік) маңызы зор. 

Ойын технологиясы бойынша студенттермен «Іскерлік ойын», 

«Идеялар банкі», «Сюжетті ролдік ойындар»  арқылы сабақтар жүргіземін. 

Іскерлік ойында. «Балалар бақшасындағы серуен» тақырыбын алатын 

болсақ, студенттерді үйге берілген тапсырмалар бойынша   мынандай 

рөлдерге: тəрбиеші, балалар, меңгеруші, əдіскер етіп бөліп, əр қайсысының 

мақсатымен таныстыру, тапсырмалар беру арқылы өткен тақырыпты 

қайталау.Ойын барысында ойнаушылар педагогикалық процестің ішкі 

дүниесіне көз жіберіп, бала мен тəрбиеші арасындағы қарым – қатынасты 

танып, əдіскер мен меңгеруші жұмысының тікелей қандай жұмыстар 

атқаратынын білуге мүмкіндік туады. 

Идеялар банкі. Топтың алдына бір міндет қойылады  мысалы: 

тəрбиешінің ата – аналармен жүргізетін тиімді жұмыстары осы міндетті 

шешу үшін топ мүмкіндігінше жаңа, тың ұсыныстар айту керек. Барлық 

ұсыныстарды бір топ жинап алып, оларға баға береді. Сонда бұл əдіс 

арқылы проблемалық жағдаят жасалып, оны шешу туралы ұсыныстар 

айтылады, ол топтармен талдау жасалып, бағаланады. 

Біліміне қарай саралап оқыту технологиясын пайдалануда мен 

студенттердің мүмкіндіктерін, талап – тілектерін ескере отырып тапсырма 

беремін.  
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«Мектепке дейінгі тəрбие мен білім беру» мамандығының білім 

алушыларының əлеуметтік табыстылық пен бəсекеге қабілеттілігін, 

тұлғалық, шығармашылық  қасиеттерін дамыту, негізгі құзыреттіліктерін 

қалыптастыру. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты, құзыретті маман 

болу мүмкін емес. Теориялық жағынан білімді,   əлемдік педагогиканың 

озық үлгілерін жаңашылдықпен дамытатын, үнемі шығармашылығын 

арттыратын, ізденісті адам, баланы өзіне тарта алатын тəлімгер, алдын-ала 

мақсат қоя алатын, жүйелікпен жұмыс істейтін ұстаз.  Осы жинақталған 

қасиеттердің барлығы жеке тұлғаның кəсіби іс - əрекетті атқаруға 

теориялық, практикалық əзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі. Тəрбиешінің 

кəсіби құзыреттілігі шығармашылық іс - əрекетінің мазмұны зерттеушілік 

қызметтен, жеке ізденістерден, баламен, ата- анамен тығыз 

ынтымақтастықтан тұрады. Оқытушы  алдындағы басты мақсат-сапалы 

білім мен саналы тəрбие беру, тұлғаның заман талабы мен ағымына сай 

қалыптасуына ықпал ету. Тұлғаны жан – жақты жетілдіруде таным 

баспалдақтарына жетелер дағды – машықтарды қалыптастыруға жол 

ашатын оқыту мен тəрбие технологиясын жете білу, меңгеру, біліктілігін 

арттыру, əлемдік даму үрдісіне қатысар тұлға даярлау. Өз ұрпағының 

жауапты да жігерлі бəсекеге барынша қабылетті, өресі биік жеткіншектерін 

тəрбиелеуде ұстаздың жаңаша ойлау түріне педагогикалық іс - əрекетін 

ғылыми тұрғыда ұйымдастырғанда ғана қол жеткізеді. Ол үшін оқу 

үрдісінің мəні мен зандылықтарын жете біліп, жаңа технологиялар мен 

жаңаша оқыту əдістерін тиімді қолдана білу керек. Шығармашылық  

дегеніміз – жаңа туындыны жасауға бағытталған іс-əрекет. Қабілет 

дегеніміз – ойлау мен белгілі іс-əрекетті орындау бағыттындағы жеке тұлға 

шығармашылық қызметінің нəтижесі түрінде танылады. Қабілет белгілі 

білім мен іс-əрекетті икемділіктерінің жоспарлы түрде меңгерту 

нəтижесінде қалыптасады. Осы қағидаларды негізге ала отырып 

шығармашылық қабілет дегеніміз жаңа бейнелеу өнері туындыларын 

жобалау мен жасауға бағытталған жеке тұлға қызметі.  Мен бейнелеу өнері 

негізі оқыту əдістемесінде білімалушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту барысында ақпараттық технологияны жиі қолданамын. Ақпараттық 

технологияны пайдаланып оқыту төмендегідей мақсаттарды көздейді: 

ақпараттық технологияны білім деңгейін тексеру бағытында қолдану, 

оқытушының оқытушылық мақсатында қолдануы, компьютерді 

мультимедиалық мүмкіндіктер арқылы көрнекі құрал ретінде пайдалану, 

электрондық оқулықтар мен интернетті пайдалану.  Атап айтқанда, оның 

мүмкіндіктері мынадай: оқу іс – əрекетін ұйымдастыру кезеңдерінде 

уақытты үнемдеуге көмектеседі,  дайындалған материалды қайта - қайта 

қарауға мүмкіндік береді, дамыта оқыту тапсырмаларын жасау мүмкіндігі 

мол, интерактивті тақта кітапханасы арқылы кез келген сурет, 



184 

материалдарды алу мүмкіндігі бар, əртүрлі қосымшалармен жұмыс істеу 

мүмкіндігін береді.  Мынадай нəтижелерге қол жеткізуге болады: ақпаратты 

бірнеше сезім мүшелері арқылы бір уақытта қабылдау, назар аударудың 

белсенділігі, пəнге қызығуды жоғарылату, үйретудің көрнекілігі, 

танымдылығы, ұсынылатын ақпараттың сапасын көтеру,  оқу іс – əрекет  

уақытын үнемді пайдалану, білімалушының жанжақты дамуы, білім 

сапасын жақсарту.  Оқу үрдісінде компьютерде пайдалану 

білімалушылардың өзіндік жұмыстарын ақпараттық - əдістемелік тұрғыдан 

қамтамасыз етуге, елеулі өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Олардың  

слайд - презентация жасағаны тиімді, себебі, презентация жасау барысында 

олар алған материалдарын жүйелеп, негізгісін, тақырыптың өзекті жерлерін 

бөліп алады. Бұл дағды білімалушының логикалық ойлауын, 

шығармашылықпен, ақпаратпен жұмыс жасауын қалыптастырады, 

білімалушылардың курстық жоба жазуына да ақпаратпен жұмыс жасауы 

көмегін тигізеді. Бейнелеу өнерінде интерактивті тақта мүмкіндіктерін 

қолданудың тиімділігі. Қоғамда ақпараттандыру құралдарының кеңінен 

қолданылуы, оқу процесін ұйымдастыруға, сол сияқты білім берудің 

мазмұнын өзгертуге де елеулі ықпалын тигізеді. Білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында арнайы пəндердің сапасын көтеру – бүгінгі 

күннің негізгі міндеттерінің біріне айналып отыр. Жаңа заман талаптарына 

сəйкес құзыретті маман дайындауда ақпараттық технологияның маңызы 

ерекше. Жаңа технологиялар - педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал. 

Компьютер мүмкіндіктерін педагогика тұрғысынан талдай отырып, керек 

кезінде негізгі талаптарға сай қолданған жөн. Оқытушы компьютерді 

қосымша материалдар, əртүрлі анықтамалық мəліметтерден ақпараттар беру 

үшін, сонымен қатар, түрлі технологиялық операцияларды анимация 

арқылы көрсету үшін пайдалана алады. Сондай – ақ, оқытушы  көмегінсіз 

білімалушылар  өздері меңгеруге тиісті ақпараттар беріледі. Қажетті 

ақпараттарды жинақтауда электрондық техникаларды енгізу уақыт 

үнемдейді, қарастырып отырған кезеңде ақпараттың қолжетімділігін 

жоғарылатады, ақпараттық технология бойынша электрондық 

құрылғылармен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік 

туғызады. Осы тұрғыдан алғанда бейнелеу өнерінде интерактивті тақтаның 

мүмкіндігін пайдалану сабақ барысында оқу материалын толық жеткізуде 

өте тиімді. Интерактивті тақтаның түрлі құралдары бейнелеу 

заңдылықтарын, бейнелердің салыну кезеңдерін түсіндіруде маңызды роль 

атқарады. Интерактивті тақтаның тиімділігін мынадай бағытта саралап 

айтуға болады: Суретшілер шығармаларының репродукцияларын қолдану 

барысында шығармадағы бейнелеу заңдылықтарының қалай 

қолданылғандығын суреттің бетінде сызықтар арқылы талдап көрсету; 

Бейненің салыну кезеңдерін дайын геометриялық фигуралар немесе 

сызықтар арқылы тиімді көрсету;  Сан алуан түстерді бейнелердің 

ерекшеліктеріне сай қолдану;  Түрлі нысандарды тез қозғалта немесе 
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көлемін өзгерте отырып, композиция құрастыруда уақытты үнемдеу; 

Интерактивті тақта кітапханасындағы түрлі нысандардың машықтық жұмыс 

жасату барысындағы маңыздылығы. 

Жаңа материалды түсіндіру барысында бейнелерді анимация арқылы 

қозғалта отырып, білімалушылардың сабаққа деген қызығушылығын 

арттыру. Мектепке дейінгі ұйымдар тəрбиешісі балабақша бүлдіршіндерін 

шығармашылыққа баулуда төмендегі оқу іс – əрекеттерінің əдіс – тəсілдерін 

толық меңгере білу керек. Балабақшадағы балалардың қабілеттері екі түрлі 

əрекетте дамиды. Біріншіде, кез келген бала оқу əрекетінде адамзат 

баласының осы кезге дейін жинақталған тəжірибесін меңгерсе, екіншіден, 

кез келген бала шығармашылық əрекеттер орындау арқылы өзінің ішкі 

мүмкіндіктерін дамытады. Оқу əрекетінен шығармашылық əрекеттің 

айырмашылығы – ол баланың өзін – өзі қалыптастыруына өз идеясын 

жүзеге асыруына бағытталған жаңа əдіс – тəсілдерді іздейді. Мəселелерді 

өзінше, жаңаша шешуге талпыныс жасайды. Бүгінгі күні балабақша 

балалары кез келген шығармашылық тапсырмалар шешуді табыспен 

меңгере алады. Тек ол жұмысқа дұрыс басшылық, шебер 

ұйымдастырушылық керек.  Шығармашылық – бұл адамның өмір 

шындығында өзін – өзі тануға ұмтылуға, іздену. Өмірде дұрыс жол табу 

үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дəлелді шешімдер қабылдай 

білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың 

өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға 

көмектеседі. Сол себепті білімалушыларжобалау əдісін қолдану барысында    

əр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалар, суреттер, жасалатын бұйымның 

технологиялық картасын құрастырады. Ол бұйымдарды жасаған кезде 

əдістемелерді пайдаланылады. Модульдік оқыту технологиясы – 

білімалушылар   мен оқытушы арасында  жақсы қарым-қатынаста болып, 

еркін сөйлеп қызықтырушы көрнекілікпен  жүзеге асады. Жас ұрпақты 

қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кəсіпке даярлау, үнемі өзгеріп 

отыратын əлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды 

міндеттейді. Бұған жету үшін басқаруды дамытуға бағытталған жаңа 

модельдерді көп қолданған жөн. Әр оқытушы  жаңа технологияларды 

меңгеріп, пəнаралық байланыс, кірістіру сабақтарын кеңінен қолдану қажет. 

Себебі білімалушы алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны 

өмірімен, өзінің іс-əрекетімен байланыстыра білгенде ғана өзіне де, қоғамға 

да пайдасын тигізе алады.  Жаңа коммуникациялық технологияларды 

пайдаланудың басты мақсаты білімалушылардың оқу материалдарын толық 

меңгеруі үшін оқу материалдарының іс – тəжірибе  жағынан тиімді 

ұсынылуына мүмкіндік беру.  Бұл мақсаттарға жету жолында электрондық 

оқулықтар, тексеру бағдарламалары, оқыту бағдарламалары сияқты 

бағдарламалық өнімдер қызмет етеді.  Білім саласында компьютер 

білімалушы  үшін оқу құралы, ал оқытушы  үшін жұмысшы болып 

табылады. Оның қолданылуы нəтижелі болуы үшін бағдарламалық  
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құралдар толық түрде оқытушының жəне білімалушының алдына қойған 

мақсатына жетуін жəне шығару жолдарын қамтамасыз ету керек.   Бүгінгі 

таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы білімалушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын жəне компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялар-дың тиімділігі 

жоғары деп есептеймін.   
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Бурматова К., Попова Ю.В. 

КГУ «Школа-лицей № 1», г.Риддер, Республика Казахстан 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18-19 ВЕКОВ 

 

Тема данного доклада «Влияние семьи на формирование личности 

ребёнка в контексте русской литературы 18-19 в.в.» является, на мой 

взгляд, актуальной в современном мире.  Мы видим, что в современном 

обществе институт семьи переживает серьёзный кризис: родители не 

выполняют возложенные на них функции, считают, что их обязанность – 

вырастить и обеспечить ребёнка, а развивать и воспитывать должна школа. 

Часто родители не задумываются о том, что подают негативный пример 

детям, вообще не анализируют, какое воздействие на формирование 

личности ребёнка оказывают их манера поведения, стиль общения, 

высказывания.  А между тем это оказывает решающую роль!  Конечно, 

существует много литературы о  семейном воспитании, но много ли 

найдется родителей, которые интересуются этой литературой? На 

родительских собраниях в школах  проводятся психолого-педагогические 

практикумы, но нам кажется, что если  будущих и настоящих родителей 

просто знакомить с теорией о взаимоотношениях в семье, то это не окажет 

должного влияния. А вот когда он в ком-то узнает себя, увидит, к каким 

последствиям может привести его отношение к детям, то, возможно, 

задумается. 

Где же взять яркие примеры? И вот тогда мы решили обратиться за 

примерами к литературе, ведь «мысль семейная» - одна из главных и 
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любимых  в творчестве русских писателей. Но  для начала давайте 

выясним, что же такое семья.  

Понятие «семья» рассматривается в обществе с разных точек зрения: 

1.С юридической: В юридическом смысле теория права определяет 

семью как "круг лиц, связанных личными неимущественными и 

имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в 

семью". 

2.С социальной:  Семья  — социальный институт, базовая ячейка 

общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

1)союзом мужчины и женщины,2)добровольностью вступления в 

брак,3)члены семьи связаны общностью быта,4)вступлением в брачные 

отношения, 5)стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей. 

3.С психологической:   Семья - это малая социальная группа, которая 

основана на супружеском союзе и родственных связях (отношения мужа с 

женой, родителей и детей, братьев и сестёр), которые живут вместе и ведут 

общее домашнее хозяйство. Важнейшие характеристики семьи - это её 

функции, структура и динамика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья – это основанная на 

браке  или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью. 

У всех народов мира существует огромное количество пословиц и 

поговорок, посвященных семье. Также существует множество афоризмов 

на семейные темы, высказанных учёными, политиками, историческими 

лицами, писателями, философами.  Всё это доказывает, что семья во все 

времена считалась основополагающим  фундаментом развития 

человечества.  

Хотя если сравнить традиционную и современную модели семьи, то 

мы увидим большие различия. 

Таблица 1 – Различия между традиционной и современной семьёй. 
Критерии Традиционная Современная 

Состав 

семьи 

Родители и много детей, 

престарелые прародители, внуки, 

незамужние дочери и женатые 

сыновья. 

Различный, но преобладают 

семьи из родителей и и одного-

двух детей. 

Цели 

создания 

семьи 

Правильный образ жизни – 

реализация религиозного 

духовно-нравственного идеала, 

рождение и воспитание детей, 

совместное хозяйствование. 

Хозяйственно-потребительская, 

восстановительно-

психологическая, рождение и 

воспитание детей. 

Структура 

семьи и 

взаимоотно

Муж, отец – глава семьи, 

большое уважение. Второе место 

– жене, матери. Все остальные 

Равные права и обязанности 

мужа и жены. Родители 

обязаны воспитывать детей и 
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шения должны им подчиняться. Дети 

обязаны почитать родителей, и 

быть послушными.  Родители 

должны любить, учить и 

воспитывать детей. 

дать им образование, не 

нарушать права ребенка. 

Система 

ценностей 

Бог, вера, любовь, уважение, 

почтение к старшим, 

трудолюбие, взаимопомощь, 

милосердие. 

Права человека, равноправие, 

любовь, взаимопомощь, 

трудолюбие, 

предприимчивость. 

Но  неизменным остается одно: от стиля семейного воспитания в 

значительной мере зависит психическое и в целом - общее развитие 

ребенка.  

Что же такое стиль семейного воспитания? 

Стили семейного воспитания – установки и соответствующее 

поведение родителей, которые не связаны именно с данным ребенком, а 

характеризуют отношение взрослых к детям вообще.  

Многие работы психологов, посвященные детско-родительским 

отношениям, выделяют четыре основных стиля: авторитарный, 

авторитетный, демократический и попустительский. 

Таблица 2 – Стили семейного воспитания.  
№ Стиль семейного 

воспитания 

Характерные признаки, проявляемые 

родителями. 

Характер ребёнка, 

сформированный под 

влиянием этого стиля 

1. Авторитарный - Требуют беспрекословного 

подчинения 

- подавляют инициативу ребенка 

- жестко руководят и 

контролируют действия и 

поступки ребёнка 

- используют физические 

наказания за малейшие 

проступки 

- Дети лишены родительской 

любви 

- родителей заботит лишь то, 

чтобы ребенок вырос 

послушным и исполнительным 

- строго следят за выполнением 

домашнего задания 

- всегда принимают решения за 

ребёнка сами 

- Командно-директивная манера 

1) Слабовольный, 

неуверенный в себе, 

зажатый, 

закомплексованный, 

робкий, 

невротизированный, 

неспособный 

постоять за себя   

2) Бунтарь, 

агрессивный, 

авторитарный, 

конфликтный 

3)Хитрый, 

изворотливый, 

двуличный 

 

2. Авторитетный - Родители в семье занимают 

лидирующие позиции 

- высокий уровень контроля 

- признают ребенка как 

автономную личность 

- отсутствуют физические 

1)Высокая 

самооценка, 

самопринятие, воля, 

самоконтроль, 

уверенность в себе, 

самостоятельность 
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наказания и словесная агрессия 

- родители стараются 

использовать логику в общении 

с детьми 

- уважают себя и своих детей 

- обладают хорошим жизненным 

опытом и несут ответственность 

за своих детей 

- Предъявляют к детям высокие 

требования 

2)Невротизированны

й, боящийся не 

оправдать ожидания 

родителей 

3. Либеральный 

(демократически

й) 

- родители поощряют любую 

инициативу ребенка, 

самостоятельность, помогают 

ему, учитывают  его нужды и 

потребности 

- выражают ребёнку свою любовь, 

доброжелательность, играют с 

ним на интересные ему темы 

- позволяют детям принимать 

участие в обсуждении семейных 

проблем и учитывают их мнение 

при принятии решений 

- требуют осмысленного 

поведения от детей, 

проявляют  твердость и 

последовательность в 

соблюдении дисциплины 

- родители внимательны к своему 

ребёнку, эмоционально 

поддерживают его, создают в 

семье атмосферу любви и 

заботы.  

- устанавливают правила и 

стандарты, границы 

приемлемого поведения и 

требуют их выполнения от 

ребёнка 

- всегда выслушивают своего 

ребёнка, дают ему возможность 

взять на себя ответственность за 

совершенные поступки и 

действия  

Активный, 

любознательный, 

самостоятельный, 

полноценная 

личность с развитым 

чувством 

собственного 

достоинства и 

ответственностью за 

себя и близких ему 

людей, 

вырастает 

ответственным, 

независимым, 

компетентным, 

уверенным в себе с 

адекватной 

самооценкой, 

умеющий 

контролировать свои 

желания и как 

правило добивается 

больших успехов в 

жизни. 

4. Индифферент-

ный 

(попуститель-

ский) 

- сложно установить границы 

дозволенного, допустимого 

поведения своих детей 

- часто поощряют чересчур 

раскованное и неуместное 

поведение своего ребенка.  

- родители ребенка любят, 

эмоционально тепло его 

эгоистичный, 

конфликтный, 

постоянно 

недовольный 

окружающими 

людьми, 

депрессивный, 

неконтролируемый, 
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принимают, но считают, что 

ребенок сам до всего дойдет и 

ставить какие-то рамки и 

устанавливать правила 

взаимодействия нет 

необходимости 

- Ребенку все позволяют и все 

прощают 

- Контроль над ребёнком 

отсутствует 

обидчивый, 

избалованный   

Изучив все 4 стиля, мы в каждом из них определили плюсы и 
минусы, и пришли к выводу, что худший стиль для ребёнка - это 
авторитарный, потому что он предполагает командно-директивную манеру 
общения и беспрекословное подчинение ребёнка родителям. За ним идет 
попустительский стиль, потому что контроль над ребёнком практически 
отсутствует, родители всё прощают и позволяют ребёнку, не формируют 
границы допустимого.  Более лучшим является авторитетный стиль, 
потому что родители признают ребенка как автономную личность, 
стараются быть примером для него и используют логику в общении, 
предъявляют высокие требования. Самым лучшим является 
демократический стиль воспитания, потому что родители поощряют 
любую инициативу ребенка, самостоятельность, помогают ему, 
учитывают  его нужды и потребности. Конечно, в чистом виде эти стили 
семейного воспитания проявляются не так часто, в основном наблюдается 
комбинация стилей. Это зависит от того, кто в семье из родителей 
занимает доминирующую позицию, пользуется большим авторитетом. 

А теперь обратимся за примерами к русской литературе. Перечитав и 
проанализировав некоторые произведения русских писателей, можно 
прийти  к выводу, что ярким образцом авторитарного стиля является 
Марфа Игнатьевна Кабанова в пьесе «Гроза» и Арина Петровна Головлева 
из романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Об этом 
свидетельствует их поступки в отношении детей и высказывания. Вот, 
например, высказывания Кабанихи: «Сделай так, как я тебе приказывала», 
«Я давно вижу, что вам воли хочется», «Ты помнишь всё, что я тебе 
сказала? На носу себе заруби!», «Приказывай жене, как жить без тебя», 
«Должен исполнять, что мать говорит».  

Примером  авторитетного стиля являются Андрей Петрович Гринёв 
в произведении «Капитанская дочка»  и Князь Николай Андреевич 
Болконский из романа «Война и мир». Они оба занимают в семье 
лидирующую позицию, являются образцом для подражания, несут 
ответственность за детей, предъявляют к ним высокие требования.  
«Служи  верно, кому присягнешь; слушайся начальников, за их лаской не 
гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся, и 
помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду»- такой совет даёт 
Андрей Петрович Гринёв Петру, отправляя его на службу в армию.  



191 

Демократический стиль – основа взаимоотношений в семье 
Ростовых  из романа Толстого «Война и мир». В этой семье тёплые, 
доверительные взаимоотношения. Родители доверяют своим детям, 
являются примером для них. Дети любят и уважают родителей, доверяют 
им. 

Показателем  попустительского стиля является госпожа Простакова 
из комедии Фонвизина «Недоросль» и Семья Василия Курагина из романа 
«Война и мир».  Так, Простакова защищает Митрофанушку, разрешает ему 
делать то, что он хочет, не жалеет ничего, любит слепой, родительской 
любовью. Вот её высказывания: «Ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до 
ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка» «По мне,  всё то вздор, чего 
не знает Митрофанушка». 

А теперь давайте посмотрим, как эти стили влияют на формирование 
личности ребёнка.  

Если мы говорим про авторитарный стиль, то при нём может быть  
сформировано 3 типа личности: 1)Слабовольный, неуверенный в себе, 
зажатый, закомплексованный, робкий, невротизированный, неспособный 
постоять за себя  2) Бунтарь, агрессивный, авторитарный, конфликтный 3) 
Хитрый, изворотливый, двуличный.  

Доказательством является Тихон из «Грозы»: безвольный, утешение 
находит в пьянстве. Подчиняется полностью своей матери, делает всё, что 
она скажет. Под её нажимом обижает свою жену. А Варвара относится ко 
3-ему типу: мать не уважает, огрызается, но так, чтобы она не услышала, 
приспосабливается к деспотическим условиям в семье, делает всё тайно, 
обманывает мать. В конце концов вырывается из воли матери, сбегает из 
семьи с Кудряшом. 

Если обратиться к господам Головлевым, то Степан и Павел тоже 
слабохарактерные, пьющие. Анна, как и Варвара, сбегает из семьи, а вот 
Порфирий – образец хитрости, изворотливости, двуличия, ханжества. В 
конце концов, он сживает со свету свою деспотичную мать. 

Теперь давайте обратимся к Петру Гринёву. Если в начале повести – 
это типичный, дворянский недоросль, чем-то похожий на Митрофанушку, 
то, оказавшись в гуще страшных исторических событий (восстание 
Пугачёва), он проявляет смелость, честность, верность своему слову и 
долгу, отвагу,  здесь нет сомнения, что именно отец заложил в нём эти 
качества. 

И, наконец, продуктом попустительского стиля воспитания является 
Митрофанушка. Он ленивый, необразованный, грубый, невоспитанный, 
изворотливый, прикрывается матерью, пользуется её неограниченной 
любовью к себе, но предаёт её, так как в нём не сформированы уважение, 
чувство благодарности, совесть, ответственность. 

Если говорить о детях из семьи Курагиных, то в ней выросли 
«спокойный дурак» Ипполит – глупый, невежественный, но считающий 
себя умным, значительным человеком, «беспокойный дурак» Анатоль – 
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человек без принципов, без чести, без совести и красавица Элен – глупая, 
развратная, стремящаяся только к светским развлечениям.  

Проанализировав и проиллюстрировав все стили семейного 
воспитания и их последствия примерами из русской литературы, мы 
пришли к выводу, что родителям необходимо иметь представление о 
стилях семейного воспитания с их плюсами  и минусами, уметь 
анализировать свои взаимоотношения с детьми, свою манеру поведения в 
семье, контролировать свои поступки и высказывания, отдавая себе отчёт в 
том, что это влияет на формирование личности ребёнка, и что результат их 
воспитания бумерангом вернется к ним самим. Недаром русская пословица 
утверждает: «Что посеешь – то и пожнёшь», и «Яблоко от яблоньки 
недалеко падает» 

Данный доклад можно использовать в качестве наглядно-
практического пособия на уроках русской литературы, на уроках 
самопознания, где изучается тема семьи, на уроках «Человек. Общество. 
Право», а также на родительских собраниях. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГОКАЗАХСТАНА ЗА 20 ЛЕТ  

(1939-1959 гг.) 
 
Социальные, экономические и политические условия, в которых 

вынуждено было существовать население Восточного Казахстана в 
течение нескольких военных лет, и в послевоенное время способствовали 
изменению демографической ситуации как в регионе, так и по республике 
в целом.  
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Естественное движение (воспроизводство) населения представляет 
собой совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного 
прироста или убыли населения, которые обеспечивают смену поколений. 

Рождаемость и смертность – основные показатели, по которым 
определяется демографическая ситуация в каждом отдельном регионе 
страны, и в государстве в целом. Демографическое развитие региона 
непосредственно влияет на развитие ее экономики и политики. 

Они являются динамическими показателями, характеризующими 
численность населения и ее изменение. Рождаемость представляет собой 
способность населения к росту. Смертность – это показатель, 
противоположный рождаемости. Рассчитывается как число умерших за 
определенный период времени. Рождаемость и смертность – это те 
показатели, на основе которых рассчитывается изменение количества 
народонаселения. Они являются компонентами формирования 
естественного прироста населения. 

Во всех республиках Советского Союза к началу 1939 года действовала 

разветвленная «паутина» органов записи актов гражданского состояния (далее 

– ЗАГС), в сельской местности и рабочих поселках данные функции были 

возложены на сельские и поселковые советы. 
На основании заявлений граждан ЗАГСы, сельские и поселковые 

советы регистрировали первичные сведения о рождениях, смертях, браках и 
разводах, которые документировали в двух экземплярах. Повторные 
экземпляры таких записей передавались в районные инспектуры органов 
статистики. После обработки, данные передавались в областные (краевые) 
статистические управления или идентичные управления республик. 

Суммированные на районном уровне материалы поступали в 
центральные статистические управления (далее – ЦСУ) республики и, 
наконец, переправлялись для получения сводных итогов в ЦСУ Союза 
Советских Социалистических республик. 

В период с 1939 по 1957 годы количество органов ЗАГС в Восточном 
Казахстан, включая сельские и поселковые советы, которые имели право 
регистрации демографических событий постоянно изменялось, к концу 1957 
года их насчитывалось 141. 

Незабываемый след в памяти народа оставила Великая Отечественная 
война (1941-1945 гг.) [1; с. 12].Демографическое состояние не только 
Восточного Казахстана, но и всей республики в целом в период войны было 
тяжелым. 

Шла массовая депортация многих народов на территорию Казахстана. 
Так, например, в 1944 году была ликвидирована Чечено-Ингушская ССР, и в 
феврале месяце было выслано 310630 чеченцев и 78479 ингушей, а в марте в 
Казахстан прибыло 344589 человек, именно в Восточный Казахстан 
переселилось 34167 человек[2; с. 41].Эвакуированные и спецпереселенцы 
значительно восполняли нехватку трудовых ресурсов в народном хозяйстве. 

В годы Великой Отечественной войны отмечается спад рождаемости, 
увеличение числа смертности, снижение естественного прироста населения. 
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За 1944-1958годы рождаемость выросла в 3,8 раза. Темпы прироста 
населения за рассматриваемые годы составляют 279,8%. Изменения 
основных демографических показателей населения Восточного Казахстана 
за 1944-1958 годы продемонстрированы на рисунке 1[3]. 

 
Рисунок 1 – Основные демографические показатели по Восточному Казахстану 

в период с 1944 по 1958 годы, тысяч человек 

 

Процент детской смертности как в 1947 году, так и в 1948 году по 

отношению к общей смертности значительно уменьшился в сравнении с 

1940 годом, что видно из данных таблицы 1[4]. 
 

Таблица 1 – Динамика детской смертности 

 Смертей всего В т.ч. детей до 1 года % смертности 

1940 год 11425 4608 40,3 

1947 год 7527 1788 23,7 

1948 год 6021 1682 27,9 

 

Из приведенных в таблице 2показателей видно, что рождаемость, как 

в 1947 году, так и в 1948 году значительно меньше в сравнении с 

довоенными 1940 годом. В период с 1940 по 1947 годы рождаемость в 

городской местности выросла в 1,35 раза и составила 8870 человек (1947 

год), а в сельской – 0,78 раза, составив в 1947 году 11809 человек. В 1957 и 

1958 годах рождаемость продолжает расти – по городской местности 

рождаемость возросла в 1,00 раза, а по сельской местности на 1,03 раза. 

Смертность в 1948 году значительно меньше, чем в 1940 и 1947 

годах. Так, в городской местности в 1940 году смертность составляла 

32,9% от общего числа смертей, в сельской местности – 67,1%. В 1948 году 

этот показатель составил – 48,7%, то есть уменьшилась на 828 случаев и 

51,3% - 4576случаев соответственно. По городским поселениям процент 
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смертности в 1957 году снизился на 300 случаев и равнялся 51,2%от 

общего числа смертей по области, а по сельской местности на 578 случаев 

и составил 48,8%. К концу 1958 года процент смертности уменьшился на 

0,97 раза. Смертность детей до 1 года в 1947-1948 годах значительно 

меньше, чем в 1940 году. В 1948 году смертность детей до 1 года 

уменьшился на 0,36 раза и составил 1682 случая. Однако процент детской 

смертности все еще велик.К концу 1957 года детская смертность в возрасте 

до 1 года снизилась в 0,53 раза по отношению к 1948 году и составила 892 

случая по Восточному Казахстану. По сельской местности в 1958 году 

детская смертность составил 47,8 %, а по городской – 52,2%. Это может 

быть объяснимо тем, что с 1948 по 1958 годы значительно расширена сеть 

медицинского обслуживания, а также укомплектованность учреждений 

квалифицированными кадрами [5]. 
 

Таблица 2 – Динамика численности рождений и смертей, человек 

Года 
Рождения Смерти В том числе до 1 года 

Город Село Всего Город Село Всего Город Село Всего 

1940  6564 14981 21545 3762 7663 11425 1744 2864 4608 

1947  8870 11809 20679 3556 3971 7527 1024 764 1788 

1948  6677 10533 17210 2934 3087 6021 885 797 1682 

1957  12192 12114 24306 2634 2509 5143 468 424 892 

1958  12234 12478 24712 2632 2385 5017 511 468 979 

Особенно большой процент общей смертности к общей численности 
населения падает на следующие районы: Лениногорский, Зайсанский, 
Зыряновский, Самарский и г.Усть-Каменогорск. Так, в Лениногорском 
районе отмечается наибольшее количество смертей на конец 1948 года, что 
составляет 1120 случаев или 16,6% по отношению к населению района. В 
Зыряновском и Самарском районах процент смертности составил 10,3% и 
10,8% соответственно. Население Зайсанского района на 31 декабря 1948 
года составило 23848 человек, а процент смертности 11,3. В г.Усть-
Каменогорске процент смертности равнялся 13,8% или 777 случаев по 
отношению к населению города – 56178 человек. 

Достаточно высокий процент смертности по выше указанным 
районам можно объяснить недостаточной обеспеченностью лечебных 
учреждений квалифицированными медицинскими кадрами. К примеру, по 
Зайсанскому району на одного врача приходится 1163 человека населения, 
по Зыряновскому – 1735 человек, по Самарскому району 1719 человек и по 
Лениногорскому 913 человек. 

На рисунке 2, демонстрирующем соотнесение данных по основным 
демографическим показателям (рождаемость, смертность, в том числе и 
смертность детей до 1 года, брачность и разводимость) за 1945, 1950 и 
1955 годы, происходит рост рождаемости. Так, с 1945 по 1950 годы на 
территории региона рождаемость увеличилась в 2,5 раза. Уровень 
смертности увеличился более чем на 70%. С 1950 по 1955 годы 
рождаемость выросла в 1,15 раза, а смертность уменьшилась на 0,76 раза. 
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За 5 лет (1945-1950 гг.) смертность детей в возрасте до 1 года увеличилась 
в 4,9 раза и составила на конец 1950 года 101,4 промилле. В период 
времени с 1950 по 1955 годы наблюдается спад детской смертности до 1 
года – с 101,4 промилле в 1950 году до 56,7 промилле в 1955 году. 

Согласно данным органов ЗАГС по Восточному Казахстану в период 
с 1945 по 1955 годы было зарегистрировано 18736 браков и 100 разводов. 
Так, число браков в период с 1945 по 1950 годы имел тенденцию к росту – 
с 2910 фактов регистрации брака до 8216, а к 1955 году их число 
уменьшилось и составило на конец указанного года 7610 фактов[6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные демографические показатели за 1945, 1950 и 1955 годы по 

Восточному Казахстану, тысяч человек 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что за 20-летний 

период (1939-1959гг.) демографическая ситуация (рост рождаемости, 

естественного прироста и другие показатели) в Восточном Казахстане, 

существенно изменяются. 

Так, в период с 1939 по 1945 годы, в том числе и в период Великой 

Отечественной войны наблюдается низкая рождаемость, высокая 

смертность, отрицательный естественный прирост. 

В послевоенное время, начиная с 1946 года, данные показатели 

улучшаются – рождаемость растет, смертность, в том числе и детей в 

возрасте до 1 года, снижается, естественный прирост населения 

преодолевает положительную отметку, а также происходит рост браков. 
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РЕТРОСПЕКТИВЕ (1939-1989 гг.) 

 

Миграция представляет собой неотъемлемую часть численности 

населения и представляет собой процесс перемещения населения через 

границы территорий (государства, региона, области, района, города, 

сельской местности), связанный с переменой места жительства.   

Демографические и миграционные процессы, изменения в 

численности, структуре населения, происходившие на всей территории 

Казахстана, имели тесную связь с историческими событиями, а также в 

значительной степени зависели от состояния социально-экономического и 

социокультурного развития государства. 

Так, миграционные процессы в 1930-х годах были вызваны 

политикой этноцида, в 1940-х годах – депортацией и военной эвакуацией 

народов, в 1950-х годах – освоением целинных земель – оказали 

значительное влияние на формирование этносоциальной структуры 

населения Казахстана [2]. 

Период с 1926 по 1939 года характеризовался высокой 

подвижностью населения. Голод 1930-х годов и последствия, которые он 

оказал на демографические показатели, к сожалению, не отражают 

конкретные данные по миграционному движению населения, как внутри 

страны, так и за ее пределами. В статистических документах этого периода 

отмечен огромный приток мигрантов в Казахстан из других республик. 

Формирование численности населения Казахстана в 30-е годы ХХ века 

шло, в основном, за счет миграции из центральных областей России, 

Украины и депортированных народов. 

По Всесоюзной переписи населения 1939 года численность 

представителей казахского этноса составила 2 327 625 человек, по 

сравнению с 1926 годом казахское население сократилось в 1,6 раза. 

Большинством населения стали русские, их численность увеличилась в 2 

раза, и составила 2 458 687 человек. Помимо того, увеличилась 

численность и других национальностей – украинцев, узбеков, уйгуров. 

Всесоюзные переписи 1939 и 1959 годов сведения о миграции 

населения не содержат. 
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Исторические события середины XX века оказали значительное 

влияние на демографическую ситуацию в стране. Миграционная экспансия 

на Казахстан, которая началась в 30-е годы ХХ в., получила свое 

дальнейшее развитие. 

В годы Великой Отечественной войны в Казахстан были 

депортированы целые народы. 27 августа 1941 года по линии НКВД был 

распространен приказ «О мероприятиях по проведению операции по 

переселению немцев из республики немцев Поволжья, Саратовской и 

Сталинградской областей». 28 августа 1941 г. был обнародован Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 21-160 «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья». Большинство из них должно было 

разместиться в Казахстане. К 25 октября 1941 г. в республике 

планировалось принять 467 тысяч немцев Поволжья [3, с.55-56]. 

Кроме немцев высылке со своих территорий во время войны 

подверглись в 1943-1944 годы народы Северного Кавказа и Калмыкии. 

Всего в восточные районы СССР были выселены 650 тысяч чеченцев, 

ингушей, калмыков и карачаевцев. Чечено-Ингушская АССР была 

ликвидирована в 1944 году. В феврале было выселено 310630 тысяч 

чеченцев и 78479 тысяч ингушей. В марте этого же года в Казахстан 

прибыло 344589 тысяч человек. В Джамбульской области было расселено 

16565 тысяч человек, в Алма-Атинской – 29089, в Восточно-Казахстанской 

– 34167, в Южно-Казахстанской – 39542, в Актюбинской – 20309, в 

Семипалатинской – 31236, в Павлодарской – 41230, в Карагандинской – 

37938 человек. К этим переселенцам прибавились тысячи чеченцев и 

ингушей, уволенных из рядов Красной Армии после февраля 1944 года. 

Кроме того, насильственной депортации подверглись и другие 

народы. Так, в 1944 году в Казахстан прибыло 1268 семей или 4501 

человек крымских татар, около 7 тысяч болгар и греков. В Казахстан было 

выселено также 6300 семей турок из Грузии, общей численностью 27833 

человек [3, с.55-56]. 

В результате этих мероприятий темпы роста абсолютной 

численности населения в первые годы войны были очень высоки. В 

среднем по республике в 1941 году численность населения возросла по 

сравнению с 1940 годом на 5,3%, а в 1942 году, по сравнению с 1941 годом 

– на 11%.  

Несмотря на большое количество убытий в связи с мобилизацией 

населения на фронт, для всех населенных пунктов Казахстана как 

городских, так и сельских было характерно положительное сальдо 

механического движения. 

В ходе промышленного строительства в годы войны в Казахстане 

быстро росли города, строились рабочие поселки. В стране к середине XX 
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века насчитывалось 33 города и 107 городских поселений. За период с 1939 

по 1945 года абсолютная численность городского населения выросла на 

30%, а его удельный вес в составе населения Казахстана стал равен 37,7%.  

Это было результатом миграции на территорию республики огромного 

количества людей. Так, механический прирост горожан за 1941-1945 годы 

составил 13,3% от числа всех жителей городов на 1 января 1945 года. 

После войны реэвакуация и воссоздание численности рабочих в 

районах, освобождавшихся от оккупации, вызвали огромный отток 

населения из Казахстана, одновременно продолжалось миграционное 

движение в республику. 

На пленуме ЦК КПСС 1954 года была поставлена задача массового 

освоения целинных и залежных земель в кратчайшие сроки. Целинные и 

залежные земли осваивались в основном в Кустанайской, Целиноградской, 

Северо-Казахстанской, Павлодарской и Кокчетавской областях. Всего на 

первом этапе массового освоения целины (1954-1956 годах) в Казахстан 

прибыло более 640 тысяч человек, что составило 45,3% всего сельского 

населения, проживающего в целинном крае. За 1954-1958 года население в 

общем по Казахстану увеличилось на 24%, то в тех областях, где 

осваивались целинные земли – на 40-50%. 

На графике 1 отражено, что за двадцатилетний период (1939-1959 

года) большее число мигрантов расселилось в Северном регионе 

Казахстана  и составило 24% от общего числа, на втором месте находится 

Южный экономический регион – 15,6%, третье место – Центральный 

район – 6,2%. В Восточном и Западном регионах была зафиксирована 

убыль сельского населения, соответственно 11,6% и 26% [1,с.47]. 

 

 
График 1- Интенсивность притока населения по регионам Казахстана с 1939 по 

1959 годы, в % 
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С 1940 по 1950 г. все население страны увеличилось на 7,7%. 

Главным образом такой прирост был осуществлен за счет механического 

прироста – спецпереселенцев и частично эвакуированных. Городское 

население выросло на 35,7% (в 1,4 раза), а сельское сократилось на 4,9%. 

В период с 1959 года по 1989 год наблюдался рост абсолютной 

численности городского населения и его удельного веса в структуре 

населения Казахстана. В 1970 году, в сравнении с 1959 годом, численность 

городского населения выросла почти на 40%, в последующие десятилетия 

темпы роста значительно снизились с 1970 по 1979 года численность 

городского населения выросла на 21%; в 1979-1989 года – на 19,5%.  

График 2 демонстрирует, что доля горожан в общей численности 

населения страны стабильно повышалась: в 1959 год – 43,8%, в 1970 год – 

50,3%, в 1979 год – 53,9%, в 1989 год – 57,1%. Среднегодовые темпы 

прироста численности городского населения в эти годы были равны: с 

1959-1969 года – 4,4%, с 1970-1979 года – 2,2%, с 1979-1989 года – 1,8% [3, 

с.55-56]. Это можно проследить по 2 графику.  

С 1959 по 1970 годы, а в особенности в 1960-е годы начинается отток 

населения из сельских местностей. Данный факт объясняется 

значительным различием в качестве жизни в городе и в селе, с одной 

стороны, и, с другой стороны, урбанизационными процессами. Все области 

Казахстана можно разделить условно по группам миграции сельского 

населения. Анализ этих данных представлен в таблице 1. 

 

 
График 2 - Численность населения Казахстана (1959-1989 гг.), тысяч человек 

 
Таблица 1 -Интенсивность оттока (прироста) сельского населения в возрасте 0-59 лет 
по областям Казахстана за 1959-1970 годы, в % 
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№ Группа Область Казахстана 

Интенсивность в 
целом за 

рассматриваемый 
период 

Среднегодовая 
интенсивность 
оттока (роста) 

I 
Положительное 
сальдо миграции 

Алматинская 14,6 + 1,33 

Атырауская 14,0 + 1,27 

Жезказганская 14,0 + 1,27 

Торгайская 9,2 + 0,84 

Семипалатинская 5,2 + 0,47 

Западно-Казахстанская 2,2 + 0,20 

Актюбинская 1,2 + 0,11 

Жамбылская 1,7 + 0,15 

I
I 

Отток от 0 до 5% 
Карагандинская 3,0 – 0,27 

Южно-Казахстанская 0,2 – 0,02 

I
II 

Отток от 5 до 
10% 

Талдыкорганская 9,8 – 0,89 

Акмолинская 9,0 – 0,82 

Кызыл-Ординская 5,1 – 0,46 

I
V 

Отток от 10 до 
15% 

Восточно-
Казахстанская 

14,3 – 1,30 

Кокшетауская 12,8 – 1,16 

Павлодарская 15,2 – 1,38 

Костанайская 11,8 – 1,07 

Северо-Казахстанская 11,5 – 1,05 

Мангистауская 10,0 – 0,91 

Казахстан 4,6 – 0,42 

 

Первая группа из 8 областей формируется не только за счет 

естественного прироста, но и миграционного потока. В городах данной 

группы миграционная интенсивность людей существенно отличается, так в 

Алматинской области она выше в 12,2 раза, чем в Актюбинской. Данную 

группу условно можно поделить еще на три подгруппы – в первую 

подгруппу будут входить Алматинская, Атырауская, Жезказганская 

области, имеющие высокий миграционный поток; ко второй – 

Семипалатинская и Торгайская области – средний миграционный поток и 

третья подгруппа включает Западно-Казахстанскую, Жамбылскую и 

Актюбинскую области с низким миграционным притоком. 

Вторая группа включает всего 2 области – Карагандинскую и Южно-

Казахстанскую. В межпереписной период процент выбытия из них оставил 

3,0% и 0,2% соответственно. 

Такие области, как Талдыкорганская, Акмолинская, Кызыл-

Ординская составляют третью группу, характеризующуюся 

интенсивностью оттока населения от 5,0 до 10%. 

Последняя, четвертая группа включает 6 областей. Наибольший 

отток населения наблюдается в Павлодарской и Восточно-Казахстанской 

областях. 

С 1970-х до 1990-х гг. в республике осуществляется устойчивое 

повышение убытия населения в страны СНГ. Более 30 тысяч человек 
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выехали за пределы территории Казахстана в начале 1970 года, а к концу 

1988 года эта цифра возросла уже до 95 тысяч [1,с.48]. 

До 1968 года для республики было характерно положительное 

сальдо миграции населения. Однако с начала 70-х годов Казахстан стал 

государством, интенсивно теряющим население в результате миграции. 

Только за 1970-е годы из-за миграций Казахстан потерял 28% 

естественного прироста населения, за 80-е годы – 38%. Скачок в 

миграционных потоках приходится на 90-е годы, что связано с изменением 

этнополитической ситуации, распадом СССР, суверенизацией республики, 

образованием новых независимых государств, появлением таможенных 

барьеров, разрывом многовековых экономических, культурных, 

информационных и этнических связей народов. 

Более 1,5 миллиона человек за время с 1970 по 1989 годы 

мигрировали из Казахстана на территорию России, Украины, Белоруссии и 

Прибалтийских республик. Страну покидали, главным образом, 

представители немецкой, русской, украинской, белорусской диаспор. В 

1989 году начинается оживленный процесс возвращения мигрантов, в 

основном казахов, из Каракалпакии, Узбекистана, Туркмении и отдельных 

регионов России. Между тем в этот период на территорию страны из 

РСФСР и Средней Азии иммигрируют киргизы, узбеки и туркмены [4,с.14-

15]. 

За межпереписной период 1979-1989 годов в Казахстан прибыло 

5521912 человек, выбыло 4910939 человек, миграционное сальдо 

составило 610973 человек. 

В начале 1980-х годов во внутренней миграции отмечаются 

межобластные движения в направлении с севера и северо-востока на юг 

Казахстана, а к концу 1980 годов миграционные потоки поменяли свою 

направленность – с юга на север. Миграционные движения между 

областей были определены разными темпами развития экономики 

областей страны, а также нехваткой рабочих. Численность населения 

страны падает, что обусловлено низкой рождаемостью и возрастанием 

числа убывающих людей, снижением числа прибывающих. В период с 

1987 года по 1990 год из Казахстана эмигрировало более 145 тысяч 

человек. 

Таким образом, основным фактором изменений общей 

демографической ситуации в Казахстане в период с 1939 по 1989 года 

были миграционные процессы, которые были тесно взаимосвязаны с 

историческими, социально-экономическими событиями в стране.  
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ПИСЬМАХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ 

 

В 2014 г. отмечалось 100-летие начала Первой мировой войны. Это 

заставило исследователей еще раз обратиться к её причинам, ходу, 

событий, итогам, последствиям. Но все это основывается на фактах, 

мнениях ученых, и отражают лишь причинно-следственные связи и 

последовательность событий.  

В нашем понимании война – это глобальное физическое 

столкновение оппозиций. Но за этим пафосом возникает история 

«маленького» человека, история обычного участника военных событий. И 

эту историю можно увидеть в карандашных зарисовках солдат, в их 

письмах родным и близким. В 2013 г. вышла в свет книга «Художники в 

первой мировой войне. Владимир Фаворский – Мария Фаворская; Иван 

Ефимов – Нина Симонович-Ефимова. Переписка» [2], в которой 

представлены письма Владимира Андреевича Фаворского и Ивана 

Семеновича Ефремова своим женам с фронта Первой мировой войны. Все 

участники переписки были художниками. Иван Семенович Ефимов (1878–

1959) – график и живописец, скульптор, анималист, театральный деятель, 

ученик К.А. Коровина и В.А. Серова. Его жена Нина Яковлевна 

Симонович-Ефимова также известна как живописец, ее работы есть в 

Третьяковской галерее, в Русском музее. Кроме того, она – создательница 

первого в России авторского кукольного и теневого театра, известного как 

«Театр Ефимовых». Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964) – 

график, мастер книжной иллюстрации. Мария Владимировна Фаворская 

(Дервиз) (1887–1959) – племянница Н.Я. Симонович-Ефимовой, автор 

пейзажей и портретов, в дальнейшем посвятившая себя воспитанию детей. 

Таким образом, можно говорить о том, что материалы переписки – это не 

только история войны, но и история отечественного искусства.  
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Исследователи творчества И.С. Ефимова обращают внимание, что он 

мог не ходить на войну. В воспоминаниях его жена писала:  

«Когда разразилась война 1914 года, Иван Семенович был в своем 

мрачном настроении. Его начала томить, кроме того, мысль, что многие из 

его друзей находятся на фронте, а ему как "единственному сыну при 

матери" никогда не отбывавшему воинской повинности, предстояло, когда 

подойдет его год, служить где-нибудь в обозе или сторожить в тылу 

военное имущество. Эта скучная перспектива угнетала его настолько, что я 

стала ему настойчиво советовать поступить добровольцем в действующую 

армию немедля».  

Для того, чтобы попасть на фронт, Ефимов воспользовался помощью 

Владимира Фаворского (т.е. помощью мужа племянницы своей жена), уже 

служившего в то время в артиллерии на передовой. Так родственники 

оказались рядом.  

О чем же писал своей жене человек, добровольно ушедший на 

фронт. Обратимся к некоторым письмам. 

«Поручил мне офицер вести журнал военных действий батареи, то 

есть писать историю. Вчера вечером интересно говорили с командиром об 

верховой езде и лошадях. Мы живем 7 человек в избе, и не кажется 

тесным, просто не приходит в голову, что тесно, ну как у Марии 

Дмитриевны в Твери. Над койкой командира висит телефон», – можно 

прочесть в его письме супруге. То есть в письме обычные бытовые 

зарисовки, вполне нейтральные по своему настроению. Аналогичное 

спокойствие и даже умиротворение чувствуется при прочтении другого 

письма, написанного в ноябре 1916 г. Приведем некоторые строчки из 

него: «Зачем же я тебе эти пустяки пишу – о том, как водил (батарею)? 

Должно быть для того, чтобы написать что-нибудь военное, потому что 

военного ничего еще мне не пришлось делать, а только участвую в этой 

жизни. А живописного здесь столько, что почти не хватает внимания. … А 

со мной сейчас бегает и царапает меня лапами по полушубку черно-белый 

щенок». Интересно, что в этом письме виден и взгляд Ефимова-живописца 

(«живописного здесь столько, что почти не хватает внимания»), и тяга к 

будущему изображению животных («а со мной сейчас бегает и царапает 

меня лапами по полушубку черно-белый щенок»). В своем письме как бы 

между прочим Иван Семенович сообщает, что его «солдаты уже прозвали 

батарейным дедушкой». И это несмотря на его возраст – 38 лет. 

Похожее ощущение спокойствия, совмещенное с чувством красоты 

от и природы можно уловить и из записки Ефимова скульптору Анне 

Семеновне Голубкиной, вложенной в письмо жене 26 ноября 1916 года: 

«Дорогая Анна Семеновна! 
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Здесь тем жизнь хороша, что здесь нет маленьких страшных ужасов 

жизни. И еще тем, что люди здесь объединены одной целью. Если забыть 

про врагов – то мы-то все, и чужие друг другу в жизни, теперь точно 

спаяны точно орденом каким, и нет того ощущения, что путаешься и 

тычешься беспомощно по жизни одиночкой. А места для житья тут 

чудесные – горы со всеми красотами инея, восходов, закатов. Наш 

наблюдательный пункт на вершине горы, и я вот все никак не могу уйти 

отсюда вниз, где наше жительство, а сюда приходят только на дежурство, 

но здесь землянка и можно ночевать. Передайте горячий привет мой всем 

вашим. Иван Ефимов». 

Почти что такими же словами через месяц, в декабре 1916 г., в 

письме домой Ефимов объяснял, что он отправился на войну вовсе не из-за 

высоких политических соображений, а по психологической причине:  

«А главная прелесть военной жизни – это, верно, так, что она 

стройна, и чувствуешь себя частью огромной силы, а не тыкаешься 

беспомощно по жизни в одиночку». 

 Иначе говоря, война, придавала смысл жизни, делая ее частью 

«общей» жизни. Возможно, эти ощущения уже в советское время 

участники военных действий будут именовать выражением «боевое 

братство» и ценить выше всего в жизни.  

В отличие от И.С. Ефимова В.А. Фаворский на фронт не рвался, его 

мобилизовали в армию 15 июня 1914 года, когда его новорожденному 

сыну был месяц.  

Ж. Васильева, прокомментировавшая в «Российской газете» одну из 

выставок, посвященных Первой мировой войне, подробно остановилась на 

упоминаемой книге писем [1]. При этом журналисткой было особо 

отмечено, что в письмах художников отсутствовал образа противника как 

врага, которого надо уничтожить. В качестве иллюстрации в газетной 

статье была помещена выдержка из письма Фаворского своему отцу в 

июне 1916. Обратимся к этому отрывку:  

«Приходится сталкиваться с пехотой, расспрашивать их про их 

жизнь, рассказывают много интересного. Один недавно рассказывал, что 

на разведке он залез в костел и нашел там неприятельских раненых, 

оставленных там, напоил их (хлеба с собой не было), в это время 

неприятель поджег костел снарядом. Санитары тут же подбирали наших 

раненых, но чужих из горящего костела не хотели тащить, но офицер наш 

заставил, и солдат был очень доволен». 

Тремя годами позднее в сентябре 1917 г. (т.е. за месяц до Октября 

1917 г.) в письме с фронта отцу Фаворский уже давал критическую оценку 

происходящему на фронте. Он писал:  
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«Знаешь, в каких условиях мы воевали до революции, ни англичане, 

ни французы не согласились бы драться, и не согласились бы драться с 

такой системой и с такими потерями: окопы ни к черту, артиллерии нет, и 

посылают с тем, чтоб не вернуться, как негров или не знаю кого». Весьма 

жесткая оценка была дана офицерскому корпусу:  

«Я их тут насмотрелся – в сущности, они солдат не знают, и так, как 

они хотели делать, можно было при удаче привести Россию к полному 

краху, к поголовному бегству с фронта, к войне друг с другом…».  

Эти строчки Фаворского стали предсказанием событий, 

произошедших в России в последующие годы – революционных 

потрясений 1917 г. и Гражданской войны. 
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УДК 94(574) 
Вебер М., Комова Н. П. 
КГУ  «Школа-лицей №1»,  г.Риддер,  Республика Казахстан  

«ГОРОД РИДДЕР – ПУТЬ ДЛИНОЮ В 25 ЛЕТ»:  
ИСТОРИЯ РИДДЕРА С 1991 ПО 2016 ГГ. 

 
16 декабря  2016 года – наша Республика отметила важную дату 

своей истории – 25 лет  Независимости. Это начало новой страницы -  
развития свободного, суверенного, независимого государства. 

Казахский народ, благодаря умению сплотиться и быть единым 
в минуту опасности, стремлению жить в мире и согласии с другими 
народами - не исчез в потоке истории и смог восстановить свою 
государственность.  

25 лет - это немного по историческим меркам. Но начало новой вехи 
в истории – это всегда непростой период. 

Мы поставили своей задачей проследить, какие преобразования 
произошли за период 1991по 2016 годы в развитии нашего города.  

Основанный в 1786 году горным инженером Филиппом Риддером, 
наш город в 2016 году отметил сразу две юбилейные даты: 230-летие со 
дня своего основания и 25-летие независимости Республики Казахстан. 
Мы попытаемся подвести некоторые итоги его новейшей истории за 
последнюю четверть века. 

http://www.rg.ru/2014/07/31/hudojniki.html
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Градообразующим предприятием нашего города является компания 
ТОО «Казцинк», которая была основана в 1997 г. В Восточном Казахстане 
находится 6 производственных комплексов компании, среди них 
Риддерский горнообогатительный комплекс – один из главных 
производителей цветных металлов в Казахстане. В 1997 г. ЛПК влился в 
состав компании «Казцинк», он вносит значительную лепту в экономику 
города, области и Республики. 

Риддерское отделение ТОО «Казцинк» - крупнейший 
налогоплательщик Республики Казахстан 

ТОО "Казцинк" вносит в городской бюджет 30-36 % дохода. Он - 
спонсор социальных проектов города (финансовая помощь приюту 
"Светоч", интернату имени Ю. Гагарина, открыт приют "Солнышко" для 
детей-отказников, ремонт детской поликлиники).  

О красоте риддерской природы можно говорить бесконечно. 
Великолепие серебристых белков, звенящие горные реки и сказочная тайга 
очаровывают каждого, кто оказывается в наших местах. Сохранить всю эту 
красоту и передать ее будущим поколениям – вот задача Западно-
Алтайского заповедника республиканского значения, созданного 3 июля 
1992 года. Площадь заповедника составляет более 50 тыс.  га. На его 
территории произрастают 872 вида растений, 10 из них внесены в Красную 
книгу Казахстана. В заповеднике обитают более 200 видов птиц, 52 вида 
млекопитающих, 2 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся. В 
настоящее время сотрудниками Западно-Алтайского заповедника 
разработано четыре эколого-просветительских маршрута для туристов.  

Риддер широко известен своими спортивными достижениями. Наш 
город является одним из центров зимнего спорта в Казахстане. В сборной 
Казахстана по зимним видам спорта представительство риддерцев является 
внушительным. Во многом - это заслуга Республиканской 
специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, 
которая  была создана в 2002 году. 

Выпускники и учащиеся школы являются чемпионами и призерами 
Азиатских игр, Чемпионатов Мира среди молодежи, участниками 
Олимпийских игр. На ХХ зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине, 
семь спортсменов из Риддера были членами сборной команды Республики 
Казахстан по лыжным гонкам и прыжкам с трамплина. На XXI 
Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, риддерских спортсменов 
было уже девять. На XXII Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи - 
риддерцев было 10 человек. Наш земляк Алексей Полторанин дважды стал 
пятым на Олимпийских играх. 
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Ежегодно с 7 января 2004 года в городе Риддере проводится детско-

юношеский турнир по лыжным гонкам, посвященный памяти Мастера 

спорта СССР по биатлону Владимира Назарова. С 2015 года соревнования 

приобрели областной статус.   

Небывалым по значимости событием для Риддера стал чемпионат 

мира по спортивному ориентированию на лыжах, который прошел в 2013 

году. «Риддеру удалось продемонстрировать опыт организации и 

проведения стартов высокого уровня», -  констатировал президент 

международной федерации по зимнему ориентированию на лыжах Брайон 

Петерс. 

 
Вот уже 8 лет проходят в городе Риддере автомотогонки. Впервые 

они состоялись в 2008 году.  На гонки съезжаются автолюбители не только 
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Казахстана, но и России.  Это мероприятие содействует приобщению 

молодежи к спорту и здоровому образу жизни. 

 
Физкультурно-оздоровительный комплекс – это спортсооружение, 

которое полноценно функционирует с августа 1992 года. Уже не одно 

спортивное поколение риддерцев прошло через ФОК. Комплексом 

бессменно руководит мастер спорта СССР Иван Петрович Галушко. 

Образование для нас – важная тема. В годы Независимости в нашем 

городе открылось 2 новых учебных заведения. Это первая 

многопрофильная школа-гимназия с государственным языком обучения 

«Шанырак» и школа для одаренных детей в области физики и математики  

«Лицей». Эти учебные заведения стали визитной карточкой системы 

образования Риддера. Их учащиеся, педагоги и выпускники прославляют 

своими успехами наш город далеко за его пределами. 
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 На базе Школы-лицея был создан филиал республиканской Малой 

Академии Наук, который действовал около 10 лет.  

По итогам ЕНТ 2005-06 учебного года КГУ «Школа-лицей №1» 

вошла в группу «100 лучших школ Республики Казахстан». 

На территории Риддера проживают представители более 20 

национальностей, поэтому важнейшей задачей является укрепление 

единства, создание условий для возрождения родного языка, культуры, 

традиций межнационального согласия. В Доме Дружбы, который был 

создан в 2005 году, были созданы общество «Қазақ тілі» и 10 

этнокультурных центров (русский центр культуры, немецкий центр 

«Возрождение», татаро-башкирский, еврейский, белорусский, корейский, 

этно-ориентированное общество «Казачий культурно-экологический 

центр», «Иртышский казачий центр», азербайджанский и украинский 

национально-культурные центры). Они стали активными участниками 

деятельности Ассамблеи народов Казахстана ВКО.  

Важное значение для гармоничного развития общества имеет 

межконфессиональное согласие. 

 Казахстан — государство светское, но роль диалога религий в 

современном мире велика. Тесное взаимодействие духовных лидеров 

помогает сохранению мира и стабильности в обществе. 

На территории Риддера сегодня действует 9 религиозных 

объединений. Самыми массовыми являются традиционные для жителей 

нашего государства православие и ислам. В независимом Казахстане 

религиозные объединения получили возможность строить свои культовые 

здания. В 1994 году в Риддере появилась первая мусульманская мечеть, в 

1998 году – построен новый православный храм, а в 2014 году к празднику 

Курбанайт на народные деньги построено новое здание мечети.   

В 2003 году в городе Риддере был образован филиал областного 

литературного объединения «Звено Алтая». В него вошли писатели и 

поэты нашего края, широко известные в Республике и за ее пределами. В 

2006 году филиал преобразуется в самостоятельную региональную 

писательскую организацию «Писатели Рудного Алтая». Ее участниками 

являются 22 человека. Пятеро из них – члены Союза Писателей Казахстана 

и России. Это Немцев М.С, Первушин К.С, Комов С.А., Манаков Ю.С., 

Серова А.. Наши писатели являются лауреатами международных и 

региональных литературных конкурсов, имеют почетные стипендии и 

высокие награды. 
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Важную роль в экономике города играет предпринимательство. На 

территории города за годы Независимости созданы хозяйствующие 

субъекты всех форм собственности. Республиканским бюджетом 

осуществляется целевая поддержка малого и среднего бизнеса, 

выделяются трансферты, льготные кредиты и субсидии на создание новых 

и поддержку действующих производств. Известны в городе такие 

предприятия, как «Востокстройиндустрия», «Шыгысстройиндустрия», 

«Риддерэнерголаборатория», «Производственно-торговая фирма Гемма», 

«Волна», «Вертикаль», «Хан Тенгри», «Астана», «Вертикаль» и др. 

Систематически и планомерно ведется в городе работа по развитию 

инфраструктуры и улучшению социальной сферы. Только за последние 5 

лет в городе в рамках Дорожной карты занятости осуществляются 

плановые ремонты социальных объектов, освещение, озеленение и 

благоустройство города:     

- К 2015 г. полностью ликвидирована очередь в детские сады в г. 

Риддера 

- Введены в эксплуатацию 3 частных детских сада «Детская 

планета(150 мест) и «Нұрбөбек» мощностью 480 мест, д/с"Достык" (108 

мест), введен в эксплуатацию д/с на ул. Гоголя-Свердлова (140 мест), 

строится д/с на ул. Мичурина на 280 мест.   

- Завершено строительство семи новых жилых домов в 4 

микрорайоне, 6 микрорайоне, на улице Островского. В числе новоселов - 

семьи воинов-интернационалистов, горняки, молодые специалисты, 

сироты и переселенцы. 

- В городе ведутся активные дорожно-ремонтные работы: в 2015-

16 гг. проложено 9 км новых дорог 

- Произведен ремонт тротуарных дорожек и проложено новых  

тротуаров в 2015 г. – 5,3 км, 2016 г. – 5,7 км  

- Заасфальтированы проезды и пришкольные территории 
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- Облагорожены клумбы парков и мест отдыха горожан: в «Парке 

Афганцев», перед Дворцом культуры, в «Парке Ветеранов» 

- Появилось 45 новых автобусных остановок 

Немало за четверть века сделано в Риддере для развития культуры 

города. Центрами культурной жизни Риддера являются  Дворец культуры 

и Дом школьников. В годы Независимости в городе создан целый букет 

уникальных танцевальных и хореографических коллективов. Славу городу 

приносят такие коллективы как «Экзерсис», «Каприз», «Томирис», «Ритмы 

детства», «Фантазия». Много лет радует горожан своими выступлениями 

хор ветеранов. Успехи городских творческих коллективов отмечены 

самыми высокими наградами разного уровня. 

Видя на зданиях Риддера мемориальные доски, мы соприкасаемся с 

историей города, с людьми, которые эту историю создавали.  

В годы Независимости была увековечена память почетных граждан 

Риддера, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности, 

культуры, образования, здравоохранения, спорта и общественно-

политической жизни города. Это:  

- Усенов Ануарбек Основатель Золотого Запаса и Алмазного Фонда 
Республики Казахстан 

- Андрей ФилипповичЛосьев - организатор горноспасательной 

службы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.  

- Иван Васильевич  Бердус внес большой вклад в создание и 
работу  Хариузовской ГЭС первой В Казахстане и второй в СССР.  

- Василий Андреевич Гребенюк Герой Соцтруда, директор ЛПК, 
министр цветной металлургии Казахской ССР 

- Сакабаев Кокей–инженер-конструктор, журналист, писатель, член 

Союза писателей Казахстана.  

- Памятные доски риддерцам –героям Советского Союза и воинам-

интернационалистам 

5 июля 2013 года в Риддере, в торжественной обстановке был открыт 

памятник воинам-интернационалистам Немало риддерских парней 

выполнили свой воинский долг в Афганистане, 5 из них не вернулись с той 

войны. Вокруг памятника был разбит живописный сквер, с 

асфальтированными дорожками, цветочными вазонами и скамейками. На 

мирно гуляющих риддерцев с трехметровой высоты безмолвно смотрит 

молодой воин — дань памяти тем, кто воевал, и тем, кто не вернулся с 

войны.  

В Риддере на перекрестке главных дорог города установлена мини-

копия символа столицы и ее главной достопримечательности – монумента 

Байтерек. «Байтерек» – означает дерево жизни. Он символизирует собой 

государство, сохранившее исторические корни, имеющее прочную опору и 

устремленность к будущему развитию и процветанию. И все же одна из 

главных символик монумента – это олицетворение Независимости 
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Республики Казахстан. Для Риддера мини-Байтерек – стал подарком в 

преддверии 20-летия Независимости страны. 

Завершая наше путешествие по страницам истории Риддера периода 

Независимости РК, хочется подвести итоги и сказать, что сделано за 25 лет 

немало. Город живет, развивается, растет и процветает. Родилось и 

выросло новое поколение горожан, способных принять и продолжить 

эстафету предшествующих поколений, приумножить достижения, и 

сделать еще лучше город и страну, в которой мы живем. Будущее 

Казахстана и города в наших руках! 
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КЕНОТАФ КАК ВИД АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА 

 

За годы существования в Казахстане археологической науки 

учеными воспроизведена относительно целостная картина развития 

древней истории. На территории Казахстана изучено огромное количество 

археологических памятников разных эпох. В настоящее время идет их 

систематизация и классификация. Эта одна из задач современной 

археологической науки – переход на новый, более качественный уровень. 

В настоящее время в разных регионах Казахстана ведется паспортизация 

ранее изученных и вновь обнаруженных археологических памятников, 

создаются археологические карты. И эти памятники необходимо не только 

зафиксировать, но и разбить на типы и виды.  

Типология - учение о классификации, упорядочении и 

систематизации сложных объектов, в основе которых лежат понятия о 

нечетких множествах и о типе. На территории Казахстана к наиболее 
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распространённым типам археологических памятников относятся 

поселения, стоянки, городища и могильники. Кроме того встречаются 

такие типы памятников, как кенотаф, менгир, дольмен, кромлех, балбал. 

Часть из этих памятников включены в общую типологию, разработанную 

археологами для сопредельных территорий  [1].  

С накоплением археологических памятников предпринимались 

попытки систематизации некоторых видов. Л.С. Клейн предложил 

выделить 11 типов археологических памятников. Однако в этой 

классификации присутствуют не все виды памятников.    

Кенотаф (др.-греч., от - пустой и - могила) – надгробный памятник в 

месте, которое не содержит останков покойного, своего рода 

символическая могила. Устанавливается в случае, если покойный погиб в 

труднодоступном месте, а тело утрачено или его поиск может привести к 

новым жертвам, и не может быть погребено на родине. Также кенотаф 

устанавливается, если тело кремировано, а прах развеян [2]. 

Такие погребения сооружали нивхи и остяки для людей, не 

вернувшихся с войны или без вести пропавших. На Алтае и в Китае 

хоронили имитации людей-воинов и родственников для охраны и 

сопровождения умершей знати. Киргизы, заботясь о душе умершего 

родственника и охране его от осквернения, сооружали двойное 

захоронение: одно - общественное, кенотаф и другое - реальное, тайное. О 

такой же практике свидетельствуют тюркские этнографические 

материалы. 

Кенотафы могли быть остатками церемоний, связанных с 

жертвоприношениями умершим и вождям. По некоторым 

представлениям  не хоронили прах умерших, имевших вредоносный дух. В 

таком случае для успокоения души не захороненного покойника 

совершали обряд захоронения куклы, олицетворявшей покойного, или же 

одежду, предметы его быта. В большинстве случаев кенотафы были 

основными погребениями в курганах. В кенотафах обычно содержалось по 

одному - два сосуда. Они были распространены довольно широко в разные 

эпохи. В знаменитом некрополе эпохи бронзы близ Варны (Болгария) 

встречались могилы с большим количеством золотых предметов, но без 

останков погребенного. Кенотафы чаще встречаются в Средней Азии в 

курганных могильниках, близких к рубежу новой эры.  

Сооружение кенотафов было характерно для народов Центральной 

Азии с древности. Хронологически они укладываются в рамки с VI-IX вв.  

В ходе исследования на территории Западного Казахстана было выявлено 

наличие двух кенотафов, относящихся к домонгольскому времени 

(грунтовый могильник Лбище, погребения № 7 и 8). В обоих кенотафах 

были захоронены взнузданные чучела коней. Инвентарь включал в себя 

удила, псалии, стремена и подпружные пряжки. В одном из погребений 

(№7) на дне могильной ямы были обнаружены кости двух ног барана. 
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Сложно однозначно ответить на вопрос, с какой целью сооружались 

данные кенотафы. В первом случае, когда конь был захоронен с 

заупокойной пищей, конь, возможно, представлял собой подмену 

умершего вдали от родины человека: конь лежал по центру, на дне 

могильной ямы, сбоку от него была уложена пища. Возможно и то, что 

данный комплекс был сооружен в честь человека, умершего вдали от 

родины, с целью снаряжения его конем и заупокойной пищей, которые 

должны были найти его в загробном мире. Во втором случае кенотаф мог 

быть сооружен как с целью погребения боевого коня, так и с целью 

снарядить человека, умершего на чужбине. Интересно то, что оба кенотафа 

располагались на одном могильнике и были совершены с небольшим 

временным интервалом. Исходя из этого, возможно сделать заключение о 

том, что данные кенотафы могли быть сооружены в честь двух воинов, 

умерших на чужбине. С другой стороны данные кенотафы могли быть 

оставлены представителями одной этнической группы 

Терртория Прииртышья богата степными пейзажами с курганами и 

каменными изваяниями. В 1992-1998 гг. археологическая экспедиция 

Восточно-Казахстанского государственного университета под 

руководством А.А. Ткачева на территории Верхнего Прииртышья 

исследовала значительное количество памятников кимако-кыпчакского 

периода. Один из курганов оазался без захоронения человека, но с богатым 

вещевым инвентарем. Это курган с каменной наброской сооружен в 

период существования на территории Верхнего Прииртышья 

раннегосударственного кимакского объединения и может датироваться IX-

X вв. н.э. Очевидно, курган-кенотаф был сооружен в честь погибшего на 

стороне представителя высшей социальной группы кимакской знати [3].  

Кенотафы были обнаружены и на территории Северного Казахстана. 

Это  символические погребения, отличающиеся от обычных отсутствием 

костяков погребенных, представлены в 6 курганах. В пяти случаях такие 

погребения совершены в срубах-рамах и в одном – в каменном ящике 

(Айрыдаш-3). Все кенотафы содержат ритуальные погребения мужчин 

(судя по сопроводительному инвентарю), за исключением кургана 

четыре  могильника Айрыдаш-3, где, по-видимому, был кенотаф ребенка 

(размеры каменного ящика были невелики). В кургане 2 могильника 

Солдин-эке кенотаф сопровождало захоронение коня. В кургане сорок 

два могмогильника Кызык-Телань-1 найдена только половина костяка, что 

можно интерпретировать как захоронение умершего по частям или как 

погребение куклы-мумии. 

Раскопки 70-80-х годов ХХ века на территории Южного Казахстана 

дали интереснейшие находки. Раскопанное на Кокшаровском I поселении 

погребение представляет собой слегка углубленный в землю каменный 

ящик, содержащий сосуд, наконечники стрел и охру. Костяк отсутствовал. 
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В. Ф. Старков предполагает, что это условное погребальное сооружение - 

кенотаф. Известны кенотафы и во время гуннов и сарматов [4]. 
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ВЕРХУЛЬБИНСКОЕ - СОГРА - НОВАЯ СОГРА: ИСТОРИЯ 

СЕЛА И ПОСЕЛКА    

 

Одной из важных государственных задач РК является 

воспитание казахстанского патриотизма. "Патриот тот, кто любит 

свою страну и к другим государствам относится с уважением. 

Печальный опыт Второй мировой войны наглядно показывает 

опасность перехода от патриотизма к национализму, а также то, что 

нужно любить свою страну, не унижая другие народы. Быть 

настоящим патриотом нельзя без знания истории родной земли, 

родного языка,  своих корней." - отметил Президент Казахстана 

Н.А.Назарбаев [4]. 

Казахстан - это единая земля, единый народ и единое будущее. 

В изучении истории своей Родины главное  значение играет 

краеведение. В программной статье "Социальная модернизация 

Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда" 

Н.А.Назарбаев предложил ввести "краеведение" наряду с другими 

дисциплинами как обязательные учебные курсы в средних, 

технических, профессиональных и высших учебных заведениях 

Казахстана [5]. Важно понимать то, что такие различные виды 

историко-краеведческой деятельности студентов, как 

познавательная, преобразовательная, ценностно-ориентационная и 

коммуникативная способствуют удовлетворению, формированию и 

развитию общественных интересов. Изучение истории малых 

посёлков важно для развития краеведческих знаний. Без знания 

истории своей малой родины сложно воспитать "гражданина" в 
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истинном смысле этого слова, человека любящего свою Родину, осознанно 

и бережно относящегося к ней.  

Восточный Казахстан с древнейших времен был благоприятной для 

жизни человека территорией. Хорошие почвы и разнообразные пастбища, 

многочисленные месторождения полиметаллов (золото, серебро, медь, 

олово, свинец и др.), лесные богатства, изобилие промыслового зверя и 

рыбы издавна привлекали сюда человека [1, с.7].   

По данным археолога С.С.Черникова, впервые человек здесь 

появился в послеледниковую эпоху в конце среднего палеолита [6, с.7].  До 

начала XVIII  века эту территорию населяли казахи, ни раз на эти земли 

претендовали западно-монгольские племена джунгары.  

В начале XVIII века начинается активное освоение данной 

территории русскими властями, особо заинтересованное в развитии 

торговли и разработке месторождений полезных ископаемых. Имперскими 

властями для обеспечения безопасности прохождения русских торговых  

караванов и появившихся Колывано-Воскресенских заводов от набегов 

джунгар создается линия укреплений по Иртышу, строятся на ней 

крепости и форпосты.    

По историческим данным, в августе  1720 года военный отряд 

Российской армии прибыл к месту слияния рек Иртыш и Ульба, где 

начались работы по строительству крепости. Этот день принято считать 

днём основания города Усть-Каменогорска. Уездный городок Усть-

Каменогорск был расположен на территории двух областей Томской 

губернии и Семипалатинской области, причём правобережный Усть-

Каменогорск принадлежал к расположенной, в основном, на левом берегу 

Иртыша Семипалатинской области (как и все города и поселения, имевшие 

казачьи управления), а большая часть правобережных населённых пунктов 

находились на территории Томской губернии.  

Так к правобережным и  принадлежало село Верхульбинское 

Змеиногорского уезда, иначе именуемое Согрой, возникшее к 1745 году 

как звено в цепи Колывано-Кузнецкой линии укреплений и расположенное 

на берегу реки Ульбы - одного из красивейших уголков природы в 

Восточном Казахстане [1,с.7]. Происходит это по причине удлинения 

линии укреплений, защищающих Колывано-Воскресенские заводы. Была 

устроена цепь укреплений через весь Алтай, начиная от крепости Усть-

Каменогорской до Кузнецка. Это линия стала назваться Колывано-

Кузнецкой.  

По данным современного толкового словаря слово "согра" означает  

угнетенный лес (сосна, береза, ольха с примесью кустарника) на 

заболоченной кочковатой местности в поймах рек или на плоских 

водоразделах. [7]. Именно на таких почвах и появились первые поселенцы.  

Источником формирования линейного казачества были служивые 

городовые казаки, башкиры, мещеряки, донские и уральские казаки, по 
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каким-то причинам отставшие от своих отрядов, разные 

"штрафованные" и сосланные за "вины" люди, запорожские казаки - 

участники восстаний, каторжники, ссыльные, лица, преследуемые за 

религиозные убеждения и другие. Большое внимание уделялось 

привлечению к службе казахов [1,с.7-8].    

В середине XIX в. в селе Верхульбинском был образован 

православный приход, входивший в состав Усть-Каменогорского 

благочиния, а в 1906 году в нем был заложен каменный храм. 

Приблизительно в 1918 году, после того как Усть-Каменогорск был 

занят войсками атамана Анненкова, в Согре продолжали 

оставаться  отступившие части Красной армии. Атаман сделал 

предложение руководителям последних добровольно покинуть 

стратегически важный объект, в противном случае угрожая вести 

смертельный для находящейся в низине Согре прицельный 

артиллерийский обстрел из батарей, установленных на 

Заседателевой сопке (скалы на берегу речки Согринки, ныне 

именуемой Маховка). Мастерство анненковской артиллерии было 

всем известно. Для переговоров в Согру были направлены три 

казачьих офицера. В результате, красные очистили Согру [3]. 

В 1930 году церковь в Согре была закрыта, здание передано 

под учебное заведение.  

В настоящее время в состав современного города Усть-

Каменогорска входят районы, которые прежде являлись 

самостоятельными населёнными пунктами. Это бывшие казачьи 

станицы и посёлки, а также переселенческие сёла и поселения 

смешанного типа, находившиеся в непосредственной близости от 

областного центра и влившиеся в него в процессе развития города, 

расширения его территории. 

В 50-60-е XX века годы на северо-востоке города Усть-

Каменогорска начинается возведение титано-магниевого комбината.  

Строительство Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината 

началось с возведения железнодорожных путей, автомобильных 

дорог и жилого массива, которое местным населением стало 

называться Новая Согра. Первые жители заселились в новые дома в 

1962 году.  

В современном Усть-Каменогорске условно существуют две 

Согры: Старая Согра - бывшее старинное село Верхульбинское и 

Новая Согра - рабочий посёлок, возникший в результате 

строительства крупнейшего промышленного гиганта – Усть-

Каменогорского титано-магниевого комбината (УК ТМК).  

В 1954 г. Совет Министров СССР подписал распоряжение о 

начале его строительства. В 1962 г. сдан в эксплуатацию опытный 
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цех на следующий год получен первый казахстанский губчатый титан. В 

1965 г. получен первый казахстанский магний. 

27 марта 1965 г. Государственная комиссия подписала акт о 

принятии в эксплуатацию первой очереди титано-магниевого 

комбината.  Эта дата является днем рождения «УК ТМК». 

В 1967 г. поселок Согра присоединен к Октябрьскому району города 

Усть-Каменогорска. 

На начало строительства комбината рабочих и инженерно-

технических работников данной отрасли цветной металлургии в 

Казахстане не было. Поэтому основной костяк коллектива опытного цеха 

составляли специалисты, приехавшие с Березниковского титано-

магниевого комбината, Днепровского титано-магниевого и Соликамского 

магниевого заводов. Подготовка новых рабочих велась в два этапа: вначале 

на производственно-технических курсах они получали теоретическую 

подготовку, а затем проходили производственную практику в опытном 

цехе или на родственных предприятиях [2, с.63].  

Одновременно со строительством и расширением деятельности  

Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, строился и 

расширялся рабочий поселок. 

Главными улицами поселка являются: 

- улица Менделеева, центральная улица Новой Согры, названная в 

честь Менделеева Дмитрия Ивановича (1834-1907 гг.), ученого-

энциклопедиста, химика, профессора Санкт-Петербургского университета, 

открывшего периодический закон химических элементов, один из 

фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего 

естествознания, автора классического труда «Основы химии».  

- улица Постышева, пересекающая  ул. Менделеева от Согринского 

клуба влево, названная в честь Постышева Павла Петровича (1888-1940) –  

видного партийного и государственного деятеля, секретаря ЦК ВКП (б) и 

секретаря ЦК Компартии Украины. В 1967 г. улица Новоселов (Новая 

Согра) переименована в улицу Постышева. 

- улица Усть-Каменогорская, пересекающая улицу Менделеева, 

названная в честь города. На данной улице расположена Согринская школа 

№ 23.  

- улица Фасадная, расположена последней  параллельно 

железнодорожной  линии, вдоль поселкового парка, бывшая когда-то 

"фасадом" поселка. 

- улица Егорова, расположена возле магазина «Титан», названа в 

честь Егорова Александра Ильича (1883-1939), маршала Советского 

Союза, героя гражданской войны, командующего ряда военных округов, 

начальника Генерального штаба и первого заместителя народного 

комиссара обороны СССР. В 1967 г. бывшая улица Пржевальского стала 

именоваться улицей  Егорова [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


220 

За время существования Новой Согры происходило создание и 

развитие инфраструктуры поселка. В поселке расположена КГУ 

«Средняя школа № 23». В советское время школа носила имя 

Ленина. В настоящее время планируется присвоить школе почетное 

имя Шаяхметова Мухамета Шаяхметовича, героя Великой 

Отечественной войны, имеющего орден Отечественной войны I 

степени, боевые и трудовые медали, автора документальной повести 

«Безмолвная степь». М.Ш.Шаяхметов был директором школы № 23 

с 1958 по 1983 гг. и внес огромный вклад в развитие школы и 

поселка.  

В 2003 году в поселке произошло открытие нового 

православного храма  в виде пятикупольного кирпичного здания, 

характерного для русского культового зодчества конца XIX – начала 

XX вв. Спонсором выступил ТОО ПКФ «Титан» под руководством 

Н.А. Кузьмина. 

Основание и развитие Новой Согры неразрывно связана с 

деятельностью титано-магниевого комбината. Предприятие является 

одним из крупнейших в мире производителей губчатого титана, 

магния в виде слитков и порошков, пятиокиси ванадия, титановых 

слитков и сплавов. Продукция комбината предназначена для 

изготовления изделий, используемых в авиакосмической, 

нефтегазовой промышленности, атомной энергетики, оборонной и 

медицинской отраслях. С развитием производства титано-

магниевого комбината развиваются и расширяются объекты 

социальной сферы, для работников комбината и их семей, в 

основном проживающих в поселке Новая Согра. 

Для развития физической культуры и спорта имеется свой 

технически оснащенный спортивный комплекс, включающий в себя 

закрытые игровой, атлетический и теннисный залы, стадион «Титан» 

в Новой Согре с плавательным бассейном, различные спортивные 

площадки и каток. На базе спортивного комплекса работают секции 

по греко-римской борьбе, армрестлингу, ручному мячу, баскетболу, 

хоккею с шайбой, футболу, в которых занимается на сегодняшний 

день более 200 детей и подростков. 

В распоряжении коллектива комбината и жителей п.Новая 

Согра имеется Дом культуры, где отмечаются государственные, 

национальные и профессиональные праздники. Дом культуры АО 

«УК ТМК» предназначен для развития творческих кружков, 

проведения культурно - массовых мероприятий к профессиональным 

праздникам и официальным памятным датам, организации досуга 

работников комбината и населения п.Новая Согра.  Жители поселка 

Новая Согра имеют возможность реализовать свои способности и 

таланты в различных кружках. Кружок национального танца «Акку», 
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работает в жанре национального танца. При кружке существует ансамбль 

народного танца «Акку». «Хор ветеранов» и фольклорный ансамбль 

«Сударушки» являются основными творческими коллективами Дома 

культуры, сохранившие хоровое искусство и фольклорные репертуар как 

носитель культуры для старшего поколения и наглядный пример для 

подрастающего поколения. Участники коллективов – это ветераны труда 

комбината и жители поселка Новая Согра. 

Медицинское обслуживание жителей поселка Новая Согра и близко 

расположенных районов, производится в открывшемся 27 марта 2014 года 

современном медицинском центре имени Б.М. Шаяхметова.   

Шаяхметов Багдат Мухаметович (1946-2013 гг.) возглавлял «Усть-

Каменогорский титано-магниевый комбинат» с 1990 по 2013 годы, автор 

более шестидесяти авторских свидетельств и патентов на изобретения, 

Лауреат Государственной премии в области науки, техники и образования. 

Ему присвоены звания «Первооткрыватель месторождения Республики 

Казахстан», «Заслуженный работник культуры Казахской ССР», «Человек 

года», «Благотворитель десятилетия». Награжден орденами «Отан» и 

«Знак Почета». 

18 июля 2014 года, накануне профессионального праздника 

металлургов в Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие 

памятника Багдату Шаяхметову. Мемориальный комплекс расположен на 

площадке перед домом культуры АО «УК ТМК». Монумент представляет 

собой необычное сооружение — на гранитном постаменте установлен 

титановый слиток, а на нем расположен бронзовый бюст. Памятник 

окружает стела, она символизирует крылатый металл — титан. Ведь 

именно его производству посвятил всю свою жизнь Б.М. Шаяхметов.  

В настоящее время поселок Согра, прошел путь от небольшого села 

до рабочего поселка и от рабочего поселка до развитого района города, 

имеющего обширную инфраструктуру, объекты спортивного и 

культурного назначения и свою историю, созданную его жителями. 
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ӘОЖ 82.0(5) 

Ғазезова Е.Қ., Берикболова А.Ж 
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

САҒАТ ӘШІМБАЕВТЫҢ ХАБАР ЖАСАУДАҒЫ ҚОЛТАҢБАСЫ 

 

Журналистиканың,соның ішінде қоғамды қозғайтын, адам санасын      

өзгертетін тұлғалар көп болады. Ол кісілер өз қатарынан, заманынан озық 

туған. Өткен ғасырдың алпысыншы – сексенінші жылдарының арасы қазақ 

руханиятына дарындыларды үйіп-төгіп беріп келген. Өкініші, солардың 

көбінің ғұмыры қысқа болған. Орыс əдебиетінің бағына туған Писарев 

секілді құйрықты жұлдыздай жарқырап жанып, ағып түскен – қазақ 

мəдениеті мен əдебиетінің дамуына, ұлттық сананың өсуіне үлкен үлес 

қосып кеткен Сағат Әшімбаев еді. 

Сағатхан Әшібайұлы Әшімбаев - əдебиеттанушы, сыншы, 

тележурналист, жазушы, қоғам қайраткері.1970 жылы Қазақ мемлекеттік 

ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. Баспасөз бетінде 

оның алғашқы тырнақалды мақалалары 1966—1967 

жылдары аудандық «Советтік шекара», облыстық «Жетісу» газеттерінде 

жарияланады. Еңбек жолын 1969 жылы «Жас Алаш»  газетінде əдебиет 

жəне өнер бөлімінің əдеби қызметкері болып бастаған ол, кейін сол 

бөлімнің меңгерушісі болып істеді.Сағат Әшімбаев 1973 жылы «Жас 

Алаш» газетінен «Жұлдыз» журналына сын жəне библиография бөлімінің 

бөлім меңгерушісі болып ауысады. Ол біраз жыл бойы осы əдеби 

журналдың алқа мүшесі болды. Ол 80-ші жылдардың басынан 

теледидарда «Жүректен қозғайық» атты бірнеше жылға созылған тізбекті 

бағдарлама жүргізді. Өзі теледидарға қызметке келген соң, осы 

хабарлардың өзектес заңды жалғасы ретінде «Парыз бен қарыз» атты 

авторлық бағдарлама енгізіп, оны бірнеше жыл тұрақты түрде жүргізіп 

отырады. Қазақстаннан тыс тұратын қандастарымыздың арасында түсіріп 

қайтқан «Қауышу» хабары да кезінде өте жоғары бағаланған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D2%B0%D0%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D2%B0%D0%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/1966
https://kk.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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Академик Мұхаметжан Қаратаев: “...айтулы əдебиет сыншысы,а 

сарапшысы, əділетсіздікке төзбейтін сарбаз атанды. Сағат Әшімбаевтың 

“Сыншы мұраты” атты тұңғыш жинағы – осының айғағы” деп жазғанда 

Сағат Әшімбаев бар болғаны қылшылдаған жиырманың үстіндегі жас жігіт 

болған. Азаматтық, сыншылық позициясы берік қаламгер болып 

қалыптасты. Өз өмірін, еңбегін адам рухының биіктігі мен тазалығын 

қорғауға арнады. Сағат Әшімбаев алағаш журналистика табалдырығын 

аудармамен бастаған. Ол еңбегі 1966 жылы Мəскеудің “Прогресс” 

баспасынан шыққан “Афоризмы” атты əлем ақыл-ой алыптарының 

даналық сөздері болатын. “Сын мұраты” (1974) атты тырнақалды 

туындысы үшін 1976 жылы Жастар сыйлығының лауреаты атанды. 

“Талантқа тағзым” (1982), “Парасатқа құштарлық” (1985), атты сын 

кітаптарын жұртшылық жылы қабылдады. Өзі өмірден өткен соң 

“Шындыққа сүйіспеншілік” (1993) атты еңбегі жарық көрді. Аталған 

еңбектердің əдеби, ғылыми айналымнан түспей, əркез сұранысқа ие болуы 

Сағат Әшімбаев есімінің сан ғасырларға баратынының, артында қалған 

мұрасының өлмейтіндігінің айқын айғағы болып табылады. 

Ол кісіге екінің бірін көзге іле қоймайтын, сырбаз қаламгер Ғабит 

Мүсірепов баға беріп, інілерінің бірі санап, салиқалы сұхбаттар берген. 

Сағат Әшімбаев сол кісі туралы қадау-қадау мақалалар да жазған. Сол 

дүниелер қазір ұлы қаламгердің ұлттық бейнесін көрсететін құндылыққа 

айналған.  

Қалың көрермендерге бастапқыда Сағат Әшімбаев “Жүректен 

қозғайық” бағдарламасы арқылы танылды. Бұл — телеклуб түрінде өтетін 

хабар. Ол оған дейін Дулат Исабеков жүргізген “Әдептен озбайықты” 

алмастырды. Бір топ білімді, ойы озық, көзі ашық азаматтар ұдайы эфирге 

шақырылып отырған. Түрлі тақырыптарды талқыланған. Бағдарламаға 

телевизиядағы жауап беретін Жүрсін Ерманов бастаған шығармашылық 

топ алғашқы хабарларды Алматы малдəрігерлік жəне Қазақ ауыл 

шаруашылығы институттарында өткізген. Түрлі тақырыптарға орай 

студент жастар мен келетін қонақтар өз көзқарастарын, байламдарын 

білдірген. Лұқпан Садықов, Мақаш Тəтімов, Күлəш Ақжолтаева, Өтебай 

Қанахин, Әбдімəлік Нысанбаев, Бақтажар Мекішов сынды түрлі саланың 

жүйріктері қосыла шапқанда, қалың көрермен айызы қана көрген. 

“Жүректен қозғайықтың” барлығы 14 саны түсірілген. Одан кейінгі 

мақсаты бөлек жəне айқын еді. 

Сағат Әшімбаев перзенттік парызға, азаматтық қарызға келгенде 

адалдықтың ақ туындай желбіреген айрықша адам болған. Осы орайда 

“Парыз бен қарыз” арқылы ұлтымыздың ұйқылы-ояу санасын оятты. 

Теледидардан да ел үшін деп тепсініп тұрып пікір айтуға болатынын 

дəлелдеді. Осы хабар арқылы халқы алдындағы парызын өтеп, қарызын 

қайтарған азамат болды. Қазақ тілі мен рухы жан-жағынан қысым көрген 

тұйық қоғамның сеңін бұзуға түрткі түсірген атақты “Қарыз бен парыз” 
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бағдарламасы ұлттық даму жолын іздегендерге шамшырақ сияқты көрінді. 

Өйткені, Сағат Әшімбаевпен  əңгімелескеннің қайсысы болса да оған 

ағынан жарылған. Журналист Сағат Әшімбаевтың тазалығы мен тəрбиесі 

студияға шақырылғандардың ешқайсына бұра тартатын жол 

қалдырмайтын. Көпке ұнаған бұл бағдарлама, бірақ, сол кездегі 

Компартияға жақпаған. Сағат Әшімбаев туралы жұрт өте жылы пікірлер 

айтып жатқанда, биліктің жүрегі жібімеген. “Парыз бен қарыз” хабарында 

ұлттық рухтың, тарихтың, тілдің көкейкесті мəселелері неге қозғалады 

деген сұрақ жоғары жақта жиі қойылып жатқан сол жылдары. Оған Сағат 

Әшімбаевтың жауабы дайын еді. 

Осы хабардың  кезекті санына  Камал Смайылов пен академик 

Төрегелді Шарманов келеді. Эфир басталғанда комментатор қазақ 

мектебінде оқып, алыс ауылда білім алған адамдардың ешкімнен кем 

болмағанын айтады. Бұл “ұл-қызымыз қазақша білім алмаса, ортасынан 

кем қалады” деген қисынсыз пікірге берілген дəл соққы еді. “Міне, менің 

қасымда екі азамат отыр. Екеуі де сонау Жезқазған даласында, қасиетті 

Ұлытауда туып-өскен, қазақ мектебін бітірген. Қараңыздаршы, осылар 

қазір кімнен кем?” деп Сағат Әшімбаев қонақтарды таныстырған. Камал 

Смайыловтың кейінгі естелігі бойынша: “Өзінің сезімтал білгіш əдетімен 

біздің білім-тəжірибеміз, атқарған қызметтеріміз туралы қызына айтып, 

сол жолы қазақ мектебінің намысын, маңызын қорғап жатқан”. Міне, осы 

эфирге қатысып кеткен Смайылов кешікпей өзі қызмет істейтін Орталық 

комитет Хатшылығының кезекті мəжілісіне келеді. Онда мəжілісте 

қаралатын бір қаулының жобасына көзі түседі. Қараса, “Мемлекеттік 

телерадио комитеті төрағасының орынбасары  С.Әшімбаев туралы”. Толық 

оқыса оны қызметтен босату туралы шешімнің жобасы екен. Сол отырыста 

Смайылов бір кезде өзі орынбасар болған, басқарған ұжым басшыларының 

бірі Әшімбаевты қорғап сөз сөйлейді. Бұл тұжырымға сол кездегі Орталық 

комитеттің идеология хатшысы Өзбекəлі Жəнібеков те қосылады. Ақыры 

мəжілісті жүргізген екінші хатшы Сағидолла Құбашев: “Қаулыны 

түбірінен өзгерту керек, Әшімбаевқа тек сөгіс берумен шектелейік”, деген 

пікірге келген. 

Сағат Әшімбаевты пікірлес қайраткерлер ғана емес, мемлекеттік 

комитетте қызмет атқаратын барлық мамандар қорғай білген. 1986 жылдан 

оның “мінездемесін беру” деген науқан басталады. Сағаттың басшылық 

қызметтегі таза қызметін көрген қызметкерлер тегіс оған жақсы мінездеме 

береді. Бірінші жолы өздеріне ауадай қажет пікірді ести алмаған Орталық 

комитеттің өкілдері тағы “Әшімбаевқа мінездеме беру” мəселесіне 

айналып соққан. Бұл жолы олар ұжымды тіл жағынан екіге жару арқылы 

зымиян ойларын іске асырмақ болған. Әшімбаевтың қазақ тілі үшін тер 

төккенін білетін олар енді орыс тілді бағдарламалардың қызметкерлерін, 

ұлты басқа қызметкерлерді қарсы айдап салуға ниеттенді. Бірақ, ол ойлары 

іске аспаған. Жанна Ахметова, Владимир Назаров, Семен Газарх сияқты 
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мамандар Әшімбаевтың өте дұрыс азамат жəне білікті басшы екенін нақпа-

нақ дəлелдеп шығарған. 

Бүкіл Қазақстан Желтоқсан көтерілісін бастан кешкенде Сағат 

Әшімбаев басын бəйгеге тігіп, алаңдағы оқиғаларды шатырдан түсіртіп 

алған. Ол таспаны режиссер Рубикжан Яхин түсірткен. Сосын əскери-

патриоттық тəрбие жəне спорт редакциясының бас редакторы Рабат 

Жəнібековке тықтырып қойған. Осы оқиғаның ащы ақиқаты сақталған 

таспаны қауіпсіздік органдарының адамдары айлап іздеген. Сағат 

Әшімбаев ешкімді ұстап бермеген. Тек мезгілі келгенде оны көпшіліктің 

көз алдына жеткізу үшін журналистер қолына қайта тапсырған. Жай 

тапсырмай, Желтоқсан туралы барлық ақиқат айтылған алғашқы 

бағдарламаны жасатқан. Басты бəйгеге тігіп түсірілген əрі сақталған 

кадрлар өтіп жатқанда “Сағат Әшімбаевтың жеке архивінен” деген жазу 

дүркін-дүркін өтіп тұрған. 

 Сексенінші жылдардың соңында жариялылық желі жетті. Бұрынғы 

жалғыз жүкті арқалаған “Қарыз бен парыздың” орнына ондаған жаңа 

бағдарламалар шығып жатты. Сағат Әшімбаев комитет төрағасы ретінде 

осы жұмысты жалықпай ұйымдастыра білді. Қазақстанда айтылмаған 

ақиқаттарды ашуға Қазақ телевизиясы мен радиосы белсене кірісті. 

Әсіресе, Семей ядролық полигонын жабу туралы бүкілхалықтық қозғалыс 

экран бетінен түспеді. Арал теңізі тартылып кеткендіктен, оның 

маңындағы халықтың судан да у ішіп, ауадан да у жұтып отырғаны туралы 

ащы шындық апта сайын айтылып, дабыл қағылып жатты.  

1990 жылдың жазында Қазақстанның шығыс өңірінде бірнеше 

ауданды қиратып өткен зілзала болды. Оны алдында Армениядағы Спитак 

жер сілкінісі жəне Тəжікстандағы Ғиссар көшкіні табиғи апаттары кезінде 

Қазақстан алдымен көмек қолын созған. Бірақ, қазақ жеріндегі зілзала 

кезінде одақтық үкімет пен одақтас республикалардың көмегі сезілмеген. 

Бар қиындық Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың иығына түскен. 

Зайсанда жер сілкінген күні қазақ теледидарына ұлттың ең аузы дуалы 

кісілері Әбу Сəрсенбаев пен Тұрсынхан Әбдірахманова шақырылған. Олар 

барлық адамдарды жер сілкінісі зардаптарын жоюға көмектесуге 

шақырған. Экран арқылы арнайы ашылған есеп-шот көрсетіліп тұрған. 

Төраға Сағат Әшімбаев осы орайда арнайы тілшілер қосынын құрылған. 

Құсман Игісінов бастаған журналистер айына екі рет арнайы хабар жасап 

тұрған. Сол кезде республика басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты, жауапты 

министр Макиевскийді Алматыдан мың шақырымнан алыс Зайсан мен 

Тарбағатай аудандарында Қазақ телевидениесінің камерасы қарсы алып 

тұрған. Бұл да төрағаның халық үшін қандай қызметке де əзір екенін 

білдіретін бір мысал болған.  

Осы тұста одақ тағдыры қыл үстінде тұрған. Қазақстанның іргелі 

кəсіпорындарының бəрі бұған дейін одақтық бағыныста болып келген. 

Олар бүкіл өнімді алып, пайдасын көріп, жергілікті жұрт ауыр 
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экологиялық жағдайда қала беретін. Міне, осы мəселені көтерген Қазақ 

КСР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа қазақ жеріндегі барлық 

ақпарат құралдары тірек болған. Оның ішінде көзге көрсете отырып 

дəлелдейтін телевизияның жөні бөлек.  

Президенттің баспасөз хатшысы Ғаділбек Шалахметов пен комитет 

төрағасы Сағат Әшімбаев келісімімен саяси-қоғамдық редакция ұсынған 

“Президент сағаты” бағдарламасы алғаш эфирге шыққан. Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев түрлі сауалдарға орай 

тыңғылықты жауап беретін бағдарлама 45 минөттік еді, бірақ бір сағаттан 

асып кететін кездері де болған. 

Тура осындай қауырт жұмыс кезінде 1991 жылғы тамыз айының 

екінші жартысында ГКЧП, яғни Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік 

комитет оқиғасы басталды. Мəскеуде бір топ жоғары лауазымды 

қызметкер Орталықтың өктем билігін, коммунистердің елді қызыл қан 

еткен бағытын жалғастыра беру үшін жанталасты. Олар өздерінің 

шешімдері барлық ақпарат құралдары арқылы таратылуын талап етті. 

Міне, тура осы оқиға талантты сыншы, білікті басшы Сағат Әшімбаевтың 

жүрегіне соңғы жүк болып түсті. Кезіндегі Желтоқсан оқиғасында сына 

түссе де сыр бермеген жүрек бұл зомбылыққа шыдамаған. 

Журналистер үшін Сағат Әшімбаевтың «Парыз бен Қарыз»  

бағдарламасының дайндалу жол ерекше назарға алынады. Осындайда 

менің ойыма данышпан Абай Құнанбаевтың “Өлді деуге бола ма 

ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған” деген аталы сөзі 

оралады. Сағат Әшімбаев аз ғұмырында артына өлмейтін, өшпейтін мол 

мұра қалдыр білген журналист. Академик Зейнолла Қабдоловша айтсақ: 

“мінезі мен мүсіні, мазмұны мен пішіні, болмысы мен бітімі бөлек еді. 

Сағат Әшімбаев екінің бірі емес, бірегейі еді. Ақ тілеуі ел үстінде жүретін. 

Іздегені – ізгілік, жақсыларға жанаса жүретін”. Ол кісінің өмірбаяны мен 

хабар жасаудағы ерекшелігіне баса назар аударып өзіме түйгенім көп 

болды.  

Қорыта айтқанда хабар жасаудағы ерекшелік сенің білімділігіне ғана 

емес, адамгершілік қасиетіне, ел алдыңдағы  парызына жəне сол парызды 

өтеу мақсатындағы қарызына тікелей қатысты. 
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ХАБАР ДАЙЫНДАУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 
Хабар тақырыбын зерттеу барысында  30 секундтық сюжеттен 

бастап, 30 минуттық авторлық бағдарламаға дейінгі хабарларды  

бағдарлауға ұмтылыс жасадым. Алдымен сюжет  дайындау теориясы 

кезеңдері жайлы хабардар етсем:  

Сюжет дегеніміз - автордың шығармашылықпен дүниеге  əкелген 

эфирлік  өнімі.Ол мына талапқа  сай болуы керек: фактілерді мазмұндау, 

түрлі көзқараспен ойларды көрсете білу. Сюжеттің мазмұны əрбір 

көрермен қызығушылығын оята білу керек.Сюжет түсінікті тілде болуы 

шарт.Онда мына талаптар арқылы жүргізіледі:  

- Ақпарат шындыққа жанаса ма? 

- Сюжет несімен ерекшеленеді? 

- Алынған тақырып заманға сай ма? 

- Көрерменнің көңілінен шыға ма? 

Сюжет оқиға болып жатқан жəне басқа жерден түсірілуі мүмкін. 

Бармас бұрын ақпарат алу керек. 

Сюжет жасаудағы қадамдар: 

1. Тақырып таңдау. Кейде арнаулы тапсырма беріледі 

2. Ақпарат жинаудың алғашқы сатысында маман тақырып 

өзектілігіне көз жеткізу керек 

3. Алғашқы екеуіне қарағанда өзгеше. Сюжеттің қысқаша мазмұны 

үш қағида бойынша жазылады: 

1. Сюжет не туралы? 

2. Кейіпкерлері  кім? 

3.Түсірілім нысаны қандай?   

Келесі кезекте авторлық хабарларға тоқталып өтсем: 

Авторлық бағдарламалар яғни хабарлар дегеніміз – ол туралы 

Құдайберген Тұрсынның «Теледидар сөздігі»атты еңбегінде былай 

делінген:«Өмір құбылыстарын, болып жатқан жағдай жөнінде хабарлау. 

Оны кезінде жедел жеткізіп отыру. Бағдарлама жан-жақты кең көлемд өмір 

құбылыстары мен фактілерін жариялай отыра, əртүрлі формада 

жанданады». Осы авторлық бағдарламалардың эфирге дайындалуы: 

1.Тақырып таңдалуы мен расталуы 

2.Түсірілім объектісін жəне сценарийдің жасалуын зерттеу 

3.Монтаж жасауда жəне мəтін жазуда толығымен қатысу    

Жалпы біздің Қазақстан-Өскемендегі авторлық бағдарламаларға, 

хабарларға талдау жасап көрдім. Ел сүйіп көретін хабарлар өте 

көп,солардың бірегейі:"Қуатты Шығыс","Ардагер", "Мейірім 
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шуағы","Айтарым бар", "Тасжарған" .  Енді осы авторлық хабарлар қалай 

жүзеге асады сол жайлы   таныстырсам.Мысалы, Айдана Дайырова 

ханымның "Айтарым бар" хабары. Елге берері бар хабар эфирге шықпас 

бұрын бірнеше саралаудан өтеді жəне бірнеше кезең арқылы жүзеге асады.  

1.Тақырыбы шеф-редактор арқылы бекітіледі 

2.Спикерлер тізімі  

3.Сценарий жазу режиссерге беру     

4.Студия дайындығы 

5.Тақырыпқа қатысты сюжет түсіру     

6.Хабар жазылады 

7.Монтаж жасау 

8.Хабардың эфирге шығатыны туралы ақпараттық анализ жасау.  

Тек осы хабар арқылы ғана түсіндіру мүмкін емес,сондықтан 

бірнеше хабарларға талдау жасадым. "Мейірім шуағы" хабары Мерей 

Мұратханқызы айтуы бойынша хабар 3 рубрикадан тұрады: 

1.Кейіпкер келбеті  

2.Менде өмірдің гүлімін 

3.Үміт алауын маздатқандар.  

Осы хабар көрерменге қалай жол тартады деген сұрақ туындады. Сол 

себепті хабар дайындау кезеңдерің көрсетсем: 

1.Сценарий жоспары 

2.Звукрежиссер дыбыс жазады 

3.Монтажерға сегіз сағат беріледі 

4.Звукрежиссер тексереді 

Келесі хабар "Қуатты Шығыс" əр ай сайын,бейсенбі күні 18:30 да 

көрерменге жол тартады. Авторы Меруерт Расулова. Ол хабар жалпы 

Шығыс Қазақстандағы өндіріс,кəсіпкерлік саласы жайлы,мемлекеттік 

бағдарламалар: "Жол картасы 2020"," Агро-бизнес 2020" жайлы айтылады. 

Хабардың дайындалу кезеңдері: 

1.Тақырып таңдау,шеф-редактормен келісу 

2.Объект іздеу жəне келісу 

3.Коордироват ету 

4.Шеф-редактор бас редакторға тексерту 

5.Монтаж жасауға арнайы бір күн 

6.Дыбыс режиссерінің тексеруі  

7.Монтажор жұмысы 

8.Қайта дыбысталу 

9.Қайта монтажер қарайды  

Эфирдегі хабардың  қалай талдалатыны жайлы айтып өттім,енді 

радиохабар жайлы тоқталып кетсем.Радиохабар-дыбыстық ақпараттар 

жиынтығы.Осы дыбыстық ақпараттардың сан алуан түрлерін əуе 

толқынына дайындап,тарататын қызметкерлер радиоүйінде еңбек етеді. 

Жалпы радиохабар тарату міндеттері үшке  топтастырылады: 
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1.Ақпараттық:тыңдарманды құлақтандыру міндетінен 

туындайды,радиожарнаманы да осы топқа жатқызамыз. 

2. Қоғамдағы əлеуметтік топтастыру міндеті:интеграциялық 

міндет,қоғамдық пікірді жеткізу мен қалыптастыру,қарым-

қатынас,тəрбие,ұйымдастырушылық функциялары. 

3. Мəдени-ағартушылық міндеттері:эстетикалық,ағартушылық жəне 

демалдыру-ойын-сауықтық функциялары. 

Жалпы радиохабар таратуда немесе эфирге хабар таратуда болсын 

шығармашылық топ орасан зор рөл атқарады. Тікелей ел сүйіп 

тыңдайтын,халық қызыға қарайтын хабарлар шығармашылық топтын 

сүзгісінен өтеді. Енді хабарға тікелей  ат салысатын шығармашылық 

топпен таныстырып өтсем. 

Дыбыс режиссері-телевизия мен радиода жұмыс істейтін дыбыстық 

материалдарды дайындауды ұйымдастыруға басшылық 

жасайтын,дыбыстың техникалық, көркемдік сапасын бақылайтын 

шығармашылық қызметкер. 

Дыбыс операторы-телевизияда, радиода жұмыс істейтін, хабар 

кезінде үнтаспаға жазылатын дыбыстың сапалы жазылуын қамтамасыз 

ететін, қажетті шуларды, музыкалық шығармаларды сценарлық жоба 

бойынша тиісті жерлеріне қосып отыратын техникалық қызметкер. 

Жалпы осы баяндама барысында болашақ журналист ретінде көкейге 

түйгенім өзің халыққа ұсынып отырған авторлық бағдарламан ел көңілінен 

орын алу үшін көп ізденісті талап ету керек. Ал өзім сұхбат жүргізген 

белді журналист аға-апайларымыздан түйгенім хабардың ғұмыры тікелей 

саған жəне сен сенім артып отырған шығармашылық топқа байланысты. 

Егер сіз жас жетілмеген журналист болсаңыз хабар дайындау барысында 

мына талапқа баса назар аударыңыз: 

- Тақырып өзектілігіне 

- Жазған сценарийіңізге 

- Қатысып отырған көрерменге 

- Қозғап отырған мəселенің болашақта  шешімің табуына ат 

салысуда 

  Осы баяндаманы жазу барысында көз жеткізгенім тікелей эфирдегі 

хабарлардың ғұмыры оның дайындалу барысына тікелей əсер ететініне көз 

жеткіздім. 
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ СХЕМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ СИЛОВЫХ 

УСТАНОВОК КАК ВАРИАНТ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И 

УМЕНЬШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА 

 

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды 

являются автомобильные двигатели. Доля химического загрязнения 

окружающей среды выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания 

составляет 50% и продолжает расти. Такие двигатели выбрасывают в 

атмосферу парниковые газы, что плохо отражается на экологии планеты. В 

связи с этим перед конструкторами автомобильных двигателей задача 

снижения вредных выбросов в атмосферу выходит на первый план. Кроме 

того, двигатели автомобилей потребляют огромное количество 

углеводородного топлива, подавляющее большинство которого 

производится из не возобновляемых природных ресурсов - нефти. Поэтому 

уменьшение расхода автомобильного топлива является серьезным 

фактором экономии природных ресурсов. 

Есть множество способов снижения токсичности выхлопных газов, 

например, использование катализаторов в выпускной системе двигателя. 

Однако это ни сколько не снижает расход топлива, а в некоторых случаях 

даже ведет к его увеличению. А с ужесточением экологических стандартов 

встает резонный вопрос: стоит ли экологически модернизировать  

традиционные двигатели внутреннего сгорания или же разработать 

альтернативные силовые установки с уменьшенным выбросом токсичных 

газов либо же без их выброса.  

Современные автомобили оснащают бензиновыми, реже дизельными 

двигателями внутреннего сгорания. В наше время наибольшее 

распространение получили четырехтактные поршневые двигатели 

внутреннего сгорания. Существует огромное количество различных 

модификаций таких двигателей. Различаются они по количеству 

цилиндров, их расположению относительно друг друга (рядные двигатели, 

оппозитные, V-образные), по расположению двигателя в автомобиле 

(продольно, поперечно, горизонтально). Такие двигатели несовершенны и 
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обладают сравнительно невысоким коэффициентом полезного действия, т. 

к. из всех четырех тактов полезным является лишь один такт рабочего 

хода. Существует альтернатива в виде двухтактного поршневого 

двигателя, где уже 50% рабочего процесса является полезной работой. Но 

такие двигатели не подходят по экологическим нормам нашего времени, 

потому что в процессе работы помимо углеводородов сгорает и смазочное 

масло, причем сгорает эта смесь не полностью [1].  

Альтернативой поршневому двигателю является роторно-поршневые 

и роторные двигатели внутреннего сгорания. Компания Mazda 

устанавливает на некоторые модели своих автомобилей роторно-

поршневые двигатели Ванкеля, которые, в свою очередь, показывают 

очень высокие мощностные показатели при малых рабочих объёмах. Но и 

они не совершенны и обладают рядом недостатков, такими как высокий 

расход топлива, низкие экологические показатели вследствие 

конструктивной сложности выполнения уплотнений, хотя при всем этом 

являются перспективными двигателями и обладают большими 

предпосылками к совершенствованию. 

Одним из вариантов альтернативных двигателей является 

автомобильный электродвигатель. Такая силовая установка имеет 

достаточно большое количество преимуществ по сравнению с двигателем 

внутреннего сгорания. Например, максимальный крутящий момент 

доступен с минимальных оборотов и уменьшается с их увеличением, 

поэтому отпадает необходимость в сложных и дорогостоящих коробках 

переключения передач. Также двигатель не имеет вредных выбросов в 

атмосферу и обладает высоким коэффициентом полезного действия. 

Основными препятствиями для массового использования электромобилей 

являются дорогостоящие аккумуляторные батареи и долгое время их 

заряда, очень небольшое количество электрических заправочных станций 

и малая дальность поездок без подзарядки.  

В борьбе за экологичность и уменьшение расхода топлива 

производители автомобильных двигателей начали выпускать гибридные 

силовые установки, которые представляют собой тандем двигателя 

внутреннего сгорания и электрического двигателя. Работают такие 

силовые установки по нескольким схемам: последовательной, 

параллельной и последовательно-параллельной. В первом случае 

двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент генератору, 

который в свою очередь вырабатывает электроэнергию для 

аккумуляторных батарей. Движется автомобиль благодаря 

электродвигателю. При параллельной схеме работы оба двигателя 

передают вращающий момент к колесам. Основным двигателем является 

двигатель внутреннего сгорания, электромотор включается при 



232 

необходимости увеличения мощности при трогании с места, резких 

ускорениях и т.п. В тоже время при торможении электродвигатель 

переходит в режим генератора и заряжает аккумуляторную батарею. 

Последовательно-параллельная схема совмещает две предыдущие схемы. 

Гибридные установки имеют достаточно большие габариты вследствие 

использования в них поршневых двигателей внутреннего сгорания. А в 

последних двух схемах и необходимость наличия трансмиссии. Все это 

приведет к увеличению массы автомобиля, вследствие чего при 

определенных режимах работы, увеличению расхода углеводородного 

топлива. Одним из вариантов уменьшения размеров таких схем является 

использование роторных или роторно-поршневых двигателей вместо 

поршневых. В Алтайском государственном техническом университете им. 

И.И. Ползунова под руководством профессора А.Н. Токарева разработана 

схема перспективного бироторного двигателя, который имеет неоспоримое 

преимущество перед конкурентами. В случае с роторно-поршневым 

двигателем – это простота конструкции [2, 3], а в сравнении с поршневым 

– кроме того, значительно меньшие масса и габаритные размеры. По 

нашему мнению, наибольшей перспективностью является гибридная 

силовая установка, представляющая собой объединение бироторного и 

электрического двигателей, работающих при последовательной схеме. 

Выбор именно этой схемы обусловлен желанием исключить достаточно 

громоздкие и тяжелые механические передачи. Отказаться от тяжелой и 

громоздкой трансмиссии (коробка перемены передач, дифференциал и т.д.) 

позволит использование схемы мотор-колесо, т.е. электродвигатель 

устанавливается непосредственно на ступице колеса автомобиля, что, в 

свою очередь, даст возможность независимо управлять каждым колесом, 

т.е. позволит при необходимость отключать(подключать) передние или 

задние колеса (например, для снижения расхода топлива), управлять 

колесами при разворотах и поворотах, преодолении препятствий, а также 

позволит использовать перспективные тормозные механизмы, заменяющие 

собой современные антиблокировочные системы (ABS).  
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Рисунок 1 – Схема перспективной силовой установки 

 

Так как роторно-поршневый двигатель (РПД) используется для 

привода, объединенного с ним в один блок генератора (Ген.) (рисунок 1), 

то фактически двигатель будет работать на постоянных режимах либо на 

приводные электродвигатели, либо на зарядку аккумуляторов. Безусловно, 

такая работа двигателя дает возможность оптимизировать его как с точки 

зрения конструкции, так и динамических характеристик, а, следовательно, 

увеличить его ресурс. Работа на практически постоянных режимах 

позволит выдержать параметры и для обеспечения наименьшей 

токсичности, например, обеспечить полное сгорание горючей смеси за 

счет оптимального подбора объема и формы камеры сгорания и т. п. 

Таким образом, компактность роторно-поршневого двигателя и 

отсутствие трансмиссии позволит сократить массу автомобиля и увеличит 

полезное пространство без увеличения его габаритов, а уменьшение массы, 

безусловно, приведет к увеличению топливной экономичности. 
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ФЭНТЕЗИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Фэнтези – достаточно молодое явление в современной культуре. 
Изначально оформившись как жанр в русле фантастической литературы, 
фэнтези достаточно быстро перешагнуло границы беллетристики, в 
значительной степени повлияв на развитие таких сфер культуры, как 
кинематограф, музыка, изобразительное искусство, сфера досуга, СМИ и т. 
д. Подобная универсальность и проникающая способность позволяют 
фэнтези трансформироваться до уровня феномена современной культуры. 
Сегодня слово «фэнтези» зафиксировалось в сознании современного 

http://classinform.ru/udk/.html
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человека, в то же время осмысление фэнтези с позиции феномена вызывает 
многочисленные дискуссии, касающиеся периода и географии 
возникновения данного явления, его природы, функционирования, 
соотношения с категориями «фантастики», «фантастического» и пр. 
Логичней всего объяснить подобные споры молодостью фэнтези. 
Общеизвестно, что жанр литературы фэнтези зародился чуть более века 
назад, сам термин появляется в 60–70-х гг. прошлого века, и лишь на 
исходе XX столетия о фэнтези начинают говорить, как о самостоятельном 
явлении в культуре. Популярность фэнтези стремительно растет, вызывая 
не только обывательский, но и академический интерес со стороны 
различных специалистов (культурологи, психологи, социологи, филологи, 
философы и пр.).  

Среди ключевых проблем в изучении фэнтези можно назвать 
парадоксальное отсутствие определения фэнтези как феномена. В 
настоящее время мы располагаем определенным количеством определений 
термина «фэнтези», главным недостатком которых является ограниченная 
область определения. Истоками фэнтези традиционно считают 
фантастическую литературу. «Краткая литературная энциклопедия 
терминов и понятий» дает следующую трактовку: «Фэнтези (англ. Fantasy 
– «фантазия») – вид фантастической литературы или литературы о 
необычайном, основанной на сюжетном допущении иррационального 
характера. Жанр фэнтези достаточно интересно изучается в современной 
науке, но преимущественно специалистами-литературоведами. Кроме того, 
к изучению жанра обращаются в основном зарубежные ученые. Научной 
литературой, посвященной исследованию фэнтези, на русском языке 
немного. Главным образом, эти работы, посвящены фантастике или общим 
особенностям развития современной литературы. Ряд вопросов, 
посвященных исследованию массовой и элитарной культуры, рассмотрен в 
работах испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация 
искусства», «Восстание масс». Исследование осуществлялось на основе 
анализа богатого материала современной фэнтезийной литературы. Из 
множества произведений выделены наиболее яркие, характерные образцы 
жанра, созданные признанными и широко читаемыми авторами. Это 
фэнтези таких писателей, как Дж.Р.Р. Толкин, У. Легуин, Г.Л. Олди,Н. 
Гейман и другие. 

На сегодняшний день фэнтези один из самых популярных жанров, он 
представлен в широком диапазоне – от массовой культуры до элитарной. 
Истоки этой популярности надо искать в особенностях социокультурной 
ситуации современности.  

Человек, живущий в эпоху НТР и владеющий вполне разработанной 
научной картиной мира, все-таки чувствует близость какой-то 
таинственной, непостижимой бездны. Этот таинственный мир может 
оказаться совсем рядом, неожиданно заявить о себе. Он пугает и манит 
нашего современника, которому так и хочется заглянуть в эти тайны. 
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Фэнтези можно рассматривать не только как литературный жанр, но 
и как интересный феномен современной культуры. Сформировавшись в 
англоязычной литературе – в творчестве Дж.Р.Р. Толкина, К. Льюиса и Л. 
Кэрролла – в первой половине XX в., фэнтези быстро развивается и 
распространяется во многих странах мира. Этот достаточно молодой жанр 
имеет долгую предысторию. Истоки фэнтези можно выделить в мифе, 
волшебной сказки, героические эпосы, рыцарском или готическом 
романах, в произведениях приключенческого жанра и в романтических 
произведениях с фантастическими мотивами (например, в сказках Э.Т.А. 
Гофмана или балладах В.А. Жуковского). 

Важной проблемой является определение места жанра фэнтези в 
современной культуре. 

Жанр фэнтези занимателен, общедоступен, многие произведения 
фэнтези рассчитаны на легкое восприятие массовым читателем. Вместе с 
тем есть образцы фэнтези, в которых присутствуют черты, чуждые и даже 
противоположные массовой культуре, - усложнение языка и смысла, тяга к 
тонкой интеллектуальной работе, творческая непредсказуемость. Такие 
фэнтези предлагают сложные культурные коды, богатые ассоциации, 
двойные смыслы, тонкую символику. Эти произведения, ориентированные 
на искушение читателя, несут в себе признаки элитарной культуры. Такое 
соединение массового и элитарного объясняется влияние современной 
культуры. 

Фэнтези, несомненно, является отдельным жанром, так как ей 
присущи такие признаки, каких нет у других жанров. Именно по этим 
признакам фэнтези выделена в отдельный жанр. 

 Жанровые признаки фэнтези: 
1) мир несуществующий, обладающий свойствами, невозможными в 

нашей реальности. Например, Плоский мир, созданный Терри Пратчеттом: 
«этот мир, как следует из названия, совершенно плоский и покоится 
(точнее, едет верхом) на спинах четырех огромных слонов. Слоны стоят на 
панцире гигантской звездной черепахи по имени Великий А'Туин.  Диск 
обрамлен водопадом, пенистые каскады которого бесконечной лавиной 
обрушиваются в космос. Ученые подсчитали, что шансы реального 
существования столь откровенно абсурдного мира равняются одному на 
миллион. Однако волшебники подсчитали, что шанс "один на миллион" 
выпадает в девяти случаях из десяти»; 

2) магия и фольклорные персонажи как необходимый элемент. В 
качестве примера подойдет едва ли не любое произведение фэнтези; 

3) авантюрный сюжет (как правило - поиск, странствие, война и т. 
п.). 

4) средневековый антураж, хотя здесь возможны варианты: Древний 
мир (Г. Л. Олди, «Герой должен быть один», где действие происходит в 
Древней Греции), современность ( С. Лукьяненко «Ночной дозор») или 
будущее (Кристофер Сташефф, «Чародей поневоле»). Следует отметить, 
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что этот признак хотя и присутствует чаще всего, но не является 
определяющим; 

5) скрытое противопоставление технологии и волшебства в пользу 
последнего; 

6) на первый план выдвигаются герои, их поступки и переживания, 
волшебное и сказочное играет вспомогательную, но далеко не 
второстепенную роль; 

7) противостояние добра и зла как основной сюжетообразующий 
стержень, «для фэнтези обязательна борьба добра и зла - ибо она, как и 
сказка, структурирована этически».  Конечно, фэнтези отличается от 
сказки. Зло и добро в ней равнозначны, а в сказке добро побеждает без 
потерь; 

8) наличие потустороннего мира и его проявлений; 
9) полная свобода автора: он может повернуть сюжет самым 

неожиданным образом, поскольку волшебный мир фэнтези предполагает, 
что в нем возможно все. Этот последний признак - один из наиболее 
важных, определяющих. Он четко отграничивает фэнтези и научную 
фантастику, потому что научная фантастика описывает вероятное, и автор 
стеснен определенными рамками. Он вынужден дать объяснение 
невероятному, обосновать научно или псевдонаучно (что чаще всего и 
происходит) С.А.Гоголева. 

Ряд исследователей рассматривает фэнтези как разновидность 
литературной сказки. Например, «сказочной фантасмагорией 
вымышленных миров» называет фэнтези Э.Геворкян.  

Волшебной сказкой считал свою эпопею «Властелин колец», и один 
из основателей фэнтези как жанра в литературе Дж.Р.Р.Толкин. 

Занимающий одно из первых (если не самое первое) мест среди них 
английский писатель и ученый-филолог Джон Рональд Руэл Толкин 
посвятил теории фэнтези эссе «О волшебных историях». Он не употреблял 
слово «фантазия» для обозначения самого литературного направления. Это 
значение – изобретение американских критиков, довольно поздно (не 
ранее 1960-х) прижившееся в Европе. На момент создания культового 
романа, в 50-е гг. XX столетия, термин «фэнтези» еще не вошел в 
употребление. Действительно, на первый взгляд, ближайшим 
«родственником» фэнтези кажется волшебная сказка. Подобного подхода 
придерживается, в частности, С.Л.Кошелев в статье «Жанровая природа 
«Повелителя колец» Дж.Р.Р.Толкина». 

У Толкина «фантазия», способность человека к неограниченному 
творческому вымыслу – средство создания «волшебной истории», 
выводящее человека из повседневности на просторы Волшебной Страны, 
Феерии. Создавая «волшебную историю», человек вольно или невольно 
порождает «вторичный мир», неизбежно схожий с «первичным», но 
живущий по собственным, отнюдь не рациональным законам. Этот 
вторичный мир вполне может помещаться где-то в сказочном прошлом 
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мира «первичного», а то и соседствовать с ним в настоящем – как мир 
народных сказок и героических сказаний древности. 

«Волшебная история» – средство освобождения, побега из 
неблагополучной реальности. Побег – важная тема и толкиновского эссе, и 
многих работ, как защитников, так и критиков фэнтези. Волшебная сказка 
– все же не единственная предтеча фэнтези. Данное утверждение 
основывается, в первую очередь, на природе квеста, уходящего корнями в 
многочисленные мифы о культурных героях, которые обладают даром, 
магическими силами, сакральными знаниями, необходимыми для борьбы с 
древними чудовищами и для поиска магических артефактов. В отличие от 
героев волшебных сказок, персонажи фэнтези проходят квест не ради 
личных целей, а непременно для решения глобальных задач: установления 
равновесия в мире между Хаосом и Порядком, Тьмой и Светом, 
определения своего места и предназначения в окружающей 
действительности.  

Фэнтези, несомненно, есть литература эскапистская, бросающая 
вызов современному миру. 

В этом и залог ее популярности. Для миллионов людей книги 
фэнтези (наряду с историческими романами) стали своеобразной 
отдушиной. И мир мифологический, «вторичный», и погребенный 
прогрессом мир прошлого смогли стать неплохим укрытием от холодной 
рассудочности, цинизма, власти Машины и Политики. Фантастика научная 
гораздо меньше подходила на эту роль. 

Эскапистская сущность фэнтези довольно четко отделяет ее от 
литературы ужасов, хотя эти виды беллетристики разделились далеко не 
сразу. Миры фэнтези могут быть страшны и опасны, но, как правило, сами 
по себе призваны не отталкивать, а привлекать, если угодно, «завлекать» 
читателя. Кроме того, литература ужасов по определению обязана иметь 
дело не с неким «вторичным», а с нашим, «первичным» миром, в который 
вторгаются необъяснимые, противоестественные силы. Так что, хотя 
«пограничным» произведениям счет немалый, различить эти виды 
литературы в чистом виде довольно легко. 

Каждое общество имеет некоторую совокупность культурных 
образцов, которые принимаются и разделяются всеми членами общества. 
Эту совокупность принято называть доминирующей или всеобщей 
культурой. В то же время мы очевидно не можем утверждать, что наша 
культура однородна. Во всех обществах существует множество подгрупп, 
различающихся своими культурными ценностями и традициями - 
субкультур. 

Отличие субкультуры от культуры касается степени произвольности 
в их выборе. Собственно, говорить о выборе культуры невозможно: 
приобщение к ней начинается без согласия ребенка. Но приобщение к 
одной из субкультур во всех случаях подразумевает принятие решения 
(или нескольких последовательных решений), осуществляемое 
сознательно. Это - один из редких моментов, когда человек волен решать, 
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через какие очки ему смотреть на мир. Однако, необходимо отметить, что 
термин "субкультура" не означает, что та или иная группа выступает 
против культуры, господствующей в обществе. В качестве же примера 
субкультуры рассмотрим субкультуру толкиенистов, так как она относится 
к субкультуре молодежи. 

Впервые толкиенисты появились в Америке и Европе в середине 60-
х. Тогда народ просто заболел книжками английского профессора, но 
главными фанатами стали, конечно, школьники и студенты. Исследователи 
считают, что можно даже установить точное время начала толкиеномании: 
лето 1965 года, когда американской аудитории не хватило миллионного 
тиража "Властелина колец". Студенты Гарварда обзавелись значками: "Да 
здравствует Фродо!". 

Подростки  находятся в любом обществе в уникальном положении. 
Порой в условиях приспособления к взрослой жизни они пытаются неким 
образом частично оградить себя от него и организуют своеобразные 
неформальные молодежные организации. Л.А.Радзиховский определяет 
НМО как "социально-психологическое явление, представляющее собой 
попытку адаптации молодых людей к тем проблемам, с которыми они 
сталкиваются в подростковом и юношеском возрастах, в течение того 
периода, когда они постепенно входят в самостоятельную жизнь в 
современных конкретно-исторических условиях". В многочисленных 
исследованиях в качестве причин прихода подростков в НМО выделяют: 
догматизм, непонимание, презрение со стороны учителей, школьную 
уравниловку, разного рода семейные проблемы, поиск доверительного 
общения, желание самоутвердиться и т.п. 

Вступая в неформальный клуб, толкиенисты выбирают себе имя (в 
основном из книг Толкиена, например, Фангорн, Фагот, Галадриэль) и 
расу, то есть могут быть хоббитами, троллями, орками, гномами, эльфами, 
людьми и т.п. Выбранная раса иногда не предполагает никаких внешних 
признаков, поэтому в тусовке при знакомстве очень популярно выражение 
"существо". 

Толкинисты любят играть в описанные у Профессора (как часто 
именуют Толкина) события на ролевых играх, называют себя именами 
персонажей Толкина или придумывают себе имена, руководствуясь 
языками из мира Толкина. 

 Они называют себя представителями волшебных народов, 
описанных у Толкина: эльфами, гномами, энтами, орками, гоблинами, 
хоббитами, и прочими. Часто толкинисты появляются на ролевых играх 
или позируют в одежде и гриме, изображая своё альтер эго. Обычно 
толкиенисты выделяются из толпы экзотическими нарядами. Многие ходят 
в плащах, некоторые - в средневековых нарядах. Здесь весьма популярны 
хайратники (ленты вокруг головы, прихватывающие волосы). Диапазон - 
от простых до плетеных из ниток с бисером. Почти обязательный атрибут - 
меч. Мечи - деревянные или текстолитовые - не пустое украшение. 
Поединки (или, как их называют, маньячки) занимают едва ли не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B_(%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
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центральное место в жизни Эгладора. Некоторые "существа" 
предпочитают другие виды оружия - копья, луки, кистени, кинжалы и т.д. 
Все оружие - самодельное или купленное у местных мастеров. В арсенале 
также щиты, кольчуги и доспехи. Хорошая кольчуга стоит недешево - до 
нескольких тысяч рублей. Изготовить ее можно и самостоятельно, 
раздобыв достаточное количество шайб или проволоки.     

Во время переписи населения в 2002 году многие толкинисты 
самовыражались, указывая в качестве национальности «эльфы», или 
«хоббиты».  Самый большой процент «этнических эльфов» был выявлен в 
Перми, где местный клуб толкинистов специально организовал флешмоб. 

Некоторые толкинисты считают, что мир, описанный в книгах 
Толкина, в самом деле существовал, и ищут тому подтверждение или 
живут соответственно данному утверждению, и зачастую «помнят» тот 
мир и верят, что имеют там воплощение; либо наоборот - данное их 
воплощение - лишь тень жившего там, и что они не люди, а эльфы. 
Обычно это не мешает им чётко осознавать, что на самом деле они люди  - 
это проявление так называемого «мифологического мышления». 

Многие толкинисты заняты изучением творческого наследия 
Дж.Р.Р.Толкина. Например, они изучают языки эльфов (Синдарин или 
Квенья), людей (Адунаик), орков (Чёрное наречие), гномов (Кхуздул), 
придуманные Толкином. 

Кроме того, они занимаются переводом статей и рассказов Толкина, 
не издававшихся на их родном языке. Существует, в частности, 
литературное общество Tolkien Texts Translation, занимающееся 
переводами на русский язык. 

Таким образом можно сделать вывод, что Толкиенизм как 
субкультура оказывает огромнейшее влияние на современную культуру и 
молодежь. Многие члены общества и общественные организации уже 
объективно не могут не признавать существование толкиенизма. Недавно 
даже православная церковь высказала свое отношение к толкиенизму 
(интервью одного подмосковного священника в газете "Православная 
Москва"): «Сказки, написанные Толкиеном, имеют право на 
существование... Они могут быть даже полезны, ведь смысл их сводится к 
борьбе сил добра и зла. Это, может быть, приведет некоторых к поискам 
смысла жизни, к вопросу о бытии Бога. Если же использовать эти 
произведения только как повод потусоваться, тогда и говорить не о чем» 

Взрыв рождения фэнтези стал возможен не только из-за потребности 
современного читателя в ярких позитивных впечатлениях, но и благодаря 
возникновению в сознании современного человека стремления к 
осмыслению произошедших за два тысячелетия событий — к осмыслению 
всей истории и культуры человечества, к структурированию выводов и 
поиску своего места в мире, поиску гармонии в мире. 

В процессе работы я выяснила для себя следующее: во-первых, 
фэнтези - мир, наиболее привлекательный для моих сверстников, так как 
удовлетворяет потребность в развлечении; помогает успешнее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1
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формировать адекватное отношение к миру, активную жизненную 
позицию, творческую самостоятельность, этическое чутье и эстетический 
вкус, обеспечивает компенсацию социальной беспомощности; во-вторых, 
фэнтези как своеобразное сращение сказки, фантастики, 
приключенческого романа предлагает читателю достойные образцы 
литературы, обладающие художественной и нравственной ценностью. 
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Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі, Өскемен қ.,Қазақстан 

Республикасы 

ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР ӘДІС-

ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЗДІК 

ҚОРЫН ДАМЫТУ 

 

«Баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын  

нəрседе бір жаңалық болуы керек» 

Ж. Аймауытов 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында, ал болашақты білімді жастар айқындайды» - деп 

нақтылап көрсеткендей, қоғам талабына сай тəрбие мен білім беру, 

жастардың рухани жан дүниесін байыту – мектептің басты бағыты болып 

отырғаны баршамызға аян. Әрине, сапалы білім өркениет өлшемі, ал оның 

негізі – мектеп. Жас ұрпаққа сапалы білім беру бүгінгі таңдағы өзекті 

мəселе.  

Мектеп – бүкіл қоғамның орталығы. Ал, қоғамның өзі негізінен 

ұстаздар мен оқушылардан тұрады. Сол ұстаздарымыздың міндеті – 

жастарға əлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сəйкес білім мен тəрбие 

беру, оның рухани байлығы мен мəдениеттілігін, оз бетінше білім алу 

мүмкіндігін жетілдіру, алған білімін өмірде қолдану. 

«Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, ең алдымен азаттық пен 

білім керек»-, деп көрегендікпен Шоқан Уəлиханов айтқандай, 
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халқымызды кемеліне келтіру үшін жастарымызды білімді, мəдениетті, 

Отанын, тілін шексіз сүйетіндей етіп дайындау - əрбір ұстаз міндеті болып 

саналады. [7. 1] 

Адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде. Қай елдің 

болмасын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның 

ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Қазіргі 

кездегі қоғамдағы өзгерістер, экономикалық дамудағы жаңа стратегиялық 

бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануымен қарқынды 

дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті.  

Білім беру парадигмасының орын алмасуы: жаңа мазмұн, өзгеше 

жағдай, өзгеше қарым-қатынас, өзгеше тəртіп, өзгеше педагогикалық 

менталитет қалыптасуда. Білім беру мазмұны жаңа ақпарат алмасу, ғылым 

мен нарық практикасындағы проблеманы шығармашылық түрде білім беру 

процесінде жеке тұлғаға бағытталған дағдылармен байытылуда. 

Педагогикалық технологиялар, жалпы білім беру деңгейіне пара-пар 

ғылымның рөлі артып келеді. 

Жаңа инновациялық технологияларды пайдалану — заман талабы. 

Қазіргі жаңа талаптар оқушыға емес, қазіргі заман мұғаліміне қойылады, 

мұғалімдер тек «сабақ беруші» ғана емес, баланың оқу ортасын құра 

арлатын адам болуы керек. Педагогикалық технологияларды іске асыру 

үшін қалыпты емес жағдайда жұмыс істей алатын, технологиялық 

ұйымдастырылған білім беру процесін түсінетін, жаңа рөлді қабылдай 

алатын педагог болуы қажет. Ол үшін ол жаңашылдыққа дайын болуы 

керек. 

          Оқу процесінің тиімділігін арттырудың бірден-бір жолы - заманауи 

педагогикалық технологияларды қолдану. Жаңа заман  мұғалімдерінің 

білім мазмұнына өзгеріс енгізе алатын, оқыту мен тəрбиеге жаңа əдістер 

мен технологияларды кіріктіре алатын зор шығармашылық əлеуеті бар. 

Сабақ мақсатына жету үшін оқушылардың уəж дағдыларын 

дамытуға жағдай жасау керек. Бұны іске асыру үшін: 

- сабақта түрлі əдіс-тəсілдерді қолдану; 

- əр оқушының сабақ процесіне белсене қатысуына жағдай жасау; 

- оқытуда саралап жəне даралап оқытуды қолдану; 

-   бейімделушілік қабілеттерін, құрдастары мен жəне жеке жұмыс 

жасай алу қабілеттерін дамыту керек. 

Оқушылардың өздері оқуға қатысқанда ғана оқу қызықты əрі тамаша 

болып шығады: жобалау, құрастыру, зерттеу,  ашу, осы сөздің шынайы 

мағынасында жаңалық ашу болып табылады. Мұның бəрі тек заманауи 

педагогикалық технологиялар негізінде өз бетімен білім алу жағдайында 

ғана жүзеге асады. 

Әлемдегі дамыған елдердің көпшілігі олардың білім беру жүйелері 

білім берудің мақсатын, мазмұнын, технологияларын, оның нəтижесіне 

қарап бағалайтын болды.  
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Білім берудің негізгі мақсаты білімге қол жеткізу ғана емес, жылдам 

өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру жəне жұмыс істеу 

болып табылады. Елімізді көркейтіп, оның өткенін, қазіргісін сараптап, 

болашаққа айқын, тура жолды таңдау үшін балаларымыз жан-жақты 

білімді болумен бірге өз ана тілімізді жетік меңгеруі керек. 

Қазақ тілін оқыту – қиын да қызық жұмыс. Қазіргі кезде қазақ тілін 

оқытатын мамандарға қойылатын талап жаңа технологиялық əдістерді 

қолдана отырып, сапалы білім беру. Олардың ойлау, есте сақтау, көру 

қабілеттерін жетілдіру жəне танымдық күшін қалыптастыруға жағдай 

жасау, оқытушының жеке басының интелектісін, оқу əрекетін, өтетін 

тақырып мазмұнын аша білу. Білім негізінен пəн арқылы берілгендіктен, 

əр пəнді заман талабына сай өз деңгейінде игерту, қай кезде болмасын, ең 

маңызды мəселе болып келгені даусыз. Әрине терең білім де, материалдың 

игеруге қолайлығы да, оқулық деңгейімен шектелу де мүлде нəтижесіз 

болды деп айта алмаймын. Технология мен əдістеменің мақсаты бір – 

«қалай оқыту мəселелерін қарастырады».  

«Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол-жаңадан жаңаны табатын 

өнер»-, деп Ж.Аймауытов айтқандай бүгінгі оқыту жүйесінде əртүрлі  жаңа 

технологияларды пайдалану тəжірибеге еніп, нəтижелер беруде. Бұлар 

оқушының жеке қасиетін аша отырып, азамат етіп тəрбиелеумен қатар 

оқушының танымдық күшін қалыптастыру жəне білімін кеңейтуге, 

тереңдетуге жағдай жасайды. 

Қазіргі заманда оқушылардың белсенді танымдық жəне 

шығармашылық қызметі сұранысқа ие болу керек. Оқушылардың 

танымдық жəне шығармашылық белсенділігін дамытуда екі альтернативтік 

мəселені шешіп алу керек: 

1) «Ұйқыдағы» оқушыларды ояту керек, яғни ортақ мақсатқа жету 

үшін белсенділігі жоғары оқушылардың арқасында белсенділігі төмен 

оқушыларды оқу процесіне тарту керек. 

2) Заманауи қоғамның  шынайы проблемаларын шешуге тарту арқылы 

дарынды оқушылардың əлеуетін барынша ашу керек. 

Білім беру жүйесінде əлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан 

талпыныстар оқытудың əр түрлі əділ – тəсілдерін қолдана отырып, терең 

білімді, ізденімпаз, барлық іс - əрекеттерінде  шығармашылық бағыт 

ұстанатын, сол тұрғыда  өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тəрбиелеу 

ісіне ерекше мəн беруде. Демек, мектептегі оқу үрдісі оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық əрекетін дамытуына 

жол ашуы қажет. Танымдылық белсенділік – оқушының оқуға, білімге 

деген ынта – ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі. Танымдық 

белсенділік  проблемалық сұрақтың жауабын іздестіруде, өзіндік жұмыс 

орындауда жүзеге асады.  

Қазіргі кезде 80- нен астам педагогикалық технология қолданылып 

жүр. Оқытудың жаңа технологиясы дегенде, ең алдымен, педагогикалық 
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технология деген ұғымды түсінуіміз керек. Бүгінгі күні  мектептегі оқу 

пəндерінің мазмұны мен мақсаты  оқыту мен тəрбиелеудің жұмыс түрлерін 

ұштастыра отырып, одан əрі жетілдіруді, өмірмен байланыстыруды 

міндеттеп отыр. Бұл міндет сабақ барысында тиімді əдіс – тəсілдер кеңінен 

қолдануды талап етеді. Сондай əдістердің бірі оқушының байқау, көру 

қабілетінің ерекшеліктерін ескеріп, дамытатын көрнекілік əдісі. Осы 

тұрғыдан келгенде, бұл мəселені терең зерттеген Е.И. Пассов: 

«Коммуникативный метод обучения иностранному говорению» еңбегінде 

сабақтың мына ерекшеліктерін көрсетеді: 

- Уəждемелік: сөйлеу əрекеті ішкі қажеттіліктен туындау керек. Бұл 

үшін оқу материалы, мазмұны жаңа, танымдық жағынан қызық болуы 

шарт; 

- Мақсаттылық: оқушы сөйлеу əрекетін орындағанда, не үшін 

оқитынын, жазатынын, тыңдайтынын, айтатынын, сөйлейтінін білуі шарт; 

- Жекелік маңыздылығы: үйренуші оқу мақсатын саналы түсініп, 

оның қажеттілігін сезінуі тиіс; 

- Қарым – қатынастық даралық сипаты: оқушы өзінің индивид 

екенін, соған орай өзіндік көзқарасын білдіріп отыруы шарт; 

- Ойлау белсенділігі: шығармашылық тұрғыдан ойлауды қажет 

ететін белсенділік болуы шарт (фраза сөздерді, мəтінді қайталау, баяндау 

емес); 

- Өзара əрекет: оқытушы мен оқушы арасындағы ынтымақтастық, 

үйлесімді оқу əрекетінің болуы; 

- Ситуативтік: сөйлеу жағдаяттарын (ситуацияларды) ескерту; 

- Ақпараттылық: оқушының жас, интеллектуалдық мүмкіндіктеріне 

сəйкес қызықты оқу материалдарын іріктеу; 

- Жаңалық деңгейі: мəтін мазмұны ғана емес, оқыту процесінің 

барлық элементтеріне қатысты болуы; 

- Эвристикалық сипаты: шығармашылық тұрғыдан сұрақ – жауапқа 

құрылуы; 

- Функционалдық сипаты: тілдесімде тілдік бірліктерді атқаратын 

қызметі тұрғысынан іріктеу; 

- Проблемалық сипаты: оқу материалы проблемалық, яғни, 

оқушының өз бетінше ойланып, орындап, шешуіне:  оның ойлауын 

дамытуға бағытталуы тиіс. [11. 5] 

Тиісті затты көзбен көру, қолмен ұстау арқылы жүргізілетін сабақ 

ұзақ есте қалады. Осындай тірек материалдарын, сигналды кəртішкелерді, 

символдарды мол пайдалану педагогикалық технологияның бір тармағы – 

жеделдетіп  оқытуға жатады. Ол күштеусіз оқытуға жеке тұлғаның 

мүмкіндігін ашуға септігін тигізеді. Сөйлем мүшелері арқылы сөйлем 

құрамында шартты сызық белгілерін немесе сұрауларды көрсетіп. 

Осыларды  қажетті сөздермен алмастыру керек деген тапсырма беріледі. 
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Ал, сөз құрамын меңгерткенде «Орнын тап!» атты ойында ойнату арқылы, 

оқушылардың ойын шақыртып, ойлануға түрткі жасалады. 

Осы əдісті  қолдану арқылы проблема шешіледі: оқушылар ойлап 

тауып, сөйлем құрастырады немесе байланыстырады. Нəтижесінде 

ойларын жазады, салыстырады, табады, талқылайды. Алған білімін 

жіктейді, саралай біледі, ең негізгі түйінін түсіне біледі. 

Мұғалім мен бала бірігіп жұмыс істейді, яғни, тікелей қарым – 

қатынас қалыптасады, оқушының ықыласы артады. Тірек - 

сызбалармен  жұмыс істеу – оқушылардың логикалық ойлау əдісін 

кеңейтіп, өз бетінше жұмыс істеу қабілетін арттырады.  

Тіл - тірі тарих. Онда халықтың ғасырлар бойы жинақталған іс-

тəжірибесі мен даналығы бар. Әрбір халық өз ана тілінде асыл 

армандарын, əсем жан дүниесін, жақсылық атаулыға құрметін, жамандық 

атаулыға аластатып жеткізіп отырған. Әр саланың өз жаңалық-

жасампаздығы болса, біздің тіліміздегі тілдік талдауларға қажетті 

жаңалықтың бірі – сатылай оқыту технологиясы. Тіл білімінің қай саласы 

болмасын сатылап талдануға бағынады. Сатылай комплексті талдаудың 

маңызы зор деп ойлаймын: 

-оқушы материалды қалай меңгергендігі байқалады; 

-оқушы білімін тұрақтандыруға көмектеседі; 

- ізденуге жетелейді, қызықтырады; 

- талдау нəтижесінде оқушылардың ойлау, есте сақтау қабілеті артады; 

- өзіндік пікірі қалыптасады. 

Білім беру саласындағы тың жаңалықтарға ұстаздар қауымы құлақ 

түре жүретіні айқын. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың 

тиімділігін қашан да жолға қояры анық.  Соның бірі – “Оқу мен жазу 

арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту” технологиясын сабақты 

жоспарлауды қолданудың тиімділігіне тоқталсақ: мұнда əр оқушының ойы 

шыңдалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге жетуге болады.  

Бұл технологияда бұрынғы білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. 

Қазақ тілі  сабағында қолданылатын педагогикалық технологияларды 

қолдану əдістері сан алуан: «Қорғаныс парағы», «Сенім кредиті», «Білім 

беру стратегиясы», «Ризамын-риза емеспін», «Зияткерлік сергіту», 

«Кездейсоқтық ойыны», «Мені сипатта», «Өрмекші торы» т.с.с. Бұл əдіс-

тəсілдерді барлық сабақта тиімді қолдануға болады. 

Ал, соңғы кезеңде оқушы өз шығармашылығынан қабілетін таныта 

алады. Мұнда оқушыға ойланып-толғануға уақыт берілуі керек, ойын 

айтуға оқушы шығармашылығын қалыптастыратынын атап өту керек.  

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша сабақ жобасы 

мынандай үш құрылымнан  тұрады: 

-қызығушылықты ояту; 

-мағынаны тану; 

-ой-толғаныс. 
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Қызығушылықты ояту. Үйрену процесі – бұрынғы білетін жəне жаңа 

білімді ұштастырудан тұрады. Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, 

өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі. 

Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тұрған мəселе жайлы оқушы не 

біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды 

қозғату, ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы əсер ету жүзеге асады. 

Осы кезеңге қызмет ететін “Топтау”, “Түртіп алу”, “Ойлану”, “Жұпта 

талқылау”, “Болжау”, “Әлемді шарлау” т.б. деген аттары бар əдістер 

(стратегиялар) жинақталған. Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші 

мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру. Өйткені, үйрену – 

енжарлықтан гөрі белсенділікті талап ететін іс-əрекет екені даусыз. Оқушы 

өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында 

талқылайды. Яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы ашылады, 

тазарады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала 

бастайды. Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны 

байырғы біліммен ұштастырады.  

Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі 

мағынаны ашу (түсіне білу). Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен 

танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. 

Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады. 

Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту 

стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол бойынша оқушыға оқу, 

тақырыппен танысу барысында V – “білемін”, ― - “мен үшін түсініксіз”, + 

- “мен үшін жаңа ақпарат”, ? – “мені таң қалдырады” белгілерін қойып 

отырып оқу тапсырылады. INSERT – оқығанын түсінуге, өз ойына 

басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір əңгіменің 

соңына тез жету, оқығанды есте сақтау, мəнін жете түсіну – күрделі 

жұмыс. Сондықтан да, оқушылар арасында оқуға жеңіл-желпі қарау 

салдарынан түсіне алмау, өмірмен ұштастыра алмау жиі кездеседі. 

Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру – аталған кемшіліктерді 

болдырмаудың бірден-бір кепілі.  

Үйретушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін белгілеп сұрауға 

əзірленеді. Бұл əрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім 

арасында көпірлер құрастыруға, яғни байланыстар құруға дағдыландырады  

Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның үшінші кезеңі. 

Күнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне, 

басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар өз ойларын, 

өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Бұл сатыда 

оқушылар бір-бірімен əсерлі түрде ой алмастыру, ой түйістіру, өз үйрену 

жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың əр түрлі кестесін біліп 

үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістер 

жасайтын кезең болып табылады. Әр түрлі шығармашылықпен ой 

түйістіру болашақта қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді.  
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Осы кезеңді тиімді етуге лайықталған “Бес жолды өлең”, “Венн 

диаграммасы”, “Еркін жазу”, “Семантикалық карта”, “Т кестесі” сияқты 

стратегиялар əр сабақтың ерекшелігіне, ауыр-жеңілдігіне қарай лайықтала 

қолданылады.  

Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Мұғалім 

шеберлігі арқылы баланың білімді игеруге қызығушылығын ояту қажет. 

Ал ол сұрақ əр түрлі əдіс-тəсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты 

мақсат қойып, іске асыруына жол көрсетеді.  

Жалпы айтқанда, оқытудың жаңа технологиялары – алға қойған 

мақсатқа жетудің тиімділігін қамтамасыз етуге арналған оқытудың əдіс-

құралдары мен  түрлерінің  жүйесі арқылы оқыту мазмұнын, əдіс жəне 

құралдардың өзара байланысы мен себептілігін қамтиды, ал қажетті 

мазмұн, тиімді əдістер мен құралдарды таңдау мұғалімнің 

шеберлігіне  байланысты. Мұндағы оқу мазмұнының мақсаты – оқушының 

қабілеттілігі мен табиғи алғырлығын, ынтасын дамыту, мүддесі  мен 

қызығушылығын жүзеге асыруын қамтамасыз ету. Осылайша, 

əрбір  оқушының шығармашылық ойын қалыптастыруға қажетті білім, 

білік жəне дағдылармен қаруландыру арқылы кез-келген салада қызмет 

етуге жəне бүгінгі сəт сайын жылдам өзгеріп отыратын заман талабына 

лайық тез бейімделе алатын түлектер тəрбиелей аламыз.  

    Қоғам мен мемлекеттің дамуы мен болашағы білім беру саласы 

қызметкерлеріне үлкен міндеттер артып отыр. Мұғалім өз пəнін терең 

білумен бірге ақпараттық жағынан өте сауатты, шығармашылықпен жұмыс 

істейтін тұлға болуы тиіс. Міне, сондықтан да мен оқытудың жаңа 

технологияларын шебер меңгерген ұстаз ғана сапалы білім бере алады деп 

санаймыз.  
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Дін – қоғам өмірінің ерекше рухани саласы. Дін - адамдардың 

Жаратушыға сенім-нанымдарын білдіретін жəне сол Жаратушыны тануға 

арналған ілімдер жүйесі. Дін - жаратылыстан тыс бір құдіретті күш бар деп 

сенуден пайда болып қалыптасқан, адамдар арасындағы қатынастардың, 

идеялардың, əрекеттердің жиынтығы. Дін ұғымы – мейлінше аумақты, көп 

нəрселерді қамтитын кең ұғым. Осы күнге дейін діннің бірыңғай ұғымы 

берілмеген. Себебі діндер мен діни ағымдар дінге өздерінің түсініктерін 

берген. Осы тұрғыдан алғанда діннің ұғымдары əртүрлі болғанымен 

олардың мəні ұқсас болып келеді. Дін күрделі қоғамдық құбылыс.  

«Дін не үшін адамзатқа керек?» Дін тақырыбы адамдарды өте қатты 

қызықтырады. Әрбір адам дінді түсінуге жəне діни өмір сүруге тырысқан. 

Дініне байланысты өмір сүріп, балаларын сол тəрбиеде тəрбиелеген. 

Ақылы мен білімін қолданып, өзі таңдаған дінді қорғап, оны жалғастыруға 

тырысқан. Дін адамдарға байланысты бір ұйым. Адамның рухтың жəне 

физикалық қажеттіліктерін толық қамтамасыз етіп, жетілуін жүзеге 

асыратын негізгі мақсат болып табылады. Дін рухтың азығы жəне дененің 

шипасы. Адамға адам болуды, ұлттарға бірлік пен тұтастыққа өмір сүруді 

үйреткен жауапкершілік түсінігін, құлшылық білімін жəне жақсы ахуалды 

қалыптастырады. Жанұяны, мемлекет ұйымын жəне қоғам құрылымын 

мықты негіздермен қамтамасыз етеді. Міне, дін адамдарға осы үшін керек. 

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Дініміз – Ислам, түбіміз – түрік, 

мəзһабымыз – имам Ағзам» - деген сөзін жаңғыртуымыз керек. Діннің 

мəн-мағынасын қаншама ғұламалар ашып көрсетуге талпынған болатын. 

Дін жөнінде жазылған мақалалар, ғылыми еңбектер саны жеткілікті. 

Қорқыныш - үрей де, сүйіспеншілік те, ата-бабаларды қастерлеу жəне діни 

сенімнің өз алдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық. Дінге нақты 

жəне бір мағыналы анықтама беру өте қиын. Егер “религия” – (дін) 

терминіне келер болсақ, латын тілінен дəлме-дəл аударғанда, байланыс, 

“екінші қайта оралу” дегенді білдіреді. Соның ішінде Ислам (араб тілінде 

бас июшілік, құлшылық) – ең жас əлемдік дін. Әлемде 1,3 млрд адам 

ислам дінін ұстанады. Мұсылман қауымдары 120 мемлекетте тарап, 35 

мемлекетте мұсылмандар саны басым болып, 28 мемлекетте мемлекеттік 

дін болып есептелінеді. Жалпы тарихи жағынан Ислам VII ғасырда Араб 

халықтарының алғашқы қауымдық құрылыстан таптық қоғамға өтуі, 

олардың феодалдық-теократиялық мемлекеттерінің Араб халифатына 

бірігуі кезеңінде пайда болып немесе осы жүйелердің тездеп өтуінің 

идеологиялық бейнесі болды. Цицерон шығармаларында дін сөзі 

халықтың тұрпайы соқыр сеніміне қарсы қойылған ұғымы ретінде 

пайдаланылады. Бұдан шығатын бірден-бір тұжырым, дін деп кезкелген 

сенім түрін айтпайды тек, адамды қасиетті, мəңгілік, тапжылмас 

құндылықтармен байланыстыратын сенім түрін айтады.  Қазіргі əдемдік 

қатынастарда, соның ішінде Қазақстан Республикасында дін жəне 
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дінаралық қатынастар өзекті мəселеге айналып отыр. Қазақстан 

Республикасының “Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы” 2011 

жылғы 11 қазандағы заңның кіріспесінде мемлекеттің “ханафи 

бағытындағы исламның жəне православилік христиандықтың халықтың 

мəдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін танитыны” 

ерекше аталып өткен  [1].  Республикадағы дінаралық қатынастардың бір 

шетінің экстремизм жəне терроризммен байланысты болуы ұлттық 

қауіпсіздікке ықпал етіп, бұл салаға стратегиялық сипат беріп отыр. 

Осыған орай діни қатынастарды тез арада құқықтық тұрғыдан реттеудің 

маңызы күшейді. 2011 жылы 18 мамырда Қазақстан Республикасы 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев “Қазақстан Республикасы Дін істері 

агенттігі туралы” Жарлыққа қол қойды  [2].  Діни бірлестіктер: 

мемлекеттік органдардың функцияларын орындамайды жəне олардың 

қызметіне араласпайды; саяси партиялардың қызметіне қатыспайды, 

оларға қаржылық қолдау көрсетпейді, саяси қызметпен айналыспайды.  

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев өзінің қара 

сөздерінде: «Адам баласын заман өсіреді, кімде - кім жаман болса, оған 

замандастарының бəрі кінəлі» деп ұлағатты сөз айтты. Бұл жағдаят адам, 

қоғам, мемлекет дамуының маңызды қырларын ашып көрсетеді. 

Сондықтан, мемлекеттің жастарды тəрбиелеуге, тəні сау жəне рухани бай 

жастар ортасын қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға ерекше 

көңіл бөлуі өте маңызды. Міне, дəл осындай ойшылдардың айтқан ойлары 

діннің тəлім-тəрбиемен байланысы орасан зор екендігін көрсетті десе де 

болады. “Тəрбие – тал бесіктен басталады”деп бекер айтылмаған. Тəрбие - 

қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі 

қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тəжірибесін кейінгі буынға 

меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы. 

Ересек буын қоғамды тарихи өмірде жинақталған тəжірибені, білімді жас 

буынға тəрбие процесі арқылы береді. Тəрбие материалдық игіліктерді 

өндіруге қабілетті, іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Басты 

өндіруші күш - жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға 

араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси жəне моральдық 

көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардық өмір сүру тəртібін 

меңгереді. Тəрбие мақсаты қазақ тəлім-тəрбие тағылымына да қойылды. 

Ұлы ұстаз Әбу Насыр əл-Фараби "Адамға ең əуелі білім емес, тəрбие 

берілуі керек. Онсыз берілген білім - адамзаттың қас жауы. Ол келешекте 

оның барлық өміріне апат əкеледі" - деді.  

М.Жұмабаев "Көркем денелі, түзу ойлайтын, дəл пішетін, дəл 

табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, əдемі түрден ляззат алып, 

жаны толқынарлық болса, баланың дұрыс тəрбие алып шын адам 

болғандығы" - деп жазды. Мəтжан Мақсымұлы Тілеужанов өзінің "Қазақ 

тағылымы" атты монографиясында (1994) қазақ тағылымының негізгі 

бағыттарын атап көрсетті. Олар: ар-ождан тазалығын сақтау; ақыл-ойлы, 
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парасатты болу; барлық əрекетінен, сөйлеген сөзінен, қарым-қатысынан, 

көзқарасынан ғибрат иісі аңқып тұру; ерте тұрып, кеш жату; аз сөйлеп, көп 

тыңдау; иманды, инабатты, қайырымды болу; жас ұрпаққа тəрбие беруден 

жалықпау; халық дəстүріне берікболу; оны жаңарту; əдет-ғұрыпта жоқ 

нерселерден  алулақ болу; сегіз қырлы, бір сырлы болу; халқының рухына 

кір салмау; ел берекесін сақтап, оның баюына үлес қосу [3]. Адамгершілік 

тəрбиесінің міндеттеріне: гуманизм, адалдық, батылдық, төзімділікті 

қалыптастыру; адамға сүйіспеншілік, құрмет, қайырымдылық сезімін 

дамыту; оқушыларды өз міндетіне, өзгенің мүддесіне байыпты қарауға 

үйрету; өз Отанын сүюге, ұлттар достығын құрметтеуге тəрбиелеуді 

айтады; Тəрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана-сезімі бар, 

рухани ойлау дəрежесі биік, мəдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, 

еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттері қалыптасқан адамды 

тəрбиелеу болып келеді. Жас ұрпақты іс-əрекет пен қарым-қатынас 

арқылы тəрбиелеу - балаларды ақыл-ой əрекетімен қатар іскерлік пен 

пысықтыққа машықтандыру, өнімді еңбек етуге бейімдеу, ата-ана мен 

бала, тəрбиеші мен тəрбиеленуші, үлкен мен кіші арасынғы қарым-

қатынасты өзара сенімге, қайырымдылыққа, имандылыкқа, бір-біріне сый-

құрметпен қарауға негіздеу, тəрбие барысында психологиялық 

жайдарылық, үйлесімділік ахуал туғызу, жас азаматтың өзіне сенімін 

арттыру, қамқоршылық сезімін дамыту.Тəрбие барысында жеке тұлғаға 

қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі болып келеді [4]. Әр 

қоғамның келешегі ұлт тəрбиесіне қатысты. Қоғамды құрайтын жанұяның 

бір мүшесі ол – бала. Ата – ана болудың зор жауапкершілігі де осы кезден 

басталады. Ислам дінінде бала – өмірдегі сынақтардың бірі ретінде 

қаралады. Сол себепті сынақтан сүрінбей өту үшін балаға өмірде жақсы – 

жаманның, обал – сауаптың не екенін, қалай еткенде жақсы адам болып 

қалыптасудың жолдарын үйрету, парасатты тəрбие беру – ата-анаға 

міндеттелген іс. Парасатты, ізгі тəрбие, тəрбиенің кемелдігі неден 

басталмақ? Бұл ең əуелі баланың өз ата-анасын сыйлауы, иманды болып 

өсуі, жанашыр, адал, еңбекқор, кішіпейілділік секілді ізгі қасиеттерді 

бойға сіңіруі. Есейгенде қоғамға пайдалы азамат болуы, жас кезінен 

анаша, есірткі, автомат ойындары, сыра, арақ, темекі, зинақорлық секілді 

теріс қылықтарға үйір болмауы, ешкімнің ала жібін аттамауы. Әдепті 

болуы, қай кезде де текті тəрбиенің жемісін көрсетуі. Міне, мұндай ұрпақ - 

ата-ананың көз қуанышы, қызығы мен сүйініші. 

Баланың күтімі, жетілуі мен оқу-тəрбиесінің жемісті болуы əр 

жанұяның «бала тəрбиесі» мəселесін жіті қолға алып, мейлінше 

көзқарақтылық танытуларына байланысты болады. Ата-ананың бұл 

төңіректе білген - түйгені неғұрылым жан-жақты əрі тереңірек болған 

сайын,балаға берілер тəрбиенің де соғұрылым жақсырақ болары сөзсіз. 

Егер ата-ана баласын мейірімге бөлеп, ойы мен жүрегін ізгілікке бағыттап, 

өздерін əрі қоғамға пайдалы азамат етіп тəрбиелесе, ұлтқа тұлға болатын 
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берік тірек сыйламақ. Керісінше, адамдық қасиеттеріне көңіл бөлмей, тек 

материалдық тұрғыдан қамтамасыз етумен шектелсе, онда бала қоғамды 

ішінен ірітетін зиянкес болып өспек. Ағаштың түрі мен тіршілігі жалғасу 

үшін оның тұқымы қаншалықты маңызды болса, адамзат тіршілігі мен 

ұрпақ жалғастығында да баланың рөлі сондай екенін ұмытпаған жөн. Осы 

орайда, ұлттық негізде əрі мұсылмандық сипаттағы тəрбиемізге көңіл 

бөлудің орны ерекше. Өмірге жақсы ұрпақ əкелу əуелде көргенді жерден, 

ары бар, ақылы бар, ұяты бар иманды жар таңдаудан басталатындығының 

өзі Ислам тəрбиесінің қаншалықты кеңдігін, ауқымдылығын ұқтырады. 

Өзара отау тігуге ниеттенген екі жасқа ақ некемен ғана бас қосу 

міндеттеледі. Бұл үлкен тектіліктен, тазалықтан туған. Өйткені, некемен 

басталған бас қосу берекелі тіршілікке, өмірге дені сау, таза ұрпақ əкелуге 

жол ашқан. Бұдан əрі жанұяны адал табыспен асырау да Исламдағы үлкен 

жауапкершілікті аңдатады. Жанұяны адал табыспен асырау, біріншіден, 

ақыреттік сұрақтан қорқуды еске алса, екіншіден ұрпағының бойына арам 

қан жұқтырмауды, тазалықтың ұрпағына да жалғасқанын қалаудан 

шыққан. Баланың жас шамасын белгілеу əрі сол жасқа сай тəрбиенің 

негіздерін саралауы да Ислам дінінің бала тəрбиесіне қатты көңіл 

бөлетінін көрсетеді. Ғалымдар Исламдағы бала тəрбиесінің негіздерін 

анықтауда хазірет Мұхаммед пайғамбарымыздың өмірінде кездескен 

нақты оқиғаларға сүйенген. Өйткені, Құрандағы Аллаһ тағаланың 

көрсеткен үлгілі тəрбиесі сүннетпен ажарланып толыға түскен. 

Адамзаттың асылы Пайғамбарымыз Ислам тəрбиесін қалыптастыруда 

балаларды көзден таса қылмаған. Қайта дүниеге келмей жатып, балаға 

алаңдаушылық білдірген. Бала дүниеге келісімен діни салт - жоралғылар 

жасалып, мұсылман үмбетінің тағы бір адамға толысқанын қуаныш 

көрген. Әрі сол мұсылман үмбеті деген атқа сай тəрбие алуын қадағалаған. 

Осы орайда, балаға жақсы мазмұнды ат қоюға шақыруының өзі қандай 

тəрбие екені айтпаса да түсінікті. 

«Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік» демекші, балаға 

«Аллаһтың аманаты» деп қаралуының өзі исламда балаға қаншалықты 

көңіл бөлінгендігін білдіреді. Ислам діні араб қауымының арасында 

кездескен қыз баланы жек көру, оны тірідей көміп тастау секілді айуандық 

əрекеттерді тыйғаны мəлім. Осы тұрғыда Ислам діні балаларға деген зор 

мейірім əкелгенін білуге тиіспіз [5].   

Қорытындылай келсек:  «Діни білім – тəрбие бастауы» Дін –адамды 

туралық пен əдемілікке жетелейтін жол, адам өмірін тəртіпке келтіретін 

жүйе. Сондықтан да дін тəлім-тəрбиесі əрбір адам үшін пайдалы жəне 

қажеттілігін жоймайды. Исламдағы тəрбие баланы адамгершілікке баулу 

үшін бүкіл қоғам мəдениетін жетілдіру керектігін аңдатады. Өйткені бала 

тəрбиесі ата-анаға да балабақша, мектеп, ұстаздарға, дос-жарандары, ойын 

түрлері, газет-журнал, теледидар.  Ұлы даланы мекендеген ұлттың 

болашағы қашанда өзі туып, тəрбиелеген, өсіріп, мəпелеген жастарында. 
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Ал жастардың ойы мен мақсаты өз ұлтының қамы мен жаны үшін жұмыс 

жасап, жан - жағын иман нұрына бөлеп, көркем мінезбен, керемет 

біліммен алпауыттардың аранына жұтылып кетпеу жолында жұмыла іс 

қылу болуы қажет. Өзге жұрт жақсылығымызға сүйініп, жамандығымызға 

күйінетін ұлт болсақ біз ешқашан өзге жолға түспейміз, теріс ағымға 

ермейміз, ешқандай жаһандануға да жұтылмаймыз. Қазақ Елінің əр ұланы 

өр рухты, көркем мінезді, иманды, сапалы білімді, дені сау, ұлттық санасы 

биік болса біздің алар асуымыз əлі алда, Тəуелсіздігіміз Мəңгілік болмақ!   

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Абуов А. Мировоззрение Ходжа Ахмета Ясави. – Алматы, 1997. 

2 А. И. Артемьев. Дінтану: Жалпы дінтану негіздері, діндер тарихы, 

Қазақстандағы діндер.  Алматы. “Бастау”.  2010,  567 бет. 

3 Ж.Қоянбаев,Р.Қоянбаев. Педагогика.-Алматы, 1998, 2000.  

4 Е.Сағындықұлы. Педагогика. - Алматы,1999 

5 Атырау облысы Дін істері басқармасының //http://centre-

ato.kz/index.php/kz 

 

ӘОЖ  338.48 (574) 

Даниярова А.Д., Нурбекова Р.Қ. 
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ: 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі. 

Туризм көп елдерде жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, қосымша жұмыс 

орнын құруға жəне сыртқы сауда балансының белсенділігіне ықпал етеді. 

Соңғы жылдары туризм əлемдегі ең табысты бизнестің бірі. Туризмнің 

маңызы жылдан-жылға өсуде, оның халықаралық байланыста жəне 

валюталық түсім көз ретінде маңызы артуда. Сонымен қатар, туризмнің 

қоғамдық, əлеуметтік-экономикалық дамуы келесі көрсеткіштермен 

сипатталады. Ішкі жəне халықаралық туризмнің жалпы шығыны əлемдік 

ұлттық ішкі өнімнің 12%-ін құрайды, жыл сайын 1,5млрд. Ішкі жəне 

халықаралық саяхаттау тіркелді. Халықаралық туризмнің үлесіне жыл 

сайын əлемдік экспорттың 7% жəне қызмет көрсетудің 25-30% келеді. 

Халықаралық туризмнің жылдық өсуі 4,0%, ал болашақта бұл көрсеткіш 

көтерілмек  [1]. Туризм туралы ғылымды ғылымдарды ғылымның дербес 

саласы ретінде ажырату мүмкіндігі мəселесі жеткілікті даулы болып 

саналады. Қазіргі уақытта еліміздің алдында туризмнің тиімділігі жоғары 

индустриясын құру міндеті тұр, бірақ оның шешілуіне тұтас бірқатар 

қиындықтар кедергі келтіріп отыр. Оның ішінде туризмді дамытуды жəне 

кеңістікте ұйымдастыруды ғылыми түрде қамтамасыз ету іс жүщһзінде 

http://centre-ato.kz/index.php/kz
http://centre-ato.kz/index.php/kz
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жоқ. Туризмді ғылымның көмегінсіз дамытудың мүмкін еместігіне 

əлдекімдерді сендіруге тырысудың, сірə, қажеті жоқ шығар. 

Қазақстанның жері тірі табиғаттың да, өлі табиғаттың да көркем 

көріністеріне, тарих пен мəдениет ескерткіштеріне бай, соған қарамастан, 

туризм тұрғысынан алғанда, шетелдік азаматтар үшін де, 

республикамыздың көпшілік тұрғындары үшін де кең танылмаған күйінде 

қалып отыр. Әлемдік туризм нарығында, сондай-ақ саяхаттар 

бюроларының ұсыныстарында Қазақстан басқа елдерге, аса қызықты 

болмаса да, көбірек жарнамаланатын елдерге жол береді. Қазақстан, өзінің 

бай туристік-рекреациялық əлеуеті бар екеніне қарамастан, туризмнің 

жеткіліксіз деңгейде дамуынан сипатталады. Туризмнің жалпы ішкі 

өнімдегі үлесі – бар-жоғы 0,3 . Туристік қызметтен түсетін табыстардың 

көлемі 2012 жылы 152,3 млрд. теңгеге жетті, ал бұл, 2008 жылмен 

салыстырғанда, 2 есе артық 77,5 млрд. теңге . Осы салада жұмыспен 

қамтылғандар саны – 129 000 адам болған. Республика бюджетіне 

төленетін салықтар 2012 жылы 24,2 млрд. теңге  құраған. Қазақстан Түрік 

Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Біріккен Араб Әмірліктері, 

Таиланд корольдігі сияқты туризм индустриясы қарқынды дамыған, жаңа 

жұмыс орындары ашылып жатқан, төлем теңгерімі құрылымы жақсарған 

жəне халықтың əл-ауқаты көтерілген елдер үшін “туристік донорға” 

айналып отыр. Қазақстандық туристердің сырт жерлерге бағытталған 

туризмге сұранысы Қазақстандағы туристік дестинациялар мен туристерді 

орналастыру нысандары үшін бизнестің үлесін жоғалтуды білдіреді. 

Сондықтан республикада туризмді сапалы дамыту арқылы қазір шетелде 

демалатын жергілікті туристердің белгілі бір бөлігінің қазақстандық 

туристік дестинацияларға назар аударып, туризмге деген ақша 

шығындарын еліміздің аумағында қалдыратын жаңдайда жету мүмкіндігін 

болжауға болады [2]. 

Қазақстанда 400-ден астам туристік фирмалар қызмет етеді, 80 елдің 

туристік фирмаларымен келісім жасаған. Туризмнің дамыған аймақтары -

Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан 

облыстары, сондай-ақ Алматы жəне Астана қалалары. Осы облыстардың 

жəне қалалардың туристік  фирмалары қызмет көрсетудің 88%-ін құрайды. 

Қазақстаннан туристердің мейлінше көп баратын елдері: Ресей, Қытай, 

Германия, Корея, Польша, Турция, БАЭ. Ал біздің елге келетін 

туристердің елдері: Ресей, Қытай, Германия, Пакистан, Полыпа жəне 

Турция. Туристерді тасымалдауда авиакомпаниялардың ролі зор. Көптеген 

туристер шетелдік авиакомпанияларға қызығушылығы артық болып тұр, 

ал ұлттық компаниялардың ролі төмен. Теміржол көлігі «Қазақстан 

Теміржолы» 14 бағытта жұмыс істейді. Олардың қызмет көрсету сапасы 

халықаралық стандартқа сəйкес келмейді. Алматы-Астана маршруты ғана 

стандартқа сай, ал оңтүстік маршруттары ешқандай сын көтермейді. Ал 

орналастыру құралдарына келсек, көпшілігінің кабылдау мүмкіншілігі 
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төмен, номерлердің бағасы жоғары, сондықтанда жабылып жатыр. 

Қазақстан туризмнің дамуына түрткі болған Президенттің бұл салаға 

басымды сала ретінде көңіл бөлуі  [3].  Туризмді дамыту үшін əлеуметтік-

экономикалық фактордың ықпалы жоғары. Олардың ішінде маңыздысы: 

мемлекеттің əлеуметтік саясаты, жұмыстан бос уақыт, урбанизацияның 

өсуі, білім жəне мəдениеттің, орташа өмір сүрудің деңгейі, жылдық 

демалыс күндері мөлшері, халықтың өмір сүруінің деңгейі, табысы, 

туристік белсенділік жатады. Қазіргі кезде ТМД елдерінде туристерді 

тарту үлкен бəсекеге ие болып отыр. Көрші елдер Ресей, Өзбекстан, 

Қырғызыстан, Монголия туризмді дамытуға барлық күшін салуда, жəне 

қазір Қазақстанды басып алуда. Туризмнің дамуын тежейтін факторлар 

төмендегі суретте көрсетілген. Қазақстан Республикасында туризмді 

дамытуға кедергі ететін негізгі экономикалық факторлар. Бірқатар 

кедергілерден соң Қазақстан үлкен туристік биржаларға қатысты. Берлин, 

Лондон, Мэскеу қалаларында. Қазақстан Республикасы бəсекеге түсе 

алатын жəне рентабельді туризм индустриясын дамытуға толық 

мүмкіншілігі бар. 

Біздің ойымызша, туризмнің жүйе ретіндегі құбылысын танудың 

жалпылама негізі ретінде география, дəлірек айтқанда, география 

ғылымдарының жүйесі көбірек лайықты. Біріншіден, оның себептері 

мынада: философия сияқты, географияның да қоршаған əлемді танып-

білудегі ауқымы соншалықты кең, əрі оның түпкілікті міндеті – табиғатты, 

жұртшылықты жəне шаруашылықты жан-жақты зерттеу, адам қоғамы мен 

географиялық (қоршаған) ортаның өзара əрекеттесуі сипатын анықтау; 

екінщіден, туризм “Жерді географиялық кеңістік жағынан танып-білуден” 

басқа ештеңе де емес, өйткені “туризм” мен “география” үзілместей 

байланысқан, өйткені география – ол табиғаттағы жəне қоғамдағы 

құбылыстар мен үдерістердің барша жиынтығын олардың кеңістікте 

(аумақта) көрсетілуінде қарастыратын ғылымның нақ өзі [4].  Туризмнің 

қарама-қайшылығы: оның күрделілігін, көпқырлылығын, бірлігін жəне 

оның дамуындағы, туризмнің ғылыми тұжырымдамаларының серпініндегі 

карама-қарсы үрдістердің күресін білдіреді. Туризм құбылысы өзінің 

күрделілігі мен көпқырлылығына байланысты қызығушылық тудырады, 

əрі теориялық та, қолданбалы да ғылыми пəндердің зерттеу нысанасы да 

болады. Бірақ барша көрқырлылығымен қатар, туризм, бəрінен бұрын, 

алдында айтылғандай, кеңістіктегі, сондай-ақ əлеуметтік-экономикалық 

жəне мəдени құбылыс болып саналады. Сондықтан ол: гуманитарлық, 

қоғамдық, жаратылыстану жəне техникалық ғылымдардың барша 

қатарына жататын отыздан астам (кем дегенде) ғылыми пəндердің зерттеу 

нысанына айналды  [5].  

Туризм бұқаралық, барлықтарына қолжетімді спорт түрі ғана емес, 

сонымен қатар жақсы демалыс түрі де бола алады. Туған өлкеге саяхат 

жасау – жақсы демалу жəне шынығу мүмкіндігін беру мен шектелмейді. 
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Иығына жолдорбасын асып алып, жорыққа аттанған əрбір адам өзінің 

дүниетанымын кеңейтуге ұмтылады. Отанымыздың көпғасырлық 

тарихының, халқымыздың жауынгерлік жəне еңбектегі ерліктерінің 

куəгерлері, табиғаттың ғажап көркем бұрыштары əр жастағы, 

мамандықтары əртүрлі адамдарды қызықтырып, тарататыны сөзсіз. Жаяу 

туризм – туризмнің ең бір көне түрлерінің бірі. Ол денені щынықтырудың 

құралы ретінде өзінің бастауын  XV – XVI  ғасырлардың гуманистерінен 

алған. Тау туризмі – спорттық туризмнің аса күрделі де қиын түрлерінің 

бірі. Ол, бұрынғыдай, отандық та, шетелдік те туристердің, сондай-ақ 

спорттық турларды ұйымдастыратын туристік фирмалардың да назарын 

өзіне аударып келеді. Тау туризмінің тартымдылығы мен төтенше 

өзгешелігі мынада: тау жорықтары мен саяхаттары туристер игерген 

орталықтардан алыс, үлкен биліктерде өтеді, əрі, əдетте, тəуелсіз 

болмайды. Соңғы кезде тау туризміне жұртшылықтың қызығушылығы мен 

ынтасы артып, кеңінен танылып келе жатыр  [6].   

Қорытындылай келсек:  Қазіргі кезде Қазақстанда 270 лицензия 
алған туристік фирмалар жұмыс істейді. Оның 83 % халықаралық 

туризммен шүғылданады. Қазақстан əлемде туристік бағытта элі де болса 

белгісіз ел. Сондықтанда Қазақстанның туристік бейнесін көтеру үшін 

бірқатар кең көлемде шаралар қажет. Негізгі шаралардың бірі туристік 

негізгі шаралардың бірі туристік фирмалар мен агентсволардың 

халықаралық туристік жəрмеңке, көрме конференция т.б. əлемдік 

деңгейдегі шараларға қатысуы жəне Қазақстан жерінде де өткізу. 

Қазақстанның туристік саяхатқа лайық көрікті жерлерін, сонымен қатар 

планетаның ең ірі континенті – Еуразияның қақ ортасында орналасқан 

көне де жас елімізді мүмкіндігінше толық түрде көрсете отырып, авторлар 

құпия да бірегей тарихы бар осы жұмбақ елді көруге, саяхаттап келуге 

күллі дүние жүзінен қонақтар шақырады жəне бұл саяхаттарыңызды 

ешқашан ұмытпайтындарыңызға сенімдімін. Бізге келген саяхаттарыңыз 

Сіздердің жандарыңызды қуанышқа толтырады жəне Сіздер елдеріңізге 

Қазақстан туралы ғажап əсермен оралатын боласыздар. 
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С.Аманжолов атындағы  Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ШЫҒЫС  ҚАЗАҚСТАН  ГУМАНИТАРЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІНДЕ  

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының «Білім Заңында» (8 бап) білім беру 

жүйесінің міндеттері бөлімінде: « Білім беру жүйесінің басты міндеті – 

ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тəжірибе 

жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға дəне кəсіби 

шыңдауға бағыттылған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» 

делінген.[1;4]. 

Әлемдік өркениетте əлеуметтік-экономикалық жағдайға сəйкес білімділік 

мақсаттарды стандарттау, білім берудің бағыты тұлғаның құзыретін жалпы 

дамыту үшін, ең алдымен оның жеке түйінді құзыреттілігіне негізделген 

оқушының дарындылық, ғылыми - зерттеу жұмыстарында қабілеттерін 

анықтай отырып, тəрбиелеу айқындалып отыр. Бүгінгі бала – қоғамның 

ертеңгі мүшесі. Сондықтан баланың шын мəнісіндегі адам болып 

қалыптасуы, қыруар уақыт пен тер төгетін, зор еңбекті қажет ететін, 

ауқымы кең, жауапкершілігі мол жұмыс. Сол жұмыстың басым бөлігі 

мұғалімдердің еңбегі екені даусыз. Сондықтан болашақ мұғалімдерді  

даярлайтын жоғарғы оқу орны мен арнайы кəсіптік - техникалық  

колледждерде  ғылыми-зерттеу жұмысымен сауатты түрде айналыса 

алатын, бəсекеге қабілетті маман даярлау өзекті мəселеге айналуда.  

Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі - болашақ ұстаздарды 

даярлайтын оқу орны. Колледжімізде ұйымдастырылатын ғылыми-зерттеу 

жұмысы директордың ғылыми –əдістемелік жұмысы бойынша 

орынбасарының  жұмыс жоспарына сəйкес жүргізіледі. 

2016-2017 оқу жылына арналған директордың ғылыми – əдістемелік 

жұмысы бойынша орынбасарының жұмыс жоспары 
№ Іс-шара атауы Мерзімі  Жауаптылар 

1. 2016-2017 оқу жылының жұмысын  жоспарлау 

бойынша əдіскермен, шығармашылық 

микротоп жетекшілерімен кеңес өткізу 

тамыз 

 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары  

2. Ғылыми-əдістемелік қызметтің 2016-2017 оқу 

жылына арналған жұмыс жоспарын құру жəне 

безендіру 

тамыз -

қыркүйек 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

3. 2016-2017 оқу жылының бітіруші топтарының 

педагогика , психология жəне арнайы пəндер 

бойынша курстық жобаларының тақырыптары 

қыркүйек 

 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, əдіскер 
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мен жетекшілерін бекіту.  Бұйрықты рəсімдеу  

4. Шығармашылық микротоп мүшелеріне түзету 

енгізу 2016-2017 оқу жылына жоспар бекіту 

қыркүйек  Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

5. Инновациялық технология жəне 

педагогикалық шығармашылық мектебінің 

жұмыс жоспарын бекіту жəне мүшелеріне  

түзету енгізу 

қыркүйек  Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

6. Оқытушылар, топ жетекшілері мен микротоп 

жетекшілеріне əдістемелік құжаттардың дұрыс 

жүргізілуі бойынша нұсқаулық семинар өткізу  

қыркүйек  Директордың  ОІЖ 

орынбасары 

7. Нормативтік құжаттамаға сəйкес əдістемелік 

құжаттаманың дұрыс жүргізілуін бақылауды 

ұйымдастыру 

жыл 

көлемінде 

Директордың  ОІЖ 

орынбасары 

8. Оқытушылардың кəсіптік деңгейін арттыру 

бойынша жеке жұмыс жоспарларын тексеру 

қыркүйек  Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

9. 
Оқытушылардың кəсіптік деңгейін арттыру 

бойынша жеке жұмыс жоспарларын бекіту 

қазан 

 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

10. Электронды жəне баспа түрдегі оқу-

əдістемелік кешен əзірлеу 

жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, əдіскер 

11. Оқытушылар мен студенттерге арналған 

ғылыми-практикалық конференциялардың 

бағдарламалары мен жалпы ережелерін 

құрастыру.  

Тізім 

бойынша 

 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

12. Студенттердің ғылыми қоғамының жалпы 

ережелерін құастыру 

қыркүйек Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

13. Шығармашылық микротоп жетекшілерінің 

отырысын өткізу 

Қыркүйек, 

ақпан 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

14. Инновациялық технология жəне 

педагогикалық шығармашылық мектебінің 

отырысын өткізу 

Қыркүйек, 

ақпан 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

15. Колледждің  алдыңғы қатарлы 

оқытушыларының тəжірибесін тарату 

Жоспарға 

сəйкес 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, 

əдіскер, ПТК 

жетекшілері 

16. Жұмыс оқу бағдарламасы мен күнтізбелік 

жəне тақырыптық жоспар əзірлеу бойынша 

жаңадан бастап жүрген оқытушыларға 

арналған семинар өткізу  

қыркүйек Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, 

Директордың  ОІЖ 

орынбасары,əдіскер 

17. Ағымдағы сұрақтар бойынша кеңестер өткізу: 

- кабинет меңгерушілерімен; 

- ПТК жетекшілерімен; 

- шығармашылық микротоп 

жетекшілерімен; 

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 
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- жас мамандармен; 

26. Колледж оқытушылары жəне бітіруші топ 

студенттерінің арасында өтетін 

шығармашылық есеп, шеберлік сабақтарын, 

кəсіби шеберлік байқауын ұйымдастыру. 

Желтоқса

н, қаңтар, 

ақпан, 

наурыз 

 

Директордың ҒӘЖ , 

ОІЖ, ОӨІ бойынша 

орынбасарлары, 

əдіскер,  

ПТК жетекшілері 

27. Облыстық жəне қалалық білім беру 

қызметкерлерінің алдында оқытушылардың 

баяндамаларын қорғауын,  сөз 

сөйлеуінұйымдастыру. 

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, ПТК 

жетекшілері, 

оқытушылар 

28. Аттестатциялық комиссия жұмысына қатысу Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

29. Колледжің оқу пəндері бойынша электрондық 

əдістемелік құралдар бойынша жұмыс.  

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, əдіскер 

30. Оқытушылар мен студенттердің ғылыми 

мақалаларын баспадан шығаруға дайындық.  

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

31. Колледж оқытушыларына арналған 

практикалық, теориялық-мəселелік 

семинарлар өткізу.  

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары 

Директордың ИТЖ 

бойынша 

орынбасары, əдіскер 

32.  Колледжішілік іс-шаралармен оқу 

сабақтарына қатысу 

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары  

33. Әдістемелік құжаттарды жүргізуді тексеру. - 

Оқытушылардың кəсіптік деңгейін арттыру 

бойынша жеке жұмыс жоспарларын; 

- курс жұмыстарын безендіру; 

Жыл 

көлемінде 

Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары  

34. Шығармашылық микротоп есептері мамыр Әдіскер, 

микротоп мүшелері 

35. Оқу жылының қорытындысы, есептік 

құжаттамаларды тапсыру.  

маусым Директордың ҒӘЖ 

бойынша 

орынбасары, əдіскер 

Оқу жылы көлемінде жоғарыдағы кестеге сəйкес жəне кестеден тыс 

көптеген жұмыс түрлері белсенді жүргізіледі. Колледжіміздің білім 

алушылары  үш немесе төрт жыл мерзімінде маман болып шығады. 

Болашақ мамандардың  ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуы да 

қарапайынан күрделіге ауысады. Мəселен, бірінші курс студенттері оқуға 

қабылдана салып, кең ауқымды ғылыми жұмыстармен айналыспай, 

реферат жазып өзбетімен орындалатын жұмыстардан бастайды. Берілген 

тақырыпқа сəйкес ақпарат көздерін іздеу, негізгісін іріктеп алу, ғылыми 

əдебиеттермен жұмыс сияқты қарапайым жұмыс түрлерінен бастайды. 

Алайда, мектеп қабырғасынан ғылыммен айналысып жүрген дарынды 

мектеп түлектері де кездеседі. Ондай жағдайда колледж тарапынан арнайы 
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ғылыми жетекші тағайындалып, зерттеу жұмысын ары қарай тереңірек 

зерттей түседі. Колледжіміздің тағы да бір ерекшелігі терең, əрі тиянақты 

ұйымдастырылатын оқу-өндірістік іс-тəжірибесінде. Ғылыми-зерттеу 

жұмысымен айналысатын студенттерге зерттеу базасы, арнайы мектептер, 

салыстырмалы түрде оқушылардың мінез-бітістерін, сабаққа деген 

қызығушылығын  тағы басқа ерекшеліктерін танып-білуге, қорытынды 

шығаруға жағдай жасалады. Екінші курста білім алушылар   студенттердің 

ғылыми қоғамының белсенді мүшесі болып, іргелі зерттеулермен 

айналысып, колледжішілік, қалалық,  облыстық жəне республикалық 

деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларда баяндама немесе 

зерттеу жұмыстарын қорғап, тəжірибе жинақтайды. Ал, үшінші жəне 

төртінші курста бітіруші топ түлектері курстық жоба жұмыстарын 

жазумен айналысады. Колледжімізде студенттерді ізденушілікке баули 

отырып, ғылым мен техниканың жетістігіне сəйкес армандарына жетуге, өз 

жолдарын дəл табуға, ғылымға жетелеу арқылы өздерінің қабілеттерін 

ашуларына көмектесуіміз қажет. Оған қол жеткізетін тиімді жұмыс түрінің 

бірі- студенттердің ғылыми қоғамын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми 

қоғамы жұмысы қызметінің тиімділігі білім алушылардың қызметіне 

байланысты, өйткені білім алушылардың қызметіне басшылық олардың 

жұмыстарын жоспарлауына қарай жүзеге асырылады. Студенттердің 

ғылыми қоғамының жоспары мынадай бөлімдерден тұрады:  

- студенттердің ғылыми қоғамының  үйлестіруші кеңесінің отырысы; 

- студенттердің ғылыми қоғамының мүшелерінің қызығушылық-

танымдық жəне коммуникативті жұмысы; 

- ғылыми-зерттеу қызметі; 

- шығармашылық жұмыс. Студенттердің ғылыми қоғамының 

үйлестіруші кеңесінің отырысы. Бұл бөлімге студенттердің ғылыми 

қоғамын ұйымдастыру мəселесін енгізу қажет. Бұл- кеңес мүшелерінің 

топта жəне ғылыми секцияларда жүргізілген диагностика нəтижесімен 

танысу, пəндік ғылыми секциялардың жұмыс мазмұны, пəндік 

олимпиадаларға талдау, ғылыми конференцияларды дайындау. 

Студенттердің ғылыми қоғамы кеңесінің отырысын жоспарлау 

колледждегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға,  болжауға,  

бақылауды  жүзеге  асыруға  мүмкіндік  береді. 

Студенттердің ғылыми қоғамы мүшелерінің қызығушылық-

танымдық жəне коммуникативті жұмысы. Білім алушыларды ғылыми-

зерттеу жұмысына қатыстыру үшін алдымен, оны қызықтыра отырып, 

зерттеу талабын қалыптастыру қажет. Яғни, студент ақпаратты ала білуге, 

оны басқаларға хабарлай білуге талпынуы тиіс. Ол колледжде оқып 

жүргенде-ақ қоғам мүшесі екенін сезініп, өз бетінше шешім қабылдауға, 

ақпараттар алуға, оны басқаларға жеткізе білуге, əдебиеттермен жұмыс 

істей білуге, баяндама жасауға, талдауға қатысуға, басқаларды тыңдауға 

үйренуі қажет. Білім алушының талабын, қызығушылығын аңғармай 
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тұрып, оған баяндама жасауды тапсыруға болмайды. Сондай-ақ, топпен 

жұмыс істеп үйренбеген студентті аудитория алдында сөйлеуге 

мəжбүрлеуге болмайды. Білім алушыны зерттеуге деген ынтасын туғызу 

үшін студенттердің ғылыми қоғамы мүшелері ортасында оларды 

қызықтыратын, ізденушілікке баулитын  танымдық-ағарту жұмыстарын 

ұйымдастыру керек. Мұндай сабақтарды кітапханашы, психолог, əдебиет 

пен тарих  пəндерінің мұғалімдері жүргізеді. Кітапханашы студенттерді 

каталогпен, ғылыми ақпаратпен жұмыс істей білуге үйретеді. Колледж 

психологы білім алушының  интеллектуалдық білігі мен коммуникативтік 

мəдениетін дамытады. Егер біз студенттің бойынан өз ойын нақты 

жеткізіп, өз ісінің əділдігін дəлелдей алатын, пікірталасқа еркін түсе 

алатын қабілетті көргіміз келсе, онда олардың интеллектуалдық жəне 

коммуникативті қабілеттерін дамыту қажет. Психологтың студенттермен 

қарым-қатынас жасау жұмысы  білім алушының дұрыс сөйлеуін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді, қарым-қатынастың мəнін сезінуге 

үйретеді. Ғылыми-зерттеу қызметі: Ғылыми-зерттеу қызметі əр пəн 

бірлестігінің жұмысы болып табылады. Бұл тəжірибе мен зерттеу 

сипатына қарай болады. Олар: 

-ғылыми мекемелерге, кəсіпорындарға, офистерге барып тұру; 

– осы саладағы ғалым мамандармен кездесу; 

– ғылым мəселелерге байланысты көрмелерге бару; Шығармашылық 

жұмыс. Әр пəн бірлестігінің шығармашылық қызметі ғылым 

тапқыштарының конкурстарын өткізу немесе интеллектуалдық, ғылыми 

шерулер, викториналар, кештер ұйымдастыру болып табылады. 

Студенттердің ғылыми қоғамының бұл қызметі мен пəн бірлестіктеріндегі 

жұмысы əр білім алушының қызығушылығын арттыруға, зерттеу жəне 

эксперимент жұмыстарында балалардың қатысуына мүмкіндік береді. 

[2;10]. 

Жоғарыда жазылған директордың ғылыми – əдістемелік жұмысы 

бойынша орынбасарының жұмыс жоспарына сəйкес дəстүрге айналған 

төмендегідей байқаулар мен жұмыстар ұйымдастырылады:  -Шығыс 

Қазақстан облысы техникалық  жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі  оқу 

орындарының  студенттері  арасындағы қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінен  өткізілетін облыстық  «Тілдарын»  олимпиадасы,  - «Кенді 

Алтайдың өткені, қазіргісі жəне болашағы» атты Техникалық жəне кəсіптік 

білім беру  жүйесінің оқу орындары  білім алушыларының облыстық 

ғылыми-зерттеу жобалары байқауы, «Бос орындар жəрмеңкесі».  2015 – 

2016 оқу жылының қорытындысы бойынша студенттердің ғылыми 

қоғамының жұмысының нəтижесі төмендегі кестеде көрсетілген.  
№ Іс-шара атауы Тақырыбы Мерзімі Өткізу орны Қатысушының 

аты-жөні 

Нəтиже 

1.  Облыстық 

олимпиада 

Тілдарын- 2016 ж. ШҚГК Кыдырбеков

а 

А.А. 

2 - орын 
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2.  Қазақ тілі жəне 

қазақ əдебиеті 

пəнінен 

облыстық 

олимпиада 

 24.11. 

2015 ж. 

Семей 

қаласы 

Зайнелов Д 3- орын 

3.  Облыстық Мəлік 

Ғабдуллин 

оқулары 

 09.02. 

2016 ж. 

Өскемен 

Облыстық 

О.Бөкей 

атындағы 

кітапхана 

Тлеуғабылов 

Б 

Бас 

жүлде 

4.  Республикалық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

«Жаһандық 

ғылыми 

кеңістіктегі 

жастар 

миссиясы: 

келелі 

мəселелері 

мен 

мүмкіндіктер 

көкжиегі» 

 

2016 ж. ШҚМУ Жуманкадыл

ова А.Ж. 

Малтаева Г 

Дабынова Г 

Сертиф. 

5.  Облыстық байқау «Елін сүйген, 

Елі сүйген 

Елбасы» 

30.11. 

2015 ж. 

Семей 

қаласы 

Малтаева 

Гульнур 

Бас 

жүлде 

6.  Қалалық Серік 

Ғабдолла 

оқулары 

Ақын 

поэзиясы 

ның 

азаматтық 

үні 

04.02. 

2016 ж. 

Өскемен 

қаласы 

Дүйсенбаева 

Мадина 

3 - орын 

7.  Облыстық байқау Қазақстан 

тəуелсіздігіні

ң 25 

жылдығы 

на арналған 

«Жас 

айтыскер» 

байқауы 

04.03. 

2016 ж. 

Семей 

қаласы 

Куниязов 

Бағдаулет 

3- орын 

8.  VI қалалық 

өлкетанушылар 

мен зерттеушілер 

байқауы 

«Мен 

өлкемді 

зерттей 

мін!» 

10.04. 

2016 ж. 

Өскемен 

қаласы 

Тохтаубай 

Төлбас 

3 - орын 

9.  ІІ ғылыми-

практикалық 

конференция- 

«Қ.Мухамедх

анұлы 

ның 

туғанына 100 

жыл: 

Қ.Мұхамедха

нұлы жəне  

ұлт мұраты» 

2015 ж. Семей 

қаласы 

Шүкірхан 

Аксауле 

 

Мақан қызы  

Жайнат 

 

 

Баяндам

аның 

басылы

мға енуі 

10.  «Пегас» 

халықаралық 

қашықтықтан 

«Моя 

Родина-

Казахстан» 

 Мəскеу 

қаласы, 2015 

жылы 

Аканова А.  

Кумашева 

Жанар. 

Қатысу

шы 

дипломд
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өткізілетін 

студенттер 

арасындағы 

байқауы 

 

 

ары 

11.  «ОКЖ» КММ «Мен 

өлкемді 

зерттеймін 

«Оралхан 

əлемі»» 

2015 ж. Өскемен 

қаласы 

Букева 

Сымбат 

3-орын 

12.  Республикалық 

студенттердің 

ғылыми 

бағдарлама 

байқауы 

«Ерлігі 

ұрпағына 

үлгі болған  -

Барақ батыр» 

Наурыз 

2016 ж 

«ZIAT» 

ғылыми-

əдістемелік 

орталығы               

Астана 

қаласы 

Қажыбаева А 1- орын 

диплом 

 

13.  Облыстық 

зияткерлік ойын 

«Қазына» Ақпан, 

2016 ж 

Семей 

қаласы 

Тотаева А. 

Отанова Т. 

Құлымбет А. 

2 - орын 

14.  Студенттердің 

облыстық 

ғылыми жоба 

байқауы 

«Кенді 

Алтайдың 

өткені, 

қазіргісі 

жəне 

болашағы» 

наурыз 

2016 ж. 

Өскемен 

қаласы 

Тотаева А 

Ақанова А 

Қамалбекова 

Қ 

Муратова С. 

Кусман Ж. 

Кажыбаева 

А. 

Ефремова А, 

Байтукешова 

А 

1 -орын, 

3 – 

орын, 

3 –орын, 

3 – 

орын, 

1 –орын, 

2 –орын, 

3 -орын 

15.  Республикалық 

ғылыми-

практикалық 

конференция 

«Қазақстан: 

Жаңа 

формат. 

Ағарту.» 

желтоқ

сан 

2015 ж. 

Астана 

қаласы 

Қалелова Д. Диплом 

3 - орын 

16.  Студенттердің 

республикалық 

ғылыми жоба 

байқауы 

Ұлы 

Абайдың  

ұлағатты 

ұрпағы 

 

мамыр, 

2016 г. 

ZIAT» 

ғылыми-

əдістемелік 

орталығы               

Астана 

қаласы. 

Жумабекова 

Н.К. 

Диплом 

1-орын 

17.  Информатика 

пəнінен 

облыстық 

олимпиада 

ЖК 

пайдалануш

ысы 

29.01. 

2016 ж 

Семей 

қаласы 

Мырзахмето

ва Назерке 

Слямханова 

Коркем 

1-орын 

2-орын 

18.  Математика 

пəнінен 

облыстық 

олимпиада 

математика  Өскемен 

қаласы 

Ришатов 

Салауат 

Алғыс 

хат 

19.  Халықаралық 

байқау 

«Экологи 

ческий 

фольклор 

 Ресей Циглер 

Юлия 

Тулебаева 

1- орын 
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народов 

мира» 

Диана 

20.  Халықаралық 

байқау 

Балалар 

шығармашыл

ығы 

 Ақтөбе 

қаласы 

Әбітаева 

Шынар 

 

3- орын 

21.  Халықаралық 

байқау 

«Сиқырлы 

бисер» 

 Ақтөбе 

қаласы 

Бабашева Н. 

 

Қатысу

шы 

сертиф 

22.  Бүкілресейлік 

тегін орыс 

тілінен 

олимпиада 

 14.03.1

6 ж 

 

Ресей, 

Санкт-

Петербург 

Комова А 

Шехавцов И 

Савина А 

2-орын 

23.  Орыс тілінен 

халықаралық 

байқау 

«Олимпис-2016» 

 12.02.1

6 ж 

 

Ресей, 

Санкт-

Петербург 

Коллар А 

 

Манашева А 

Савина А 

3-орын 

24.  Мемлекетаралық 

конференция 

The 

development 

of creative 

potential of 

the individual 

and the 

society 

26.02.1

6 ж 

Павлодар 

қаласы 

Бутышева Р. 

Даулетова А. 

Толеубаева 

Ш 

1-орын 

2-орын 

3-орын 

Студенттердің ғылыми қоғамының жұмысының  салыстырмалы 

нəтижесі төмендегі диаграммада көрсетілген 

Демек, ғылыми-зерттеу жұмыстары студенттердің  интеллектуалдық 

дамуының өсу деңгейін арттырады. Ғылыми сипаттама беруді үйренеді. 

Ғалымдардың тəжірибесіне негізделген материалдарды 

іздестіріп,танымдық белсенділігін арттырады. Ғылыми еңбектермен 

жұмыс жасау əдістерін меңгереді. Ғылыми жұмыстардың теориялық жəне 

тəжірибелік аспектілерін шешуде шығармашылық белсенділік көрсетіп, 

ғылыми нəтижесін алады. Қоғамдық өмірге бейімделген интеллектуалды 

жеке тұлға қалыптасады. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.  Астана, 

Ақорда, 2007 жылғы шілденің 27-сі. № 319-ІІІ ҚРЗ 

0

5

10

15

20

1-орын 2-орын 3-орын 

2013-2014 оқу жылы 

2014-2015 оқу жылы 

2015-2016 оқу жылы 
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2 «Мектептегі ғылыми жұмыс» республикалық ғылыми –əдістемелік 

журнал.2011,№4. 
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Джанузакова З.Ф. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 

 

Ежедневно во всем мире происходит множество событий.  

Казахстану как независимому государству с огромным экономическим 

потенциалом нужно самому освещать важнейшие мировые события. 

Главную роль в этом играют международные журналисты.  

Разберемся в понятиях. Международная журналистика 

(англ. International journalism) – раздел журналистики, изучающий 

международные аспекты деятельности журналистов и средств массовой 

информации, их влияния на формирование международных отношений и 

власти; освещающая деятельность международных и региональных 

политических организаций при соблюдении разработанных правовых и 

этических норм сбора, создания, обработки, хранения и распространения 

информации посредством существующих медиаканалов».                                                                                                     

Отличие собственного от специального корреспондента только в 

том, что «специальный корреспондент» направляется в определённое 

место или страну для получения эксклюзивной информации, чтобы 

оповестить об этом свой народ. Лицо, доставляющее в СМИ (газету, 

телеканал) сведения из другого города или страны (фотокорреспондент, 

военный корреспондент, иностранный корреспондент, специальный 

корреспондент, собственный корреспондент).  В международной 

журналистике многие жанры требуют специального исполнения. Газетные 

материалы должны обладать определенной направленностью - 

тщательным учетом всех специфических черт, свойственных 

аудитории той или иной страны или группы стран, для которых 

предназначается публикация, а также черт, свойственных местным 

газетам. 

Иметь специального международного корреспондента в чужой 

стране дает возможность узнать самое главное это особенности этой 

страны, политические взгляды, метод подачи информации, журналист 

соответственно будет хоть и не произвольно, но сравнивать журналистику 

в обеих странах.  

Комментарий одного из известных спец.корреспондентов придется 

как нельзя кстати. На вопрос журналиста: "Когда начинаешь работать на 

Западе, имея опыт работы в наших СМИ, что в первую очередь бросается в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=International_journalism&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)
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глаза, что отличается?" Юлия Савченко, журналист-международник cо 

стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США, 

ответила так: «Запад» слишком широкое, в данном случае, понятие. Я 

работала в Великобритании, сейчас работаю в США. Британская 

журналистика достаточно сильно отличается от американской, но это тема 

отдельного разговора. В том, что касается сравнений с, если можно так 

сказать, «отечественной» журналистикой, мне, честно говоря, даже тяжело 

вспомнить, что меня особенно сильно поразило в самом начале. Это было, 

скорее, комплексное ощущение радикальной смены обстановки, 

концепции жизни. В Лондоне я пришла работать в мощнейшую 

корпорацию Би-би-си, которой в принципе нет аналогов в том, что 

касается ее истории, традиций, стандартов производства. Именно поэтому 

все увиденное было трудно одномоментно осознать. В ходе же 

последующего анализа, конечно, становится понятно главное – 

качественная настоящая журналистика делается там, где на репортеров не 

оказывается идеологического давления. Нет сформированного «госзаказа» 

в любом виде. Единственное давление, которое на себе чувствует 

репортер, редактор, ведущий – это необходимость произвести 

качественный продукт, соответствующий стандартам качественной, 

честной журналистики».  [http://newreporter.org/2015/03/04/kak-stat-

mezhdunarodnym-zhurnalistom/] 

Кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с 

общественностью была создана в результате слияния трех кафедр –

ЮНЕСКО, международной журналистики и кафедры связи с 

общественностью и рекламы в 2011 году в связи с необходимостью 

усиления научного потенциала кафедры с целью приобретения КазНУ 

статуса научно-исследовательского университета.  

Кафедра готовит специалистов по специальностям: «Связь с 

общественностью» и «Международная журналистика». С момента 

основания кафедра тесно сотрудничает с ведущими зарубежными 

университетами, с работниками посольств и дипломатических служб, с 

практиками массовых коммуникаций и связи с общественностью.  

В активе кафедры – новейшие технологии обучения, интернет-

лекции, онлайн-коммуникации, интерактивные доски. Организация 

учебного процесса строится по мировым образовательным стандартам. 

Кафедра работает в деятельном контакте с представительствами 

ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в Казахстане, Фондом Сорос-Казахстан, 

региональным представительством Фонда Евразия, Айрекс, Фулбрайт, 

американской Ассоциацией преподавателей факультетов журналистики, 

информационными агентствами США, Турции, Китая, России и др., 

рекламными агентствами и компаниями Казахстана и зарубежья. 
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 Пообщавшись с местными ребятами, учащимися на этой кафедре 

Вы непременно почувствуете большие амбиции и огромное желание 

вывести отечественную журналистику на новый уровень.  

Как это зависит между собой? Подумаете Вы. Все просто, иметь 

специальных, высококвалифицированных журналистов в разы 

(разговорный стиль) поднимает имидж нашей страны. На данный момент 

наша страна не так широко известно, но это дело времени. Как только мы 

обзаведемся хорошими журналистами, пиар-корреспондентами, так и 

возрастет наш авторитет. Ведь это они будут представлять нашу родину 

зарубежом. Так как спец.корреспондентами наша страна не славится, 

поэтому мы пока что остаемся в тени.  

Но все же не стоит забывать, что Казахстан еще на стадии развития. 

Уверена, отечественные журналисты многие путешествуют и черпают 

опыт  ближайших городах, но тут очень трудно писать действительно то, 

что мы думаем.  Хоть и говорят, что у журналистов четвертая власть, но 

это больше слова. Журналистов во многом ущемляют и зачастую просто 

диктуют, о чем писать. Сюда хорошо подошла бы пословица "Не пишите - 

и не судимы будете"  

Основную информацию Казахстанские СМИ берут из зарубежных 

источников, переводя на доступный народу язык.  

Каждая страна руководствуется своей информационной политикой.  

Казахстан имеет свою точку зрения на то или иное мировое событие. Но с 

сожалением приходится констатировать, что не всегда удается 

казахстанским журналистам побывать в «горячих точках» планеты.  

На данный момент я считаю это большой проблемой отечественной 

журналистики. По мнению Каната Ауесбай, казахстанского журналиста-

международника, «одна из главных причин сложившейся ситуации – это 

нехватка кадров, владеющих английским языком и «приспособленных 

свободно ориентироваться в иностранном пространстве».  

«И еще, к сожалению, приходится отмечать, что в стране очень слабо 

ведется подготовка квалифицированных журналистов-международников. 

Считаю, что связано это с отсутствием в стране как журналистов-

практиков, так и теоретиков, владеющих иностранными языками. За 

нехваткой преподавателей скрывается и основная проблема подготовки 

международников».  [http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/kanat_auesbai_mez

hdunarodnaya_zhurnalistika] 

Для подробного анализа я решила взять отечественные печатные 

издания: «Казахстанская правда», «Время», «Свобода слова». 

Полностью проанализировав  данный сайт, печатное издание. Можно 

сделать следующие выводы: «Казахстанская правда» не публикует 

авторов. Оставляет только ссылки на страницы, откуда взята информация. 

При этом не редактируя текст публикации на свою страницу. 

Складывается впечатление, что у журналистов настолько мало времени, 
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чтобы произвести переформулировку. Например: передает Kazpravda.kz со 

ссылкой на news.day.az.; Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.; сообщает 

Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net. Об этом сообщает CNN.  

Печатное издание "Свобода слова" @zona.kz. Совсем не удобный 

интерфэйс, сложно как для зрительного восприятия, так и в принципе для 

чтения. Международные новости публикуются в рубрике "Зарубежные 

СМИ». В отличие от «Казахстанской правды», в издании "Свобода слова" 

существует корреспондент, но, к сожалению, всего единственный, который 

опубликовывает все зарубежные новости. Алишер Максудов 

(корреспондент).  В статье корреспондент высказывает собственное 

мнение, видна работа журналиста, но чувствуется минимальный опыт и 

незнание, так как даже элементарные заголовки копируются с зарубежных 

источников. Англия не особенно жалует Болонскую систему. В 

Белоруссии нарастают страхи: Повторит ли наша республика судьбу 

Украины?! Pakistan Observer: Соединенным Штатам не следует бояться 

России. Почему у германского правительства большую тревогу вызывает 

ход развития событий в Москве и Вашингтоне?! 

Наконец дойдя до последней статьи в надежде увидеть, что-то новое 

и захватывающее, я все же вновь разочаровалась. Печатное издание 

"Время" @time.kz. Рубрика для публикаций международных новостей 

называется «В мире». Полностью аналогичная ситуация, как и с 

«Казахстанской правдой», единственное, это они опубликовывают сразу 

сайт, не присваивая статью себе. При этом уникальность 0%. Например: 

«Прокуратура Южной Кореи заявила, что президент вступила в 

коррупционный сговор (Источник ТАСС). Южнокорейские военные 

подтвердили запуск КНДР четырех баллистических ракет (РИА-новости)», 

Новым президентом Германии избран Штайнмайер (По сообщ. КАЗТАГ). 

«В Сеуле в столкновениях после импичмента президента погибли два 

человека (Источник РИА новости)». 

Грустно, очень грустно осознавать положение, в котором находится 

наша отечественная международная журналистика. Я полностью согласна 

с Канатом Ауесбаем, что основная проблема в том, что мало опыта, 

слишком мало опыта и знания английского языка. Я считаю, что это не 

только наша проблема, но и в целом основная проблема СНГ. Так будет 

продолжаться до тех пор, пока в свободном доступе все новости мира. Да, 

гораздо проще зайти на зарубежный сайт, скопировать новость и 

заполнить колонку "В мире" у себя на сайте, думая, что народу пойдет и 

так, какая разница? А ведь разница есть, да может быть не для народа, но 

как минимум для статуса страны. Гораздо лучше было бы, если наши 

отечественные корреспонденты просвещались, учились и уезжали за 

границу для получения полной, новейшей, эксклюзивной информации. 

Хотя бы один. Для поддержания статуса и уровня страны.  

http://www.kazpravda.kz/
http://news.day.az/
http://www.kazpravda.kz/
https://lenta.ru/
http://www.kazpravda.kz/
http://korrespondent.net/
http://edition.cnn.com/2017/03/14/politics/us-russia-influence-libya/index.html
https://zonakz.net/view-v-belorussii-narastajut-strakhi-povtorit-li-nasha-respublika-sudbu-ukrainy.html
https://zonakz.net/view-v-belorussii-narastajut-strakhi-povtorit-li-nasha-respublika-sudbu-ukrainy.html
https://zonakz.net/view-v-belorussii-narastajut-strakhi-povtorit-li-nasha-respublika-sudbu-ukrainy.html
https://zonakz.net/view-pakistan-observer-soedinennym-shtatam-ne-sleduet-bojatsja-rossii.html
https://zonakz.net/view-pakistan-observer-soedinennym-shtatam-ne-sleduet-bojatsja-rossii.html
https://zonakz.net/view-pochemu-u-germanskogo-pravitelstva-bolshuju-trevogu-vyzyvaet-khod-razvitija-sobytijj-v-moskve-i.html
https://zonakz.net/view-pochemu-u-germanskogo-pravitelstva-bolshuju-trevogu-vyzyvaet-khod-razvitija-sobytijj-v-moskve-i.html
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/03/06/prokuratura-juzhnoj-korei-zajavila-chto-prezident-vstupila-v-korrupcionnij-sgovor
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/03/06/prokuratura-juzhnoj-korei-zajavila-chto-prezident-vstupila-v-korrupcionnij-sgovor
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/03/06/juzhnokorejskie-voennie-podtverdili-zapusk-kndr-chetireh-ballisticheskih-raket
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/03/06/juzhnokorejskie-voennie-podtverdili-zapusk-kndr-chetireh-ballisticheskih-raket
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/02/13/novim-prezidentom-germanii-izbran-stajnmajer
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/03/10/v-seule-v-stolknovenijah-posle-impichmenta-prezidenta-pogibli-dva-cheloveka
http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2017/03/10/v-seule-v-stolknovenijah-posle-impichmenta-prezidenta-pogibli-dva-cheloveka
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Все же думаю, что мы на начальной стадии развития и все еще 

впереди. Наши специальные корреспонденты  непременно будут 

участвовать в различных съездах международников для получения 

номинаций «Лучший журналист». На этой позитивной ноте я хочу 

закончить свою статью. 
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УДК 371 

Диль А.П.  

КГУ «Средняя школа №13», г. Усть-Каменогорск, Республика 

Казахстан 

МАСТЕР_КЛАСС: ТЕХНОЛОГИЯ  ПОДГОТОВКИ УРОКА 
В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 
 

В рамках реализации Плана Нации – «100 конкретных шагов», 
инициированного Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, 
запланированы 5 шагов в сфере образования, направленных на повышение 
качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР 
(Организа ция экономи ческого сотру дничества и разви тия — 
международная экономическая организация развитых стран).   

В связи с этим казахстанское образование должно быть 
ориентировано на развитие навыков применения знаний в разнообразных 
учебных и жизненных ситуациях, в межличностном общении и 
социальных отношениях.Так н, на пример функциональня грамотность. 
Под функциональной грамотностью понимается способность использовать 
знания, умения, навыки (ЗУН), приобретенные в школе для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, а также в межличностном общении и социальных 
отношениях. Для предмета история  большую роль играет грамотное 
чтение.  Под грамотностью чтения понимается способность учащихся к 
осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 
содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не 
техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия 
на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 
целей. 

Одной из основных целей программ предметов «История 
Казахстана» и «Всемирная история» является использование разных 
методов и подходов (например, активные и проблемные методы обучения, 

http://bnews.kz/
http://newreporter.org/
http://kaznu.kz/
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метод проектов, концептуальное обучение), способствующих 
формированию у учащихся умения «мыслить исторически». 
«Мыслить исторически» – значит видеть, оценивать, анализировать 
явления прошлого в контексте того времени и во взаимосвязи с 
предшествующими и последующими событиями. Обретая такую 
способность, учащийся сможет вырабатывать по отношению к 
прошлому собственную, основанную на знании и понимании, 
аргументированную позицию. Навыки исторического мышления 
должны развиваться на каждом уроке с учетом их постепенного 
расширения и прогрессии.  

Задания учителя по подготовке к уроку должны 
соответствовать следующим критериям:  – цель и доступность 
выполнения задания; – дифференциация; – развитие критического 
мышления; – проблемное обучение;  – соответствие возрастным 
особенностям учащихся; – уровень сложности терминологии и 
информации; – список литературы; – привлекательность и 
последовательность информации; – наличие возможностей для 
оценки. Практическая работа в классе, самостоятельная работа, 
выполнение домашнего задания – составная часть учебного 
процесса. Практические занятия предполагают организацию учебной 
работы с историческими источниками и совершенствование умения 
сравнивать различные точки зрения, аргументировать собственную 
позицию по проблемам общественноисторического развития. 
Проведение практических занятий предусматривает установление 
внутрипредметных и межпредметных связей, овладение 
универсальными способами обработки информации. В зависимости 
от познавательных возможностей и интересов учащихся занятия 
могут быть специализированными (по определенной теме) или 
интегрированными. Следующий аспект работы – использование 
исторических карт, что  способствует развитию у учащихся навыков 
и умений ориентации в пространстве и времени. Это могут быть 
задания на  обозначение на карте исторических событий, состояния и 
динамики их развития.   

Проектировочный компонент в деятельности педагога 
предполагает: 

- анализ планируемых результатов обучения, целей и 
задач учебного процесса, 

-  выстраивание содержательных линий изучения 
предмета, разработку педагогического сценария,  

- проектирование новых видов учебной деятельности, 
планирование и подбор учебных ситуаций, методов, 
организационных форм, 

-  разработку учебных задач; 
- определение средств ИКТ для осуществления 

планируемой учебной деятельности. 
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Схема 1  - Информационная образовательная среда 

ИОС  ОУ должна включать в себя: 

 

 
 

Дидактические принципы проектирования урока в ИОС 

1. Принцип научности 

- Основной дидактический принцип 

- Определяет отбор содержания учебного материала и способы его 

усвоения  

2.  Принцип визуализации 

В ИОС возможно не только предъявлять объект изучения, но и 

организовывать деятельность учащегося по преобразованию объекта 

 либо в форме достраивания модели или процесса,либо в форме 

видоизменения и переконструирования. 

3.  Принцип системности  

Необходимо выделять в объектах или явлениях,  представляемых с 

помощью средств ИКТ, основные структурные элементы и  существенные 

связи между ними,  позволяющие представить этот объект в целостном 

виде 

4.  Принцип активности  

Указывает критерии выбора наиболее рациональных видов 

деятельности учащихся. 

5.  Принцип индивидуального подхода 

Система индивидуализированных приемов и способов 

сотрудничества учителя с учащимися в рамках современного 

педагогического мышления 

 Государственный образовательный стандарт 

Компетентность участников 
образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных 
и профессиональных задач с 

применением ИКТ  

Наличие служб поддержки 
применения ИКТ  

Совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные 
каналы, программные 

продукты и др.) 

Культурные и 
организационные формы 

информационного 
взаимодействия 
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6.Принцип кооперации 

Совместная деятельность педагога с учащимися, когда каждый 

выполняет определенные функции. 

Средства обучения для реализации новых видов учебной 

деятельности 

• электронные образовательные ресурсы (электронные издания 

для поддержки и развития учебного процесса, электронные 

информационно-справочные источники, электронные издания 

общекультурного характера); 

• образовательные Интернет - ресурсы; 

• необходимое компьютерное оборудование (компьютер, 

видеопроектор, принтер, сканер, интерактивная доска, интерактивные 

планшеты и др.); 

•     средства телекоммуникации и др. 

1.Организационный этап (упражнения для психологического 

настроя) 

«Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что этот день 

принесет вам радость, общение друг с другом. Сядьте удобно, закройте 

глаза и повторяйте за мной: «Я в школе, я на уроке. Я радуюсь этому. 

Внимание мое растет. Я как разведчик, все замечу. Память моя крепка. 

Голова мыслит ясно. Я хочу учиться. Я готов к работе. Я работаю.» 
• 2. Опрос домашнего задания 

• вызвать одного или нескольких учеников к доске и опросить по 

теме; 

• провести фронтальный опрос в классе (опрос с места); 

• выполнить аналогичное задание; 

• использовать индивидуальные карточки; 

• провести выборочную проверку письменного задания; 

• провести самопроверку или взаимопроверку письменного 

задания 

• Коллоквиум (горячий стул) 

3.Ввод-мотивационный этап 
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Рис.1 – Ребус 

 

4. Изучение нового материала 

• Работа в группах 

• Работа в парах  

• Работа с текстом: 

• Составление развёрнутого плана; конспекта ;  

• составление схем ,  

• Составление и за полнение таблиц 

• ЖИПТО 

• Видеоуроки (ЦОРы) 

• фильмы 

Таблица по восстаниям, войнам (памятка) 

- 1.Причины 

- 2.Повод(если есть) 

- 3. Руководители 

- 4.Движущие силы 

- 5.Характер  

- 6.Цели 

- Ход событий 

- Итоги 

- Историческое значение 

5.Закрепление 

• По таблице 

• Вопросы к фильму  

• Кроссворд по понятиям 

• «Толстые-тонкие» вопросы 

• Работа по карте 

 

- Ребусы 
- Ассоциации (Война) 

- Проблемный вопрос для постановки 
целей  
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Рис.2 – Карта-шаблон 

 

6. Рефлексия 

 
Рис.3 – Пример рефлексии 

 

Вывод: подготовка урока в информационной образовательной среде 

представляет собой целенаправленное сочетание следующих элементов, 

направленных на достижение планируемых образовательных результатов: 

• педагогическая ситуация; 

• содержание обучения; 

• техническое оснащение; 

• программное обеспечение; 

• организация обучения в информационно-образовательной 

среде урока. 

При этом каждый урок конструируется учителем с учётом как 

общих, так и индивидуальных особенностей школьников, исходя из 



273 

условий и специфики данного образовательного учреждения, в котором 

будет происходить процесс обучения.  
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ӘОЖ 347.73(574) 

Дүйсембаева С. 

С. Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

САЛЫҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 

 

Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда құқықтық даму жолын 

таңдаған тəуелсіз мемлекет болып табылады. Осыған орай ол өз 

экономикасын тұрақтандыруда нарықтық даму жолын таңдады. 

Мемлекетіміздің егемендігі, оның əлеуметтік бағдарлы нарықтық 

қатынастарға бағытталған даму жолына көшуі, сондай-ақ мемлекет жəне 

қоғам мүддесіне қажетті қаржы-қаражаттардың мемлекет құзырында 

орталықтандырылуы жəне өтпелі кезеңдегі экономиканы реттеу 

барысында пайдаланылатын салық механизмінің жаңаша 

қалыптастырылуы салықтық құқықтың экономика жəне құқық аяларынан 

өзіне тиесілі орын алуының басты себебіне айналып отыр. Демек, 

мемлекеттің материалдық мүддесі мен қоғам өмірінің айрықша аясының 

тоғысатын жері, көбінесе объективті қаржылық-құқықтық құбылыс 

ретінде кəрініс табатын салық салу аясы əрқашан да мемлекеттің салық 

құқығының реттеуші ықпалының ауқымы болып табылады. 

Мемлекет жəне құқық теориясын зерттеуші отандық ғалымдар Ғ.С. 

Сапарғалиев пен А.С. Ибраеваның ғылыми тұжырымдарына сүйене 

отырып, мемлекеттің белгілерін атап өтелік: мемлекеттік егемендік; билік 

органдары; басқару аппаратының болуы; арнаулы қаражат қорларын құру 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2anc
http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote3anc
http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote5anc
http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote7anc
http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote8anc
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үшін салықтар жинау; мемлекеттің тəуелсіздігін қамтамасыз ететін, 

қоғамдық тəртіп сақтайтын органдардың болуы; құқықтық жүйенің болуы; 

халықтың аумаққа бөлінуі; əскери қорғаныс; полиция; барлау; ішкі əскер 

[1, 26б.]. 

Салықтар мен салық жүйесінің экономикалық жəне құқықтық 

мəнінің ғылыми түсінігі ұзақ уақыттардан бері қалыптасты. Салық 

экономикалық сипатқа ие болғандықтан оның мəні мен негіздерін 

экономикалық теориядан іздеген жөн. 

Салық салудың түрлі проблемалары саяси экономика классиктерінің 

еңбектерінде зерттелген. Сондай ғалымдардың бірі - Адам Смит өзінің 

"Исследование о природе и причинах богатства народов" деген еңбегінде 

былай деп жазады: "Салық - халық өзінің жеке табыстарын мемлекет 

мұқтаждықтарын өтеу үшін, төлем жасау арқылы мемлекет 

міндеттемелерімен анықталған төлемдерді жабу қажеттілігі үшін төлеу 

негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік табысты қалыптастыратын 

тəсілдердің бірі болып табылады".  

Сонымен қатар белгілі ғалым Давид Рикардо өзінің «Начала 

политической экономики и податного обложения» деген еңбегінде 

салықтардың экономикалық мəнін тиянақты зерттей келе, былай деп 

тұжырым жасаған: "Салықтар - үкімет билігіне келіп түсетін мемлекет 

азық-түлігі мен еңбегінің үлесі болып табылады, Олар нəтижесінде 

капиталдан немесе ел табысынан төленеді" [2, 37б.]. 

Салықтар теориясының қалыптасуына үлес қосқан ғалымдар 

қатарында зерттеуші А.Тедеевтің де орны ерекше. А.Тедеевтің 

пайымдауынша "Салық - қоғам мен мемлекеттің өз мақсатына жетуінің 

мəні, яғни, адамдар қоғамға бірлесе отырып, мемлекет құрудағы мəні 

болып табылады. Осы негіздерге сүйене отырып мемлекет халықтан алым 

алу құқығына ие болады" [3, 64б.]. 

Ал  Е.Грачеваның ойынша: "Салық - салық төлеушіден бірқатар 

мөлшердегі материалдық игіліктерді сəйкес емес эквивалентсіз мəжбүрлі 

түрде алу болып табылады [4, 93б.]. 

Келесі ғалым Л. Дуканичтің тұжырымдауынша: "Салық -

экономикалық саясаттың белгілі бір міндеттеріне қол жеткізу мақсатында 

жекелеген шаруашылық қызмет етуші тұлғалар мен шаруашылықтардан 

мемлекет билік органдары төлем ретінде алатын мəжбүрлі алым" [5, 

312б.]. 

Жоғарыда салыққа қатысты берілген ережелер мен тұжырымдардың 

авторлары салық ұғымын шамамен бірдей қорытындылайды. Дегенмен, ол 

ережелер барынша толық емес. Айталық, Е.Грачева өз анықтамасына 

мəжбүрлеу шарасымен қатар салық эквивалентсіздігі ұғымын енгізген. 

Біздің ойымызша, аталған авторлардың ішінде салыққа барынша толық 

анықтама берген - Л. Дуканич. Ол салықтардың тікелей фискалдық 
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қызметпен қатар экономикалық саясаттың қандай да бір міндеттеріне 

жеткізуші құрал ретінде қызмет атқаратындығын дұрыс атап көрсеткен. 

Салық теориясы саласын зерттеуші ғалым С.Г. Пепеляев өзінің 

''Основы налогового права'' оқулығында өте қызықты салық анықтамасын 

ұсынған. Оның ойынша: "Салық - жұртшылық субъектілерінің төлем 

қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында заңды жəне жеке тұлғалардан 

міндеттілік, жекелей баламасыз жəне қайтарымсыз негізде, контрибуция 

немесе жазалау сипатына ие емес, мемлекет тарапынан мəжбүрлеу арқылы 

алуға бағытталған заңмен бекітілген мүлікті тəркілеу" [6, 348б.]. 

Ал Қазақстаңда қаржылар мен құқық теориясының негізін салушы 

ғалым А.И. Худяков төмендегідей салық анықтамасын ұсынады: "Салық -

мемлекет атынан бір жақты тəртіппен уəкілетті орган тарапынан мемлекет 

пайдасына тиісті құқықтық тəртіппен бекітілген ақшалай немесе заттай 

төлем. Бұл төлемді салық субъектісі белгіленген мерзімде, белгіленген 

мөлшерде, қайтарымсыз, баламасыз жəне тұрақты төлеп тұруы тиіс, оның 

төленуі мемлекеттік мəжбүрлеу шаралары арқылы қамтамасыз етіледі" [7, 

163б.]. 

А.И. Худяковтың салыққа қатысты пікірін зерттеуші қаржылар 

саласының білікті маманы С.М. Найманбаев қолдайды. Оның 

пайымдауынша: "Салық - мемлекет тарапынан біржақты шығарылған 

заңдардың негізінде, сол заңдарда нақты айқындалған мөлшерде жəне 

қатаң белгіленген мерзімдерде республикалық немесе жергілікті бюджетті 

қалыптастыру мақсатында салықтық міндеттемелерін орындауға тиісті 

заңды жəне жеке тұлғалардың жүйеленген əрі тұрақты түрде мемлекеттік 

уəкілетті органдар алатын баламасыз, қайтарымсыз, ақшалай (кейде 

заттай) міндетті төлем" [8, 12 б.]. 

Ал қазақстандық келесі зерттеуші Е.В. Пороховтың тұжырымдауына 

сүйенсек, онда: ''Салықтар мемлекет табысының негізгі бөлігін құрайтын 

тиімді, əмбебап, тұрақты қаржылар болып табылады. Мемлекет 

табысының мұндай жолмен қалыптасуының біріншіден, саяси жəне 

конституциялық-құқықтық негіздемесі бар; екіншіден, салықтар 

мемлекетте болып жатқан экономикалық процестермен тығыз байланысты, 

мұнда экономикалық прогрестің негізгі қозғаушысы ретінде пайда табу 

əрекеті танылады; үшіншіден, салықтар мемлекетті табыс табу көздерін 

іздеп "бас ауыртудан" құтқарады, себебі мемлекеттік органдар 

салықтардың тұрақты түрде мемлекет қазынасына түсуін қамтамасыз 

етеді" [9, 5б.]. 

Әрине, бұл тұжырымдарға қарап отырсақ, саяси жəне экономикалық 

тұрғыдан мемлекеттік табыс көзін қалыптастыру проблемасы шешімін 

тапқан секілді. Дегенмен, салық жүйесінің тиімділігін құқықтық тұрғыдан 

қамтамасыз ететін құқықтық механизмдер қалыптастыру проблемасы əлі 

де толық шешімін таппай отыр. 



276 

Салық жəне қаржылық құқық теориясын зерттеуші ғалым А. 

Худяковтың жіктеуіне сүйене отырып, салықтардың заңды жəне 

экономикалық белгілерін бөліп көрсетейік [7, 8-9 бб.]. 

Біздің бұл əрекетіміз өз кезегінде салық анықтамасының ережесін 

оның құрамдас бөліктері арқылы тұжырымдауға ықпал етеді. Сонымен, 

салықтың заңды белгілері мыналар болып табылады: салық тек мемлекет 

тарапынан белгіленеді; салық тек құқықтық нысанда өмір сүреді; салықты 

уəкілетті органдар тиісті құқықтық нысанда белгілейді; салық мəжбүрлеу 

сипатына ие; салық міндетті төлем болып табылады; салықты төлеу заңды 

міндет болып танылады; салық арқылы тұрақты қаржылық міндеттемелер 

туындайды; ақшалар құқықтық негізде алынады; салықты төлеу 

мемлекеттік жауапкершілік шараларымен қамтамасыз етіледі. 

Салықтың экономикалық белгілері: салық мемлекетке төленетін 

төлем сипатында кəрініс табады; салық қайтарымсыз негізде төленеді; 

салық баламасыз сипатқа ие; салықтық қатынастар тұрақты болуы тиіс; 

салық салудың нақты объектісі болады; салық субъектісі айқын болуы 

шарт; салық мөлшері нақты болады; салықты төлеу мерзімдері нақты 

анықталады; салық мемлекет кірісі болып табылады; салық төлеу 

барысында меншік формасы ауысады. 

Аталған заңды жəне экономикалық белгілер салық ұғымының мəнін 

барынша нақты түсінуге мүмкіндік береді. 

Соңғы жылдардағы салықтар саласындағы зерттеулер дамыған шет 

мемлекеттерде нақты, қолданбалы сипатымен ерекшеленеді, себебі, 

теориялық тұжырымдар онда ертерек пайда болып, ол мемлекеттердің 

фискалдық саясаты мен қаржылық заңдарында кəрініс тапты. Әрине, 

теориялық тұрғыдан даулы мəселелер бар жəне олар дамыған шет 

мемлекеттер экономикасында салықтардың атқаратын рөлімен 

байланысты. Жоғарыда айтылғандарды тиянақтай келе, біздің ойымызша, 

салыққа төмендегідей анықтама беруге болады: салық - жеке жəне заңды 

тұлғалар табысының бір бөлігін қайтарымсыз, баламасыз, мəжбүрлі түрде, 

белгіленген мөлшерде, белгіленген əдістермен, нақты мерзімдерде 

қоғамның əлеуметтік-экономикалық өмірін реттеу барысындағы мемлекет 

шығындарын қаржыландыру үшін жұмсалатын мемлекеттік бюджет 

табыстарының қайнар көзі.  

С.Г. Пепеляев пен А.И. Худяков ұсынған анықтамаларға сүйенсек, 

салықтар таза фискалдық құрал болып табылады. Ал біз ұсынған 

анықтамада салық тек мемлекеттік бюджеттің қайнар көзі, фискалдық 

құралы ғана емес қоғамдық өнімділікті, əлеуметтік-экономикалық өмірді 

реттеуші құрал есебінде сипатталған. Салықтардың ішкі мазмұны олардың 

атқаратын қызметімен анықталады. 

Салық қызметі - оның мəнінің іс жүзінде айқындалып, ашылуы, 

оның қасиеттерінің кəрініс беру тəсілі. Салық қызметі арқылы мемлекет 

табысының қайта бөлінуі қалай жүзеге асырылатындығы байқалады. 
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Осыдан келіп салықтық қайта бөлу қызметі пайда болады жəне ол бөлу 

қатынастарының орталық буыны болып табылады. 

Кез келген мемлекеттің салық жүйесінің қалыптасу заңдылықтарын 

негізгі принциптер немесе экономикалық, құқықтық қатынастар ережелері 

анықтайды. 

Салық құқығының негізгі принциптері қатарына мыналар жатады: 

салық салудың бір реттілігі; салық салуда жеңілдіктердің берілуі; мемлекет 

тарапынан барлық шаруашылық субъектілеріне біркелкі 

талап қойылуы; салық төлеуші субъектілердің өздері тапқан қаржыларын 

тендей қолдануына жағдай жасау; белгілі табыстарға қол жеткізіп отырған 

заңды жəне жеке тұлғалардың салық төлеу міндеттілігі; салық төлеушілер 

мен салық органдарының құқықтары мен мүдделерін қорғау теңдігі; 

резиденттілік.  

Белгілі қазақстандық зерттеуші А.И. Худяковтың зерттеулеріне 

сүйенсек, "салық субъектісін анықтауда екі принцип негізге алынады: 

аумақтық заң принципі немесе жеке заң принципі» [7, 178 б.]. 

Жеке заң принципі бойынша салық төлеуге теқ ұлттық заңды 

тұлғалар мен азаматтар тартылады. Ал салық салу елінің аумағында өз 

қызметін жүзеге асырушы осы елде уақытша немесе тұрақты өмір сүретін 

шет ел азаматтары салық салуға тартылмайды, яғни "салықтық 

иммунитетке" ие. 

"Салықтық иммунитет - ұлттық немесе халықаралық құқық 

нормаларына сүйене отырып, жекелеген заңды немесе жеке тұлғаларды 

салық төлеу міндеттемесінен босату. Мысалы, Ресейде Ресей 

Федерациясының Орталық банкісі салықтық иммунитетке ие".  

А.И. Худяков жеке заң принципінің салық салудың ескірген 

принципі екендігін жəне ол таза күйінде ешбір елде 

қолданылмайтындығын атап өтеді. 

Ал аумақтық заң принципі бойынша жеке адамның қасиеттері емес, 

салық объектісінің тұрған орны басты негізге алынып, өзінің қай 

мемлекетке тиесілігіне қарамастан, салық объектісі қай елдің аумағында 

орналасса, сол елдің заңдарына сəйкес салық төлейді [7, 179 б.]. 

Салықтық қатынастар объектісі - құқықтық қатынасқа түсушілердің 

субъективтік құқығы мен заңды міндеттемелерінің пəні. Салық 

объектісінің құрамына құқықтық қатынас субъектілерінің мүддесі кіреді, 

себебі мұнда құқықтық қатынасқа түсушілердің белгілі мақсаттары 

болады. Сонымен, салықтық қатынастар объектісі - осындай қатынасқа 

түсуші тараптар арасында құқықтық қатынас туындатушы себеп".  

Резидент латын тілінен аударғанда - отырған, орнында қалған деген 

мағынаны білдіреді. Бұл ұғым дипломатиялық мағынада, барлау 

мағынасында əр түрлі мəнге ие. Ал салық құқығына қатысты қарастырсақ, 

"толық негізде ұлттық заңдар таралатын елде тіркелген заңды немесе жеке 

тұлға".  
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Резидент ұғымымен қатар салық заңдарында резидент емес тұлғалар 

деген де ұғым қолданылады. Резиденттерден айырмашылығы резидент 

емес тұлғалар салық салу аумағы болып табылатын елде қысқа мерзімді 

немесе бір реттік сипатта тіркеледі, бірақ салық салу объектісі сол ел 

аумағында орналасады. 

Резиденттер үшін экономикалық əдебиеттерде аталып өткендей 

"шектелмеген салықтық жауапкершілік тəн", яғни, олар сол елдің салық 

заңдарына сəйкес, табыстың кез келгені үшін (соның ішінде шет елде 

табылған табыс та бар) салық төлеуге міндетті. 

Ал резидент емес тұлғалар үшін тек "шектелген салықтық 

жауапкершілік тəн", яғни, олар сол аумақта орналасқан салық объектісінен 

түскен табыстары үшін ғана салық төлейді.  

ҚР Салық кодексінің 175-177 баптарында резидент жəне резидент 

еместердің түсінігі, олардың табысына салық саду ерекшеліктері 

қарастырылған [10]. 

Сонымен қатар заңды тұлғалар үшін резиденттік принципінің өзіндік 

ерекше мəні бар. 

Салық салу жүйесінің принциптерін негіздеу мəселелеріне қатысты 

ғылыми əдебиетте бірқатар ойлар бар. Түрлі авторлар салық 

принциптеріне əрқалай көзқарас білдіреді. 

Экономика ғылымының классигі Адам Смит өзінің "Исследование о 

природе и причинах богатства народов" деген əйгілі еңбегінде: "Салық - 

оны төлеушілер үшін құлдық белгісі емес, керісінше, ол еркіндік белгісі", - 

деп жазған еді. 

Адам Смиттің пайымдауынша, тұлғаның жеке тəуелсіз меншік 

құқығының жүзеге асырылуына заңды негіздерге сүйенген, салық 

төлеушілердің шаруашылық еркіндігін қамтамасыз ете алатын салық 

жүйесі ғана ықпал етеді. 

Адам Смит кез келген демократиялық мемлекеттің салық жүйесінде 

жүзеге асырылуы тиіс төрт принципті қалыптастырып, ұсынды. Атап 

айтқанда: əділдік; айқындылық; қолайлылық; тиімділік. 

Азаматтардың құқықтары мен міндеттері бірінен-бірі ажырағысыз 

болып табылады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-бабына 

сəйкес, "Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды жəне өзге де 

міндетті төлемдерді төлеу - əркімнің борышы əрі міндеті болып табылады" 

делінген [11].  

Осыдан келіп, заңсыз белгіленген салықтарды азаматтардың 

төлемеуіне де болады деген ой пайымдауға болады. Алайда, бұл бапқа 

сəйкес шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар да ҚР 

азаматтарымен қатар салық төлеуге міндетті. Мемлекет салықтарды енгізе 

отырып, саяси билік субъектісі ретінде əрекет етеді. ҚР 

Конституциясының 54 жəне 61-баптары негізінде салықты белгілеу 

құқығы Парламентке берілген [11]. 
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Академик Ғ.С. Сапарғалиевтің бұл бағыттағы тұжырымдарын белгілі 

заңгер А.Т. Ащеулов былай деп жалғастырады: "Салық төлеушінің 

салықтық міндеттемесі салық заңдарына сəйкес туындайды. Ол заңға 

сəйкес салық төлеуші салық объектісін анықтап, мүлікке, жерге жəне т.б. 

төлемдер төлеп, салық есебін жасап, оларды тиісті салық органдарына 

белгіленген мерзімде тапсыруы керек. Салық төлеуші салықтық 

міндеттемелерін толық көлемде жəне дер кезінде орындауға міндетті. 

Сондай-ақ заңдылық принципі аясында салық төлеуші салық 

органдарының заңды талаптарын орындауға міндетті. Мемлекет өз салық 

органдары арқылы салықтық міндеттемелердің орындалуын талап етуге 

құқылы, ал міндеттемелер орындалмаған жағдайда ҚР Салық кодексіне 

сəйкес, мəжбүрлеу шараларын қолдана алады [10]. 

Сонымен, зерттеуші Т.Ф. Юткина Ресей заңдарына негізделген 

төмендегі принциптерді ұсынады: тең салық ауыртпалығы принципі; 

салықтардың заң негізінде белгілену принципі; салық заңдарының кері 

күшін жоққа шығару принципі; салықтың барлық элементтерінің салық 

заңдарында қамтылу принципі; салықтық қатынастарды реттеуде жəне 

салық заңдарын қолдануда мемлекеттің, Федерация субъектілерінің жəне 

жергілікті басқару органдары мүдделерінің сəйкес келуі [12, 133 б.]. 

Оған сəйкес "əркім заңмен белгіленбеген салықтар мен алымдарды 

төлеуге міндетті". Бұл жерде салық төлеушілер салықтар мен алымдарды 

төлеу міндеттемесі ғана емес, салық органдарының тек заңда бекітілген 

салықтық төлемдерді өтеуін талап ету міндеті айқын көрініс табады. 

Осындай жағдайлардың орын алмауы үшін салық жүйесі экономикалық 

тұрақтану жəне өсу мақсатында салық саясатын қолдана алатындай 

ыңғайлы салық жүйесін қалыптастырған жөн. Сондықтан бүгінгі таңда 

экономист, заңгер, құқық қолданушы, саясаткер ғалымдардың алдында 

салық реформасын жүргізудің салық төлеушіге тиімді əдістерін тауып, оны 

экономикалық саясатты дұрыс жүргізуде қолдану жолдарын іздестіру 

қажеттілікке айналуда. 

Әрине, салық заңдарына тиісті өзгертулер енгізу барысында бұл 

ережелердің назарға алынуы бірқатар проблемалардың дұрыс шешілуіне 

əсер етері анық. 

Қазақстан Республикасы салық құқығының негізгі қайнар көзі болып 

табылатын Салық кодексінде келесі принциптер бекітілген: салық салудың 

міндеттілігі; салық салудың айқындылығы; салық салудың əділдігі;салық 

жүйесінің біртұтастығы; салық заңдарының жариялылығы. 

Әрине, бұл принциптер қалыптасқан классикалық принциптерге 

негізделген. Жүргізілген талдауларға жəне Қазақстан Республикасының 

əлемдік өркениетпен толық құқық субъектісі ріетінде араласуы 

нəтижелеріне сүйене отырып, жоғарыда аталған принциптер қатарына 

қосарланған салық салуға жол бермеу, салық заңдарының тұрақтылығын 

қамтамасыз ету, ұлттық заңдар мен халықаралық шарт нормаларын 
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үйлестіру сияқты принциптерді қосу қажет деген ойдамыз. Себебі бүгінгі 

таңда Қазақстан Республикасы халықаралық құқықтың жеке субъектісі, 

БҰҰ толық мүшесі, əлемдік интеграцияны жақтаушы тəуелсіз мемлекет. 

Қазақстанның одан ары қарай да өркениетті даму жолымен өсіп-өркендеуі, 

тиімді салық саясатын орнықтыруы барысында біз ұсынған принциптердің 

орны ерекше болмақ. 

Ұсынып отырған соңғы принциптер жалпыға танымал болғанымен 

тиімді салық жүйесін қалыптастыруға бірден-бір қажет принциптер болып 

табылады. 

Негізге алынған теориялық тұжырымдарды қорыта келгенде жалпы 

ғылыми принциптермен логикалық байланысты қамтамасыз ететін 

принциптерге сүйенген жөн деп айта аламыз. Себебі, ондай ғылыми 

принциптер салық жүйесінің жалпы бағыттары мен талаптарын 

айқындауға, салық салынатын объектілердің қайшылықсыз дамуына, 

тұрақты даму теориясының принциптерін айқындауға əсер етеді. 

Сонымен қатар, қабылданған салық жүйесін жүзеге асыру жəне оның 

шынайылығын нығайтуда конституционалдық принциптің маңызы зор. 

Бұл принцип жаңа салық түрлерін заңсыз енгізуге, уəкілетті емес органдар 

тарапынан салық ставкасының өсуіне тыйым салуға мүмкіндік береді.  

Салық жүйесі - мемлекет тарапынан алынатын салықтар 

жиынтығынан, олардың құрылым мен əдістерінен, салықтық бақылаудан 

құралады. 

Салық жүйесі мемлекеттің салықтық құзыры негізінде қызмет етеді. 

Бұл орайда мемлекеттің салықтық құзыры – бұл Қазақстан 

Республикасының Ата Заңында айқындалып, Салық кодексінің 

ережелерінде заңды кəрініс тапқан тиісті мемлекеттік органдарының 

салықтар мен басқа да міндетті төлемдер белгілеу жіəне алу тəртібі 

жөніндегі мемлекеттік өктем өкілеттіліктерін қамтитын ая болып болып 

табылады. Осылай, ол экономикалық кеңістіктегі мемлекеттің салық салу 

жүйесінің стратегиялық даму əлеуетін қалыптастырады. Қазақстан 

Республикасының бүгінгі таңдағы салық жүйесі экономикалық-құқықтық 

принциптерге негізделгендіқтен, əлеуметтік-экономикалық 

басымдылықтарға ие болып табылады да салықтар мен басқа міндетті 

төлемдерді мемлекеттік бюджет шығысының əлеуметтік бағдарына 

байланысты бөлу арқылы қызмет етеді. Осылай, Қазақстан 

Республикасында салықтық қатынас субъектілерінің құқықтары мен 

міндеттері орталықта жəне жергілікті аумақта жүргізілетін салық 

əкімшілігінің негізгі бағыттары, республикалық жоне жергілікті 

фискалдық мүдделерді нақтыландыруға қажетті ақпараттар базасы, 

мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстарын теңдестірудің кешенді 

принциптері айқындалады. 

Қолданыстағы салық заңнамасына жасалған талдау негізінде 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі шартты түрде мынадай 
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құрылымдық бөліктерден тұратындығын анықтауға болады: салықтардың 

заң актілерінде белгіленіп, бекітілу негіздері; салықтар жүйесінің болуы, 

яғни салынатын салықтар мен міндетті төлем түрлері мен тізілімі; салық 

көздерінің болуы; салықтарды мəжбүрлеп алу принциптері; мемлекеттік 

салықтық бақылау нысандары мен əдістерінің болуы; салық төлеушілердің 

тиісті құқықтары мен міндеттемелері; мемлекеттік органдардың 

өкілеттіктері; салық субъектілерінің құқықтары мен заңды мудделерін 

қорғау тəсілдері. 

Қандай да болмасын мемлекеттің салық жүйесі егемен еліміздің 

нақтылы даму кезеңіндегі экономикалық кеңістік пен мемлекеттік 

құрылыс процесінде жəне мемлекеттік басқару жүйесінде əр алуан 

қырларымен, əсіересе, фискалдық, реттеуші функцияларымен 

ерекшеленетін ұйымдық-құқықтық механизм болып саналады. 

Мемлекеттің салық жүйесіндегі принциптер салықтар мен басқа да 

міндетті төлемдердің түрлерін таңдау, жекелеген салықтар мен міндетті 

төлемдер бойынша салықтық міндеттемелердің жəне салықтық іс-

əрекеттер тактикасының əділетті жəне ұтымды болуын бағалау арқылы 

қалыптасатыны мəлім. 

Мемлекеттің салық жүйесінің фискалдық əлеуеті əрқашанда 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасы мен кезекті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңдағы салықтық 

міндеттемелердің экономикалық-қаржылық мəн-жайын білдіреді. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексі 

мемлекеттің даму ерекшеліктері мен нарықтық экономика талаптарына, 

халықаралық салықтық құқық стаңдарттарына сай келетін салық жүйесін 

құруға жəне оны дамытуға ықпалын тигізеді. 
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АДАМДЫ ӨЗІН-ӨЗІ ӨЛТІРУГЕ ЖЕТКІЗУ ҚЫЛМЫСТЫҚ- ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҒЫНА СИПАТТАМА 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес Қазақстан 

Республикасы өзін демократиялық, зайырлы,құқықтық жəне əлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырады.оның ең қымбат қазынасы-адам жəне 

адамның өмірі,құқықтары мен бостандықтары болып табылады[1]. 

Сондықтан да бұл жобада тақырыптың қозғалуына негізгі себеп-

соңғы жылдары елімізде орын алып жатқан жас жеткіншектердің  өздеріне 

қол қол жұмсап, бүкіл қоғамды дүр сілкіндіруі белең алуда.Бұқаралық 

ақпарат құралдарында өзін-өзі өлтіру фактілері бойынша хабарлар көптеп 

беріліп жатады. Бұл тектес жайсыз хабарлар еліміздің барлық 

аймақтарында орын алуда. Қоғамда орын алып отырған осындай 

қылмыстық құқық бұзушылықпен күресу бүкіл елдің міндеті деп білеміз. 

Еліміздің болашағы саналатын жастардың осындай дертке шалдыққаны 

бүгінгі қоғамның ең басты мəселесі болып табылады. Тек Қазақстанда ғана 

емес ,бүкіл дүние жүзінде өзін-өзі мерт ету оқиғалары соңғы жылдары 

артпаса,кемімек емес. Статистикаға сүйенсек,дүние жүзінде шамамен бір 

миллиондай адам өз-өзіне қол жұмсап, 20 миллиондай адам өзін-өзі 

өлтіруге əрекет жасайтын көрінеді. Тіпті айта кететін болсақ, əр 40 секунд 

сайын бір кісі өз жанын өзі қиюда деген сияқты деректер де орын алуда. 

Ал Қазақстан өкінішке орай, өзін-өзі өлтірушілердің саны жағынан əлемде 

үшінші орынға,тіпті қыз балалар жағынан бірінші орынға шыққан. Бұл 
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əрине көңіл қуантарлық ақпарат емес. Бұл орын алып жатқан қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың еліміздің өркендеуіне кері əсерін тигізері айдан 

анық[2]. 

Өзін-өзі өлтірудің себептері əр түрлі болып табылады. Көп жағдайда 

өзін-өзі өлтіруге себеп болатын нəрсе өмір жағдайының қиындығына төзе 

алмау болып табылады. Депрессивті жағдайлардың жиналуының 

салдарынан өзін-өзі өлтіруі болуы мүмкін.  

Криминологияда өзін-өзі өлтіру əр түрлі негіздер бойынша 

сараланады.Мысалы: 

1.Қорытынды өзін-өзі өлтіру яғни өзін-өзі өлтірер алдында өз 

əрекеттеріне есеп беретін,болашақтың жоқтығына көзі жеткен адамдардың 

өзін-өзі өлтіруі, қаржының жоқтығы, жазылмайтын дертке шалдығуы 

негізгі себеп болып табылады. 

2.Ашық қарсыласу түріндегі өзін-өзі өлтіру яғни оған себеп 

бақытсыз махаббат, ажырасу т.б себеп болатын жан күйзелісіне əкеп 

соғатын əрекет. 

3.Аяқ астынан өзін-өзі өлтіру  яғни жаман хабар алғаннаен кейін 

немесе отбасындағы не жұмыстағы ойда жоқта пайда болған 

қиыншылықтан кейін өзін-өзі өлтіруге аяқ астынан бел буу. 

4.Психикалық ауырған кезде өзін-өзі өлтіру. 

ХХІ ғасырда дүние жүзі ғалымдарын толғандыратын мəселе ол 

қазіргі кезде жасөспірімдер арасында жиі кездесетін-суицид.Ол 

мемлекеттегі экономикалық жағдайларға тікелей байланысты болып 

келеді. Мысал ретінде келтірер болсақ,Францияда соңғы 10жылда 

суицидтен өлген балалар саны артқан. Бұл өлімдер саны жол апатынан 

қайтыс болған адамдардың санымен теңесіп отыр. АҚШ суицид бойынша 

дүние жүзінде 10-орында тұр. Суицид термині итальян психологы Г.Дюзен 

1947 жылы енгізген болатын. Қазіргі таңда Суицидология деп аталатын 

үлкен ғылым саласысоциология, медицина, демография, психиатрия 

сынды ғылым салаларымен тығыз байланысты болып келеді.Бұл ғылым 

саласы суицидтің незізгі себептерін, оның алдын алу жолдарын анықтауға 

тырысты. Суициалды мінез-құлық –адамның саналы түрде өзін-өзі 

өлтіргісі келетін тұлғаның мінез-құлқының бір түрі деп есептеледі. 

Негізінен адамзат тарихында адамның өзін-өзі өлтіру əрекеті əр түрлі 

бағаланады. Европа халқында өзін-өзі өлтірген адам –вампирге 

айналады,ал қөне Грекия, Спарта, Афинада өзін-өзі өлтірген адамның 

мəйітін өртеп жіберген. Орта ғасырда Австрия, Пруссия, Францияда өзін-

өзі өлтіруші адамды діни көзқарас бойынша –қылмыскер деп санаған. 

Әрбір жас кезеңдеріне сай суицидке белсенділік тəн болады. 

Балалық шақ-12 жасқа дейін; 

Жеткіншектік кезең-12-17жас; 

Жастар арасы-17-29жас; 

Ересектер арасы-30-35жас; 
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Қарттық кезең-55-70жас. 

Осы кезеңдерде адамдардың жиі суицидке баруы анықталып 

жатады[3]. 

Алдыңғы қатарлы суицид Отаны ретінде басқасын айтпағанда 

Ресеймен Қытай, Қазақстанды атап айтуға болады. Жеткіншектер 

арасында ересектерге қарағанда өзін-өзі өлтіруге əрекет жасау жиі 

кездеседі. Бірақ олардың аз ғана бөліктері  алдарына қойған мақсатттарына 

жетеді. Психолог-ғалым А.Е.Личконың көрсеткенніңдей, тек қана 

жеткіншектердің 10 пайызы ғана шынайы өлгісі келеді,ал 90 пайызында 

көмекке шақырған жан айқайы болып табылады. Осы жағдайладың 

барлығында отбасы жəне психолог көмегі қажет болып табылады. 

Өкінішке орай,қоғам əлі психологтың қандай қызмет көрсететінін білмей, 

қандай көмек көрсете алатынына мəн бере бермейді. Психологпен 

психиатрды шатастырып алады да,психологке барып, жан күйзелісінен 

арылуды ұят санайды. 

Суицидтік əрекетке ұшыраудың негізгі фактілеріне: 

-болашаққа шарасыздықпен қарау 

-мақсат-армандардың болмауы 

-өмірге деген құштарлықтың төмендігі 

-əлеуметтік қолайсыздық 

-келешекке деген жоспардың болмауы 

-оқшаулану 

-отбасындағы жағымсыз ахуал 

-жұмыссыздық  

-кедейшілік 

-жайсыз психологиялық атмосфера 

-жанұядағы берекесіздің жəне бақытсыздық 

-отбасындағы ұрыс-керіс 

-отбасында елеусіз қалып,жалғыздықты сезіну 

  Адам уақытта өмір қағидаларына мойнсұна бермейді.Өзін-өзі 

өлтірушілер арасында өмірдің мəнің іздеп,оны таппағандар жиі 

кездеседі.Өмір сүру жауапкершілігінен қашып,суицидтік іс-əрекеттің 

шырмауына жүрген жандарды қалай анықтауға болады? 

-көп жағдайда көңілсіз күйде жүру 

-сөйлеудің баяулығы 

-жауапың қысқылығы 

-іс-шарасыздық 

-қарым-қатынастан қашқақтау 

Психикалық бұзылыстар көріністері: 

-жылауықтық 

-ауыздың кебуі 

-тахикардия 

-демнің жетпеуі 
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-бас аурудың жиілігі 

-дене салмағының азаюы 

-тəбеттің қашуы 

-кеуденің ауырлығы 

 Ғалымдардың айтуы бойынша суицидтің үш түрі бар: 

-біріншісі-шынайы суицид 

-екінші-жасырын суицид 

-үшінші-жариялық суицид 

Шынацы суицид-оған барған адам адам өмірден түңіледі,үнемі 

көңілсіз болып жүреді, өлгісі келеді. Нақтырақ айтқанда өмірдің мəнің 

жоғалтады. 

Жасырын суицид-бұл түрінде адам өзін-өзі өлтіру жақсы іс еместігін 

түсінеді. Бірақ қиындықтан шығар шара, жол жоқ болып көрінгендіктен, 

өлімге апаратын істерге бас тігеді. Мысалы, нашақорлық, алкоголизм. 

Жариялық суицид өзін-өзі өлтіргісі келгендердің көбі өлместен 

бұрын өзгелердің назарын өзіне аударғысы келеді. Мысалы, біреумен 

ренжіссе, арқан жіп алып, өлем деу. 

Өзін-өзі өлтіру фактісіне көптеген мысалдар келтіруге болады айта 

кету керек, жасөспірімдер арасында орын алатын өзін-өзі өлтіру фактісі 

қалыпты құбылысқа айналып бара жатқандай. Олар бұл əрекетке баруы 

арқылы өздеріне назар аудартуға тырысады. Мамандар бұның қауыпті 

құбылыс екендігін айтады. Өйткені өзін-өзі өлтіруге талпыныс жасаған 

адам міндетті түрде өлім құшуы əбден мүмкін. Елімізде бұл фактіге 

қатысты статистика көңіл көншітерлік емес. Елімізде 2005-2007жылдары 

кəмелетке толмағандар арасында 1364-өз-өзіне қол жұмсау фактісі 

анықталып, 887-қазамен аяқталған болатын. Қазақстан Суицид бойынша 

дүние жүзінде үшінші орында тұр. Жыл сайын бір миллион адам ажал 

құшса,оның сегіз мыңы қазақстандықтар болып саналады. Бір атап кететін 

жайт елімізде адам өлтіргендерге қарағанда, өзін-өзі өлтірушілер 

əлдеқайда көп. Суицидпен көз жұмған адамдардың 44 пайызы өзінің 

өліміне себепкер-мына адам деп хат жазып қалдырып кетеді. Олар 

көбінесе кінəім деп табатындар: 

-барлығы-20 %; 

-жақын адамым-12%; 

-бастық-8%; 

-ешкім емес -4% болып бөлінеді[4]. 

Тараз қаласында бір азамат өзін өртеп жіберіп,кейін қалалық 

ауруханда қаза тапқан.Ол бұл əрекетіне полиция қызметкерлері кінəлі деп 

жазып қалдырған.Бұл оқиғаның мəн-жайын анықтау мақсатында Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық Кодексінің 105-бабы бойынша, яғни өзін-өзі 

өлтіруге дейін жеткізу жəне билікті немесе қызметтік өкілеттіктерін 

пайдалану баптары бойынша іс қозғалған[5]. 
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Қорыта айтсақ, суицид тығырықтан шығар жол емес. Ең бірінші 

жастардың санасын улайтын əр түрлі əлеуметтік жілілерді бұғаттау керек. 

Ата-аналар тек қана жұмыс дей бермей балаларының виртуалды өміріне де 

бақылау орнату міндеттілігін бекіту қажет. Қазақтың біртуар ақыны 

Шөмішбай Сариев атамыз айтпақтай: 

Өмір деген тұрмайды: қап-қарадан, 

Өмір деген тұрады: ақ-қарадан. 

Ақ-Қара, екі арасын ашып өтіп, 

Арымен өз бақытын тапқан адам![6] 
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ОТБАСЫНДАҒЫ ЕР АДАМНЫҢ РӨЛІ: ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 

ТАЛДАУ 

 

«Ондаған, жүздеген, кəсіптер, мамандықтар бар: бірі темір жолын 

құрайды, басқасы үй салады, үшіншісі бидай өсіреді, төртіншісі адамдарды 

емдейді, бесіншісі киім тігеді. Бірақ, өзі əмбебап, өзі күрделі жəне өзі асыл 

жұмыс бар, барлығы үшін біртұтас болып тұрған, сонымен бірге өзіндік 

жəне əрбір жанұяда қайталанбас біртума,-бұл адамды жарату... Күзетшіден 

бастап министрге дейінгі кез-келген қызметкермен, одан да талапты 

адаммен ауыстыруға болады. Ал жақсы əкені дəл осындай жақсы əкемен 

алмастыру мүмкін емес», деген В.А.Сухомлинский.[1]  

Әр отбасы – жеке мемлекет. Бұл мемлекеттің іргетасын қалаушы, 

оны басқарушы, отағасы – абыройлы əке. Отбасының мəдени-рухани, 

материалдық жағынан құлдырамай, мықты болуы əкеге байланысты. Ұлы 

күш пен сабырлықтың иесі болып табылатын да – əке. Әке өсиеті мен 

тəлім-тəрбиесінің маңызы ерекше. Қанша дегенмен, жүрегі жұмсақ 

аналарымыз кейде тым еркелетіп жібергенде, əкенің салмақты сөзі таза 

ауадай қажет. Кей уақытта бала əкесіз өсіп, анасының тəрбиесінде болады. 

Алайда, баланың жігіт болып өсуі немесе қызға тəн кейбір қасиеттерін 

бойына жинап өсуі де осыдан. Дегенмен, дұрыс бағытқа бағдарлау көп 



287 

жағдайда абыройлы əкеге, үлгілі отағасына, қадірлі елағаларына 

байланысты. 

Қазақ халқы ер бала тəрбиесіне өте зор мəн берген. Тектіден текті 

туады, тектілік тұқым қуады деп барлық саналы қазақ азаматтарына 

айтылған. Қазақ халқы 7 атаға дейін, мүмкін болса өз руының қыздарына 

үйленбеуге тырысады. Ата-бабамыз қан тазалығына, тектілікке қатаң 

қараған. Атам замандарда қазақтар ұлдарын 13 жасында отау иесі деп 

дайындаған. Қазіргі заман басқа, заң бойынша 18 жасқа толғасын некеге 

отыра алады. Ең дұрысы Отан алдындағы əскери міндетін атқарып 

келгесін 20-22 жаста ата-баба салт-дəстүрі бойынша үйленген жөн. 30-

ыңда орда бұзбасаң, 40-да қамал ала алмай қаласың деген бекер 

айтылмағанында ескерген дұрыс [2]. 

Бала есейген сайын оған əкесімен қарым-қатынас маңыздырақ бола 

бастайды жəне 6 жасынан бастап оның рөлі ептеп бірінші орынға шыға 

бастайды. Анасының қзіреттілігі-киіндіру, тамақтандыру, жылылық пен 

ыңғайлылықты қамтамасыз ету; ал үлкен істерді жүзеге асыру-үйге жөндеу 

жұмысын жүргізу, көлікті немесе басқа техниканы жөндеу, зияткерлік 

əңгіме жүргізу-бұл əкесінің айрықша құзіреті.Әрине, қазіргі заманда ата-

аналар рөлдерін айырбастап алады, бірақ дəстүрлер қалыспайды. 

Отбасындағы əкенің рөлі өте күрделі мазмұнда болады; ол келесі 

параметрлер бойынша айқындалады деп саналады: 

 əкесінің отбасындағы адамдар саны мен соларға жауап 

беретіндердің саны;  

 оларға жүргізетін үстемдігінің дəрежесі;  

 тура жақындықта баласымен өткізетін уақыттың саны;  

 əйелімен жəне балаларымен өткізетін уақыты жəне осы 

байланыстардың сапасы;  

 қандай тəсілмен ол балаларын күтумен айналысады;  

 əкесі балаларды іскерлік пен дағдылыққа тура жəне жанама 

үйретуде қаншалықты жауапты болады;  

 оның балаға қатысты рəсімдерге, іс-шараларға қатысуы;  

 отбасыны ұстау үшін қаншалықты еңбек етеді;  

 отбасының ресурстарын ұлғайту жəне қорғау үшін оған 

қаншалықты күш жұмсау қажет [3]. 

Әке белгілі бір мінез-құлық көзін, сенімділік пен сыйластық үлгісін 

көрсетеді. Әке-тəртіп пен реттіктің белгісі.Әкесінің беделінсіз өсіп келе 

жатқан бала тəртіпсіз, əлеуметтік жат қылықтарды істеуші, ересектер мен 

балаларға қатысты қарым-қатынаста ашушаң болып өседі. «Әке-дүние, 

еңбек жəне техника туралы танымдардың көзі болып табылады, ол 

болашақ мамандыққа бағытталуға ықпалын тигізеді жəне əлеуметтік 

пайдалы мақсаттарды құрайды». 6 жастан 11 жасқа дейінгі əкелері өсірген 

ұл балаларды аналарымен өмір сүретін ұлдармен салыстырғанда 
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əкелермен тұрған ұл балалардың өмірдің əртүрлі жағдайларына тез 

бейімделетіні анықталған [4]. 

Әкесінің қызын мақтан етуі өте маңызды, оған сен қандай əдемісің 

деп айтып отырғаны абзал, өскен соң ол өзінің сыртқы бейнесінен 

қысылмайды, ер адамдармен қарым-қатынаста үйлесімдірек болады. Оның 

үстіне əкесінің бейнесі қыз баланың өзіне таңдаған өмірлік досының –жас 

жігіттің типажына əсерін тигізуі мүмкін: ол өзінің таңдағанын əкесінің 

бейнесімен салыстырады, əсіресе, егер бақытты отбасында өссе. Ұл бала 

өзін еркек ретінде өзі достық қатынаста болған ұлдар мен еркектердің 

үлгісі арқылы тани бастайды.Ол өзіне ұнамайтыннан үлгі ала алмайды. 

Егер əкесі үнемі шыдамсыз жəне ашушаң болса, ер бала қоғамда ғана өзін 

ыңғайсыз сезінеді, сонымен қатар басқа ұлдар мен ерекектердің ортасында 

да қысылады. Мұндай ұл бала анасына жақын жəне оның əдеті мен 

мүдделерін қабылдайды.Егер баласы əкесін ұнатпаса, онда еркектің мінез-

құлқында баланы қабылдамау байқалғаны. Тіпті ол дұрыс сөздер айтса да, 

бəрібір дауысы, сөйлеу мəнері мен көзқарасы білдіріп қояды. 

Тек қана əке бала бойында жігерлілік пен топтық басымдылыққа 

қарсы шығу қабілетін қалыпастыра алады. Баласы анасына қаншалықты 

байланып қалған болса, айналасындағылардың агрессиясына қарсы тұруда 

барынша төмен белсенділік танытады. Бала əкесіне жақындығы төменірек 

болса, баланың өзін бағалауы төмендеу болады, рухани жəне əлеуметтік 

құндылықтармен салыстырғанда материалдық жəне жеке құндылықтарға 

көбірек көңіл бөледі. Әкесінің жеке қасиеттері, соның ішінде балаларына 

деген махаббаты да кіреді, баланың дамуына мағыналы түрде əсер 

етеді.Әке махаббаты баласына жалғызбасты ананың толыққанды 

қамтамасыз ете алмайтын эмоционалды –психологиялық жайлылығын 

сезінуге мүмкіндік береді.Әке махаббаты ұлы мен қызын балаларға жəне 

қоршағындағыларға деген ер адамның махаббатын қалай көрсететіндігіне 

үйретеді. 

Әкесіз жəне əкесімен өскен балаларды салыстырғанда əкесіз 

өскендердің құштарлықтың төменгі деңгейімен, қобалжулық деңгейі 

жоғары болатындығы анықталған.Оларда невротикалық белгілер жиі 

кездеседі.Әкесінің жоқтығы оқуда жəне балалардың өзін сыйлауында теріс 

əсер етеді. 

Суық əкелердің балалары ұялшақ, үрейленгіш болып келеді, олардың 

мінез-құлқы бейəлеуметтік болады. Керісінше, əкесімен эмоционалдық 

жақындық балаға жағымды əсер етеді[5]. 

Қазіргі таңда ер адамның бала тəрбиесіндегі орны өте саябырлап 

бара жатқан секілді. Бұл жағдайды біреу білсе, кейбіреулері біле бермейді. 

Себебі, менің ойымша көбінесе отбасындағы ер адамдар жұмыстарына 

байланысты сырт елдерге сапарға аттанып жатады. Сол кезде олар 

балаларына көп көңіл бөле алмайды. Екіншіден, балабақшаларда, 

мектептерде, жоғары оқу орындарында ер мұғалімдер жоқтың қасы. 
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Өйткені, əйелдер саны көп болғандықтан, олар қазіргі заманда кез келген 

жұмысқа бейім келеді. Көбіне, бала тəрбиесіне де көңіл бөлетін əйел 

атаулылар. Мысалы, кейбір адамдардың ойынша, бала тəрбиесіне ер 

адамдар да, əйел адамдар да көп көңіл бөлу керек. Бұл жағдайда қыз 

тəрбиесіне де, ұл тəрбиесіне де əкенің рөлі ерекше . Себебі, ұл бала əкесіне 

жақын, ал қыз бала шешесіне жақын болғанымен, «қызды қырық үйден 

тыю» дегендей оған əрдайым əкенің тəрбиесі ерекше ықпал етсе, келешек 

ұрпақ тəрбиелі, намысшыл болып өседі.Қалай десек те, "Әке-балаға 

сыншы",-деп жатамыз, өз ұрпағының нағыз азаматы болып өсу, өспеуі 

айналып келгенде, "Әке" атты ұлы тұлғаға тірелері хақ. Сондықтан əкелер 

үнемі бала тəрбиесіне жіті қарап, болашақ ұрпағының халқы сүйер азаматы 

болып өсуіне ықпал жасаса нұр үстіне нұр. 

Әр шаңырақта əкенің орны ерекше. Әке - отбасының асыраушысы, 

отбасы мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. Әкенің мінез - құлқы, өзгелермен 

қарым - қатынасы, өнері мен білімі баланың көз алдындағы үлгі, өнеге 

алатын, оған қарап өсетін нысанасы. Отбасының пейіл - береке, ынтымағы 

үшін отағасының əділ, ұстамды болуы орасан маңызға ие. Оның тəрбиелік 

рөлі де зор. Ер бала əкесімен сырлас, жолдас, дос. Ол əрқашан бір əрекет 

жасау үшін əуелі əкесімен сырласады. Ер баланың өсіп, жетіліп, өз алдына 

жеке тұлға болып қалыптасуына, қоғамдағы өз орнын дұрыс табуына 

əкенің атқарар еңбегі ерекше. Отбасының ұйытқысы, берекесі, мейір - 

шапағат көзі – əке. Әкенің бұл рөлі бала - шағаның əкеге, анаға деген 

сүйіспеншілігімен, қамқорлығымен, ана жанын қас - қабағынан жанарынан 

танығыштықпен нығая биіктей береді. «Өмірге ұрпақ келтіріп, оны асырау 

арқылы əке өз міндетінің үштен бірін ғана орындайды. Ол адамзатқа адам, 

қоғамға қызметкер, мемлекетке азамат беруге міндетті. Осынау үш 

міндетті орындауға қабілетті бола тұра кімде - кім оны орындамаса 

айыпты» деген екен педагог Жан Жак Руссо[6]. «Әке - асқар тау» деп 

бекер айтылмаған. Әркім өз əкесін əрқашан өзінен жоғары ұстауы керек. 

Әкені ардақтау - əркімнің міндеті деп білемін. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ОРТА МЕКТЕПТЕ ЖӘНЕ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА 

МЕХАНИКА БӨЛІМІН ОҚЫТУДА САБАҚТАСТЫҚТЫ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазіргі уақытта заман талабына сай білім беру үдерісінде 

мұғалімдердің кəсіби біліктілігін арттыруда əр түрлі жаңа көзқарастар, 

əдіс-тəсілдер қалыптасып келеді. Соның бірі ретінде педагогикалық 

жоғары оқу орындарында физикадан білім беруде сабақтастықты жүзеге 

асыру принципінің маңызы зор. Болашақта физикадан мұғалім болғысы 

келген оқушылардың мектеп қабырғасында алған білім, білік, дағдыларын 

педагогикалық жоғары оқу орындарында одан əрі дамытып, толықтырып, 

жоғары білікті маман болып қалыптасу мүмкіндігі бар. Осы мақсатта 

мектепте жəне педагогикалық жоғары оқу орындарында (ЖОО) жалпы 

физика курсындағы механика бөлімінен дəрістік материалдарын оқып-

үйренуде сабақтастықты жүзеге асыру принципінің əдістемесін ұсынып 

отырмыз.  

Білім беру жүйесіндегі сабақтастық дегеніміз жоғары ғылыми-

практикалық тұрғыда үздіксіз білім алу, алған білімін арттыру, кеңейту, 

тереңдету, жан-жақты іздене отырып өткенді, бүгінді жəне келешекті 

байланыстыру. Жалпы алғанда сабақтастықты «даму үдерісінде жаңа мен 

өткен арасындағы қажетті байланыс» ретінде, яғни «тек қана өткенді 

сақтап қана қоймай, оны одан ары қарай қарқынды дамытып, жаңартып, 

онсыз алға қадам басу мүмкін еместігіне көз жеткізу» деп түсінуге болады.  

Сабақтастық принципінің əдістемелік функцияларына 

төмендегілерді жатқызуға болады: 

–  жүйелілік функциясы, ол дидактикалық ережелер мен 

қағидаларды қалыптастыруға қажетті оқу үдерісі теориясының дамуының 

негізі болып табылады; 

– динамикалық функция, ол педагогикалық үдерістің динамикалық 
жəне диалектикалық заңдылықтарын анықтайды; 

– құраушы функция, ол өткен, қазіргі жəне болашақ, осы үш 
педагогикалық кезеңді байланыстырады жəне əсерлерін көрсетеді;  
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– интегративті функция, ол оқу-тəрбие үдерісін толығымен 

қамтамасыз етеді жəне оның нəтижесін қорытындылайды.  

Физиканы оқытуда сабақтастық принципіне қойылатын 

алғышарттар: 

– физикадан білім беру жүйесінің мазмұнын жоспарлау; 
– бағдарламаның тақырыптық жəне хронологиялық сəйкестігі;  
– оқу-тəрбие үдерісінде үздіксіз кəсіби білім беруде тұлғаның жан-

жақты дамуын қамтамасыз ететін бағытты ұстану; 

–  болашақ маманның тұлғалық жəне кəсіби сапасының өзгеру 

динамикасының деңгейін анықтау; 

– білімалушының білім, білік, дағдыларын қалыптастыруда оңтайлы 
əдіс-тəсілдерді таңдай білу; 

– педагогикалық іс-əркеттердің бірыңғай болуын қадағалау.  
Жалпы білім беретін орта мектепте физика іргелі физикалық 

теориялардың динамикалық түрде дамитын жүйесі ретіндегі дүниенің 

ғылыми-физикалық бейнесі туралы шынайы көзқарас қалыптастыруға 

бағытталған тұжырымдық идеяға сəйкес анықталады. Физиканың 

базалық мазмұны осы іргелі теориялар төңірегіне топтастырылады. 

Мектепте механика негізгі төрт бөлімнен тұрады: кинематика 

негіздері; динамика негіздері; сақталу заңдары; механикалық тербелістер мен 

толқындар. Негізінен механика бөлімінің өзекті мəселелері   9 жəне 10 

сыныптарда оқытылады. Аталған сыныптар бойынша «Кинематика» бөліміне 

қысқаша тоқталып өтуге болады, басты ұғымдар 7 сыныпта қаланады. 

Кинематикада бірқалыпты жəне бірқалыпты үдемелі қозғалыс, қисық 

сызықты қозғалысты жəне оның сипаттамаларын оқып үйренеді. Негізгі 

ұғымдар: материялық нүкте, траектория, механикалық қозғалыс, орын 

ауыстыру жəне жол, санақ жүйесі, координата, жылдамдық, үдеу, период, 

жиілік, амплитуда, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу, циклдік жиілік 

енгізіледі. Орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу ұғымдарын қалыптастырған 

кезде басты назар, олардың векторлық шамалар екеніне көңіл аударылады. 

Дененің түзу сызықты қозғалысында жылдамдық жəне үдеу бір түзудің 

бойымен бағытталып, олар алгебралық түрде алып немесе қосылады. Ал, 

дене қисық сызықты қозғалғанда бұл шамалардың векторлық сипаттамасы 

толық ашылып қалыптастарылады. 

Орта мектепте қозғалысты сипаттайттын жылдамдық жəне үдеу 

негізгі ұғым ретінде енгізіледі. Санақ жүйесін таңдап алып, егерде 

жылдамдық жəне үдеу нольге тең болса, онда дене тыныштықта; 

жылдамдық тұрақты, ал үдеу нольге тең болса, онда дене бірқалыпты түзу 

сызықты қозғалыста; үдеу тұрақты, ал жылдамдық уақыт бірлігінде бірдей 

шамаға артып отырса, онда дене бір қалыпты үдемелі қозғалыста; үдеу 

тұрақты, жылдамдық уақыт бірлігінде бірдей шамаға кемісе, онда дене 

бірқалыпты баяу қозғалыста жəне т.с.с. қозғалыста болады. Сонымен бірге 

қозғалыстың формулалары жəне графиктері беріледі [1-4]. 



292 

Жалпы білім беретін орта мектепте механика бөлімінің негізгі 

бағдарламасы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, олардың 

практикалық əрекетіне үлкен мүмкіндіктер туғызады. Механика бөлімін 

оқып-үйрену арқылы оқушылар зерттеушілік қабілеттерін дамытуға, 

бақылаулар жүргізу мен эксперименттік тапсырмалар орындау арқылы 

біліктіліктерін қалыптастырады. Мұнда зертханалық жұмыстар ерекше 

орын алады.  

Ал педагогикалық жоғары оқу орындарында «Механика»  пəні 

5В011000-Физика мамандығының студенттеріне 1 курста «Жалпы физика» 

курсының алғашқы бөлімі ретінде оқытылады. «Механика» пəнін оқып-

үйренуге 3 кредит сағат беріліп, келесі негізгі тараулардан тұрады: 1) 

Кіріспе; 2) Материялық нүктенің кинематикасы; 3) Материялық нүктенің 

динамикасы; 4) Материялық нүктелер жүйесінің динамикасы, сақталу 

заңдары; 5) Қатты дене механикасы; 6) Серпімділік күштер; 7)Үйкеліс 

күші қатынасатын қозғалыс; 8)Бүкіл əлемдік тартылыс; 9) Инерциялық 

емес санақ жүйелеріндегі қозғалыс; 10) Салыстырмалылықтың арнайы 

теориясының элементтері; 11) Сұйықтар мен газдар механикасы; 12) 

Тербелістер мен толқындар; 13)Акустика.  

«Механика» пəнінің типтік оқу жоспары бойынша ЖОО-да  

«Материялық нүкте кинематика» бөлімінде келесі негізгі мəселелер 

қарастырылады [5]: 1) Материялық нүктенің кинематикасы; Кеңістік пен 

уақыт қасиеттері; Материялық нүкте туралы түсінік; Санақ жүйесі; 

Қозғалыстың салыстырмалылығы; Ұзындық пен уақыттың эталондары; 

Қозғалыс заңы, траектория, жол, орын ауыстыру; Жылдамдық пен үдеу 

векторлары; Қозғалыстардың тəуелсіздік принципі, Координаталар мен 

жылдамдықтар үшін Галилейдің түрлендірулері; Тангенциал жəне нормал 

үдеулері; Бір қалыпты жəне бір қалыпты айнымалы түзу сызықты 

қозғалыстар; 2) Материялық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы; 

Бұрыштық орын ауыстыру, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу; 

Сызықтық пен  бұрыштық кинематикалық шамалар арасындағы қатынас; 

Бұрыштық жылдамдық жəне бұрыштық үдеу векторлары; 3) Тербелмелі 

қозғалыс; Гармониялық тербелістер; Тербелістің амплитудасы, жиілігі 

жəне фазасы; Гармониялық тербелмелі қозғалыстағы ығысу, жылдамдық 

жəне үдеу; Айналмалы жəне тербелмелі қозғалыстар арасындағы 

байланыс, векторлық диаграммалар;  Бірдей жəне əр түрлі жиілігі бар бір 

бағыттағы гармониялық тербелістерді қосу; Соғу құбылысы; Лиссажу 

фигуралары; Спектрлер жəне гармониялық спектрлік анализ жайындағы 

түсінік. 

Жаратылыстану-математика бағдарлы мектепте физика пəні 

тереңдетіліп оқытылса, онда механиканың тура жəне кері есептері 

қарастырылады. Механиканың тура есебі кез келген уақыт мезетіндегі 

механикалық күйін (координаталарының уақытқа тəуелділігі) анықтау. 

Механиканың кері есебі денеге əсер ететін күштерді (яғни берілген дене 
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координаталарының уақытқа тəуелділігіне қарап, оларға əсер ететін күштерді) 

анықтау. 

Серпімділік күші жəне Гук заңы түсіндіріліп, салмақ ұғымы 

серпімділік күшінің мысалы ретінде енгізіледі. Күштерді оқып-үйрену 

үйкеліс күшімен, үйкеліс коэффициенті жəне үйкеліс күшінің əсерінен 

дене қозғалысының жылдамдығының өзгеруімен аяқталады. 

Механикада күштерді оқып үйренгенде оқушылардың 

практикалық жұмыстарына көп көңіл бөлу керек. Мұнда мынандай 

зертханалық жəне практикум жұмыстары: 1) Горизонтал лақтарылған 

дененің қозғалысын зерделеу (9 сынып); 2) Серіппенің деформациясын 

зерделеу (9 сынып); 3) Ауырлық жəне серпімділік күштерінің əсерінен 

денелердің шеңбер бойымен қозғалысын зерделеу (10 сынып бағдарлы 

мектеп) жасалынып талданады. 

Энергияның, импульстің жəне импульс моментінің сақталу 

зандары табиғаттың ең бір жалпы сипаттағы заңдарының қатарына 

жатады жəне бүгінгі танда белгілі болып отырған физикалық 

құбылыстардың бəрінде де орындалады. Яғни, сақталу заңдары 

молекулалық физикада, электрдинамикада да жəне кванттық 

физикада да орындалады. 

Салыстырмалылық идеясы механиканың барлық бөлемдерінде: 

тыныштықтың жəне механикалық қозғалыстың салыстарымалылығы, 

траектория, координата, орын ауыстыру, жылдамдық, дене импульсы т.с.с. 

қарастырылады. 

Механиканың барлық заңы инерциялық санақ жүйесінде 

орындалады, яғни, бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын санақ жүйесі 

механикалық үдерістерге ешқандай əсер етпейді (Галилейдің салыстырмалылық 

принципі). Оқушыларды механикалық қозғалыстың тағы бір түрі 

қайталанатын периодты қозғалыстар, механикалық тербелістер мен 

толқындармен таныстырады. Мұнда жаңа ұғымдар период, жиілік, 

амплитуда, толқын жылдамдығы, толқын ұзындығы енгізіледі. 

Толқынның бір түрі ретінде дыбыс толқындары, олардың түрлері 

қарастырылады. 

Жоғары атап өткендей, жаратылыстану-математика бағдарлы 

мектепте «Динамика» бөлімі бойынша оқытылатын тақырыптардың 

көбісіні педагогикалық ЖОО-дарында өтілетін тақырыптармен сəйкес 

келіп ұштасып жатыр.   

Жоғарыда келтірілген тақырыптардан көретініміз мектеп физика 

курсында жəне педагогикалық ЖОО-дарында «Механика» бөлімін 

оқытуда көптеген тақырыптардың қайталанатындығы, ал кейбір 

тақырыптардың жаңадан берілетіндігін көруге болады.  

Осы білімдерді толық меңгерген студент ЖОО-да механика курсын 

тыңдап, түсініп, білімін жалғастыруға қабілетті болады. Бұл жерде жалпы 

білім беретін мектептің мақсаты оқушыны жеке тұлға (яғни, оқушының 
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физикалық, ақпараттық, ғылыми-жаратылыстану, əлеуметтік сауаттылығы, 

білік-дағдысы, тəрбиелігі) етіп қалыптастыру болса, ЖОО-ның мақсаты 

терең кəсіптік педагогикалық білім берумен қатар студентті 

шығармашылық іс-əрекетке бейімдеу екенін ескерсек орта жəне жоғары 

мектеп арасындағы физикалық білім сабақтастығы мазмұндық сабақтастық 

шеңберін білім беру формасы, тəсілдері, құралдарын қамтитын 

жазықтыққа кеңейтуді қажет етеді. Осы жазықтықта екіжақты жүйелі 

əлеуметтік-психологиялық, педагогикалық іс-шаралар жүргізілуі керектігі 

көрінеді. Сондықтан мектеп пен педагогикалық ЖОО-да физиканы 

оқытуда сабақтастықтың болуы шарт. ЖОО-ында студент мектепте алған 

білімін қайталап одан əрі қарай дамыта түседі. 

Жоғары сыныптарда механиканы оқытуда дəріс əдісін қолдануға 

болады. Ол бүкіл сабақты немесе оның бір бөлігін қамтуы мүмкін жəне 

онда келтірілетін, айтылатын материалдың мазмұны кішігірім 

мағлұматтан, формулалар, кестелер арқылы орындалатын жұмыстардың 

сипаттамалары əңгіме түрінде өтіп, оны оқушылар қысқа да, нұсқа етіп 

жазып алуға үлгерулері тиіс. Дəрістік əдісті қолдану белгілі дəрежеде 

оқушыларды жоғары оқу орындарында оқуына дайындау болады. Өйткені 

оларда дəріс оқу оқытудың ең негізгі əдістерінің бірі екені белгілі. Дəріс 

оқу барысында физиканың өзіндік тілі –формулалардан, өрнектерден, 

белгілерден, графиктерден, суреттерден жəне тағы басқалардан тұратын 

кестелермен визуалды ақпараттарды пайдаланған тиімді. Қандайда бір 

визуалды ақпаратты алған кезде жаңа бейнелер мен формаларды құру мен 

құрастыру мүмкіндіктері туады жəне олар проблемалық элементтерді 

қамтиды, өйткені визуалды материал қандайда бір мазмұнға қатысты 

қысқартылған ойды атқарады. Сондықтан оқушылардың пəнге деген 

қызығушылығын арттыру, оқушылардың белсенді іс-əрекеттік сезімін оята 

отырып, оларды басқара білу үшін үй жұмысын тексеруде, жаңа білімді 

енгізуде, дəрістер оқуда, практикалық сабақтарда, алынған білімді 

қорытып, бір жүйеге келтірген кезде сапалы визуалдық қолдауларды, яғни 

көрнекі-бейнелік қатынастарды пайдаланған тиімді. 

Аталған тақырыптарды бір-біріне байланыстыра отырып біртіндеп 

оқып-үйрену сабақтастық принципінің шарттарына сəйкес келеді, ол 

қарапайымнан күрделіге қарай өту, сонымен қатар, «Механика» бөлімі 

бойынша тақырыптардың сəйкес келуі болып табылады. Сабақтастық 

принципінің тиімділігін анықтау мақсатында ЖОО студенттерінен 

күрделілік деңгейі əртүрлі тесттер алуға болады. Сонымен үздіксіз білім 

беру жүйесінде болашақ физика пəнінің мұғалімдерін даярлауда 

сабақтастық принципінің қолданғанудың маңызы зор.   

Сабақтастық принципі тек қана физикадан білім беруде ғана емес 

нақты құбылыстарды танып білу мен түсіндіруде, қазіргі заманғы техника 

мен технологияны игеруде, практикалық өмірде, мамандық таңдау кезінде 

өзінің кəсіби білім алуға дайындығын бағалауда, еңбек нарығын бағдарлау 
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қажет болғанда, өмірден өз орнын анықтауға, өмір салтын таңдауға бағыт-
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ДЕТСКАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

Слово «реклама» произошло от латинского «reclamare», что в 

переводе означает «выкрикивать, утверждать, протестовать». Как термин, 

определяющий конкретный вид деятельности, он появился во второй 

половине XVIII века. Сегодня реклама определяется как платное, 

однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через СМИ и 

другие формы коммуникации, имеющее своей целью заставить 

потребителей выполнить желаемое рекламодателем действие [1]. К 

задачам рекламы относится: 

 информирование – формирование осведомленности и знания о 

новом товаре, конкретном событии, о фирме; 

 увещевание – постепенное, последовательное формирование 

предпочтения, соответствующего восприятию потребителем образа фирмы 

и ее товаров; убеждение покупателя совершить покупку; поощрение факта 

покупки; 

 удержание покупателей, лояльных к рекламируемой марке; 

 имиджирование, создание образа фирмы, отличного от 

образов-конкурентов и др. [там же]. 

Воздействуя на потенциального потребителя реклама оказывает на 

него следующие виды влияния:  
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  когнитивное, когда человек получает новую информацию за 

счет процессов ее переработки: ощущений, восприятия, внимания, 

мышления, памяти; 

 аффективное, т.е. формирование эмоционального отношения, 

побуждающего желания, переживания; 

 регулятивное, побуждающее к конкретным действиям,  

 коммуникативное, связанное с общением людей между собой 

[2]. 

В нашей работе мы останавливаемся на таком виде рекламной 

деятельности, как детская реклама. Рассматривая данную разновидность 

рекламы, на наш взгляд, ее можно трактовать в нескольких направлениях, 

не всегда совпадающих друг с другом (см. рис. 1):  

 детская реклама – реклама, в контенте которой используются 

детские образы (например, с целью более продуктивного эмоционального 

воздействия на взрослых потребителей),  

 детская реклама – реклама, направленная опять-таки на 

взрослых потребителей, но с целью более эффективного выполнения ими 

своих родительских обязанностей, 

 детская реклама – реклама, созданная детьми по заказу 

крупных рекламных агентств (зачастую на конкурсной основе), 

 детская реклама – реклама, предназначенная для детей.  

 
 

Рис. 1 – Виды детской рекламы 

 

В данной работе мы останавливаемся именно на последнем виде 

рекламы. Ее отличительной чертой является то, что её основной 

аудиторией являются дети. Именно в этом виде рекламы особенно опасны 

возможности негативного воздействия не потребителя-ребенка, на его 

жизненные установки, в том числе нравственные, на основные сценарии 

Детская 
реклама 

Реклама о 
детях 

Реклама, 
создан-
ная 

детьми 

Реклама 
для детей 

Реклама с 
детьми 
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поведения, деятельности, общения, на смысложизненные ориентации и др. 

Также сложно осуществлять в этой сфере профилактическую работу по 

противодействию рекламе, т.к. многие рекламные ходы, средства, приемы 

воспринимаются детьми неосознанно, некритически, их усвоение ими не 

рефлексируется.  

Изучая влияние детской рекламы на детей, один из авторов данной 

статьи проводила неструктурированное наблюдение за ребенком – 

девочкой в возрасте 2 года и 2 месяца. Так, например, было замечено, что 

реклама бисквитов «Медвежонок Барни», часто транслируемая по одному 

из российских каналов, особо привлекает внимание девочки. Как только 

ребенок слышит знакомую музыку, сопровождающую ролик, она 

прибегает к телевизору и, не отрывая глаз от экрана, просматривает 

рекламный видеоролик до конца. Это один из примеров того, что у 

маленьких детей практически отсутствует чувство раздражения из-за 

однотипных рекламных клипов, которые неоднократно повторяются. 

Также к общим особенностям детского возраста, помимо отсутствия 

критического мышления, можно отнести «откликаемость» на всё яркое, 

эмоциональное; повышенный интерес детей ко всему новому. 

Примечательно, что анализируя возможности усиления 

воздействия рекламного продукта на детскую психику, многие 

специалисты в области рекламы опираются на психологические 

особенности детской аудитории, как филогенетические, так и 

онтогенетические, что еще значительнее усиливает мощность воздействия 

на детей. Так, например, в работе [3] указывается, что среди рисков, 

подстерегающих на пути создания детских рекламных проектов, можно 

выделить следующие пять: законность, этичность, неинтересность, 

непонятность, родительские запреты. Как разъясняет автор – директор 

рекламного агентства, риск непонятности, связан с тем, что, как известно, 

в разных возрастных группах дети имеют свои приоритеты и желания, 

которые необходимо учитывать, чтобы детская реклама срабатывала более 

эффективно:  

 дети 3-5 лет. Развитие словарного запаса, привычек, 

формирование характера: дети импульсивны, подвижны, часто 

эгоистичны; основная среда, на которую ориентируются дети, – семья;  

 дети 6-8 лет. Взгляд на мир меняется под воздействием школы; 

дети стремятся скорее вырасти;  

 дети 8-10 лет. Развиваются познавательные способности, но 

ведущей деятельностью остается игра; общение со сверстниками – 

альтернатива взрослым запретам. (На наш взгляд, здесь автор допускает 

ошибку: ведущей деятельностью является учение, которое, однако, трудно 

включить в рекламный продукт);  
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 дети 10-12 лет. Начало взросления и постепенное вхождение в 

жизнь общества; неопределенность статуса: уже не ребенок, но еще не 

подросток;  

 дети 12-16 лет. Поиск индивидуального стиля, отторжение 

всего излишне детского; главной потребностью становится общение, 

активизируется самопознание, самосовершенствование, а также отношения 

между полами.  

В заключение автор рекомендует проводить промоушн детских 

товаров или услуг на основе обязательного включения элементов игры и 

учета эмоционального фактора. «Важно не только грамотно выбрать точку 

интереса детской аудитории, но и учесть родительские взгляды на 

воспитание и безопасность как психологическую, так и физическую. 

…Так, чтобы все участники коммуникации – заказчик, родители, дети – 

были довольны, необходимо стараться: говорить с детьми на одном языке, 

но не переходить на детский диалект; точно определять возрастную и 

гендерную группы аудитории, использовать для них совершенно разные 

способы воздействия; … не забывать, что последнее слово все-таки за 

родителями, а значит, надо донести и до них преимущества товара или 

услуги, а также рассказать им о пользе и безопасности продукта» [там же].  

Следует отметить, что во многих странах детская реклама 

находится под пристальным вниманием общественности и регулируется на 

законодательном уровне достаточно строго. Так, например, по данным 

С.С. Харлампиевой [4] в Швеции достаточно давно действует запрет на 

рекламу, нацеленную на детей младше 12 лет. В Великобритании 

значительная часть доходов от детской рекламы направляется на 

производство образовательных телепрограмм. В Евросоюзе к одному из 

главных принципов создания рекламы там относится использование 

потенциала рекламы в воспитательных целях: через объяснение норм 

общественно признанной морали, понятий честности и справедливости, 

поддержку семейных традиций и ценностей.  

Целенаправленная работа по противодействию насаждаемому 

потребительскому стилю жизни может иметь гораздо больший социальный 

и личностный аспект, связанный с формированием умений ребенка 

противостоять негативным воздействиям неблагополучного 

микросоциума, его социальной компетентности, его активной субъектной 

жизненной позиции. 
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Университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

НАШАҚОРЛЫҚҚА ТОСҚАУЫЛ ҚОЮ КЕРЕК 

 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 296 бабы 1-тармағы 

есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды сату мақсатынсыз көп 

мөлшерде заңсыз иемденіп алу, тасымалдау немесе сақтау əрекеттері үшін 

қылмыстық жауаптылық белгілеген.  

Қылмыстың тікелей объектісі - халықтың денсаулығы.  

Қазірге кезде біздің мемлекетіміздің алдына қойып отырған 

саясатының бірі-халықтың денсаулығын сақтау. Елбасы өзінің Қазақстан -

2030 «Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі,қауіпсіздігі жəне əл-

ауқатының артуы туралы» жолдауында отандастарын салауатты өмір 

сүруге баулуға, нашақорлықпен жəне есірткі саудасымен күресті 

күшейтуге ерекше назар аударғандығы баршаға аян. Есірткі немесе 

жүйкеге əсер ететін заттарды заңсыз дайында , иемденіп алу, сақтау, 

тасымалдау жөнелту немесе сатумен байланысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтар  халықтың денсаулығы  мен  имандылыққа қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар  жиынтығына жатады. 

Есірткі-грек тілінде "ұйқы” мағынасын білдіретін "narke” сөзі, 

ағылшын тілінде "narkotik” деген сөзге айналып, ұйықтату,  

жансыздандыру, сезімсіздендіру деген мағынаны береді.  

Жалпы алғанда, есірткі заттары деп жансыздандыру ерекшелігіне ие 

болатын заттарды айтамыз. Бірақ дүние жүзінде күнделікті қолданыста 

стимуляторлар да есірткі ретінде қабылдануда. Өйткені, бұлардың 

құрамында мастандыратын, ашуландыратын, тыныштандыратын, 

сергітетін заттар да бар.  

Есірткі жəне ынталандырушы (стимулятор) дегеніміз адамның 

орталық жүйке жүйесіне əсер етіп, рухани жəне физикалық тепе-теңдікті 

бұзатын, рухани жəне физикалық тəуелділікке жол ашатын, жеке адам 

жəне қоғамдық жағынан экономикалық жəне əлеуметтік құлдырауға əкеліп 

соғатын заттар. Есірткі қару контрабандасында, тыңшылықта, бір 

мемлекеттің басқа мемлекет жастарын аздыруда, заңсыз жолдармен табыс 

табуда ең əсерлі жəне ең көп пайдаланылатын құрал ретінде қалып отыр. 

http://propel.ru/pub/detskaya_reklama.php
http://www.mavriz.ru/%20articles/2009/6/5158.html
http://www.mavriz.ru/%20articles/2009/6/5158.html
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Бүгінгі таңдағы ең өзекті мəселелердің бірі жастардың есірткіге 

тəуелді болуы. Әлемді жайлаған нашақорлық дерті тамырын кеңге жайған 

дерт  болып табылады. Статистикалық деректер  біздің елде де  негізінен, 

есірткіні қолданушылардың басым бөлігі - мектеп оқушылары екенін 

көрсетіп отыр. Өзіміз жақсы білеміз, жасөспірімдер аса еліктегіш келеді. 

«Бір рет қолдансам, ештеңе етпейді ғой» деген оймен, оған соңында қалай 

тəуелді болып қалғанын сезбей де қалатындары көп. Міне, есірткіге 

тəуелді болу деген осыдан шықса керек. 

Мемлекет тарапынан қаншама есірткі бизнесіне қарсы іс-шаралар 

қолданылып жатқанмен осындай қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

санының азаятын түрі көрінбейді. Сондықтан, қазіргі таңда қоғамымызда 

есірткілік заттарға жəне оның бизнесіне қарсы күрес күшейіп осындай 

қылмыстардың алдын-алу жолдары қарастырылуда. Соның біріне 

қылмыстық заңнаманы ізгілендіруге бағытталған жəне 2011 жылдың 18 

қаңтарында қол қойылған заңның шеңберінде Қылмыстық Кодекстің 296 

бабының 1-бөлігі декриминализацияланды, онда өткізу мақсатынсыз 

есірткіні ірі көлемде заңсыз сақтағаны үшін жауапкершілік көзделген 

болатын. Бұл есірткіге тəуелді адамдарға репрессивтік қысымды төмендету 

мақсатында жасалған қадам болған. 

Бірақта біздің ойымызша, осындай ізгілендірудің салдарынан 

нашақорлар көбейіп кетпей ме, деген ой туындайды. Кінəлілер  

қылмыстық жаза қолданылмайтынын біле тұра одан сайын құлшына 

нашақорлықпен айналысуы мүмкін. 

Қазiр Қазақстанда ресми мəлiмет бойынша 54 мыңға жуық нашақор 

тiркеуде тұр. Бұл бiрнеше рет көзге түсiп тiркелгендерi. 

Тiркелмегендерiнiң қанша екенi əзiрге белгiсiз. Республикамызда 

нашақорларды емдейтiн 9 орын бар. Үстiмiздегi жылы мамандар 

нашақорлыққа бас ұрған адамдарға арнайы тексеру жұмыстарын 

жүргiзген. Нəтижесiнде нашақорлардың 60 пайызы 30 жасқа дейiнгi 

жастар мен əйел адамдар екенi анықталып отыр. Есiрткi таратуға қарсы 

қылмыстық жаза күшейтiлдi, Үкiмет тарапынан қомақты қаржы да 

бөлiнуде. Бiрақ, нашақорлардың саны азаяр емес. Заңгерлердiң айтуынша, 

есiрткi бизнесi тамырының тереңге бойлауына одан түсетiн қыруар ақша 

себеп болуда. Күнделiктi бұқаралық ақпарат құралдарынан есiрткi тасумен 

қолға түскен азаматтар туралы. есiрткi пайдаланудың керi əсерi жайында 

ақпараттар берiлiп жатады. Бiрақ, өз басына түспеген соң басқамыз бұған 

көңiл аудармай, бей-жай қараудамыз. Ақша табудың оңай жолын тауып 

алғандар болса бұл кəсiбiн тыяр емес. 

Дəрiгерлердiң айтуынша, нашақорлар Астана мен Алматы 

қалаларында жыл өткен сайын ұлғайып келедi. Астана қаласы 

нашақорлардың саны бойынша республикадағы төртiншi орында екен. 

Қазақстанда ресми мəлiмет бойынша 5 мыңға жуық жасөспiрiм есiрткi 

тұтынса, солардың iшiнде токсикомандармен қосқанда 137 бала Астанада 
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тiркелген. Астанадағы нашақорларды емдейтiн диспансердiң бас дəрiгерi 

Ольга Комарованың айтуынша, барлығы қалада ресми мəлiмет бойынша 3 

жарым мың адам тiркеуде тұр. Жыл сайын олар 10-12 пайызға өсiп 

отырады дейдi дəрiгер. Есiрткi заттарын пайдалану жолында ақша үшiн 

нашақорлар көптеген қылмыстық iстерге баруда. Сонымен қатар, 

гигиеналық тазалықтың сақталмауынан оңайдан жазыла қоймайтын түрлi 

ауруларды да сол нашақорлар таратуда.  

Әлеуметтiк құрамы бойынша iндетке шалдыққандардың 74 пайызын 

нашақорлар құрайтын көрiнедi. 

Дəрiгерлердiң пiкiрiне сүйенсек, жасөспiрiмдердiң көбiсi героин 

жəне синтетикалық есiрткiнi көп пайдаланады. Бұның аяғының не болары 

белгiлi… Яғни, мөлшерiн асырып тұтынған адам өлiмi, ерте жаста мүгедек 

болу немесе ұзақ уақыт бойы емделуге тура келедi. 

Нашақорлардың басым бөлiгi қалалықтар. Оған ата-анасының 

баласын тым еркелетiп жiбергенi себеп болар. Бiр-екi баласына барлық 

жағдайын жасап, сұрағанын берiп жаман үйреткендiктен бе қаланың 

баласы есiрткiге құмар болады. Олардың ойы зерек, айналадағы түрлi 

ақпараттардан хабардар. Сондықтан елiктеушiлiк те басым болып келедi 

дейдi сарапшылар. Есiрткi қазақ жастарының iшiне дендеп енiп барады 

деуге болады. Қыз-ұл деп бөлмейтiн бұл зауал кең тарап жатыр. 

Бұрынырақта есiрткiнiң таралуы тек қалаларда кездессе, қазiр түкпiрдегi 

қаймағы бұзылмаған қазақы ауылдарға да жеткен сияқты. 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 сəуірдегі №451 

«Қазақстан Республикасында нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы 

күрестің 2012-2016 жылдарға арналған салалық бағдарламасы туралы» 

Қаулысында «Есірткінің заңсыз айналымын ескертуде жəне жолын кесуде, 

осы құбылыстың таралуына ықпал ететін себептер 205 мен щарттарды 

жоюда əкімшілік-құқықтық құралдардың маңызды ролі бар екені атап 

өтілген болатын. Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресті күшейту 

қажеттілігі осы күресте пайдаланылатын əкімшілік-құқықтық құралдарды 

жетілдіруді қажет етеді» деп көрсеткен. Бұл қаулыда нашақорлықтың 

алдын алу, емдеу жəне оңалту профилактикасында да ерекше тоқталып 

өткен. Бағдарламаның мақсаты да Қазақстан Республикасында 

нашақорлыққа жəне есірткінің заңсыз айналымына қарсы мемлекеттік 

жəне қоғамдық іс-қимылдың қалыптастырылып жатқан жүйесін жетілдіру 

болып табылады..  Бағдарламаға сүйенсек, нашақорлықтың алдын алу, 

емдеу жəне оңалтудың негізгі үш деңгейі атап көрсетілген. Олар: 

бастапқы, екінші жəне үшінші. Есірткіге тəуелділіктің бастапқы 

профилактикасының мақсаты бұрын есірткі тұтынбаған адамдардың оны 

тұтынуды бастауының алдын алу болып табылады. Яғни күш-жігер 

аурудың дамуын ескертуге ғана емес, денсаулықты сақтау не нығайту 

қабілеттерін қалыптастыруға бағытталады.               
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Мəселен, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 

статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитеті жүргізген 

статистикалық деректердің талдауы 2012 жыл ішінде елде тіркелген есірткі 

қылмыстары санының біршама төмендегенін көрсетті яғни 2011 жылдың 

осы кезеңінде жасалған 4360 жасалған болса, 2012 жыл 3886 қылмыстық 

құқық бұзушылықты  тіркеген. Бұл  есірткі қылмыстық құқық 

бұзушылықтарының 2012 жылы  10,9%-ға төмендегенін көрсетті. Одан 

кейінгі жылдар да (2013-2015жж.) бұл қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың біршама азайғанын дəлелдеді. 

Биылғы жылы жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтардың ішінде 

есірткі заттарының, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың 

заңсыз айналымымен байланысты тіркелген қылмыстардың үлес 

салмағының төмендеуі байқалды (2009 жылы есірткі қылмыстарының үлес 

салмағы 5,1%-ды, 2010 жылы - 4,9%-ды, 2011 жылы - 2,1%-ды, ал 2016 

жылы - 1,35%-ды құрады).  Есірткі қылмыстық құқық бұзушылықтарының 

көбі Қостанай (385), Жамбыл (377), Қарағанды (372) облыстарында жəне 

Алматы қаласында (329) тіркелетендіктерін ескерсек,  əлі де бұл 

аймақтарда алдын-алу жұмыстарын үздіксіз жүргізу қажеттігі туындайды.  

Статистикаға сүйенсек, есірткі қылмыстық құқық 

бұзушылықтарының құрылымында Қазақстан Республикасының  

Қылмыстық Кодексінің 296 бабында көзделген «Есiрткi заттарын немесе 

психотроптық заттарды заңсыз дайындау, өңдеу, сатып алу, сақтау, 

тасымалдау, жөнелту немесе сату» қылмыстары басым. Бұл бап бойынша 

барлығы 3526 қылмыс тіркеліп, олардың үлес салмағы 91 %-ды (2014 

жылы -95,3%; 2015 жылы - 95,3 %; 2016жылы -92,5%) құрады.   

Есірткі заттарын, психотроптық заттарды өткізуге немесе өткізу 

мақсатына байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарының саны 6,1%-

ға кеміді (2414-тен 2266-ға дейін). 2014 жылы ұйымдасқан топ немесе 

қылмыстық қоғамдастық жасаған, есiрткi заттарын немесе психотроптық 

заттарды өткiзу, дайындау, ұқсату, жөнелту мақсатында заңсыз сатып алу, 

тасымалдау немесе сақтау не өткiзу жөніндегі тіркелген қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың саны 89,5%-ға өсті (38-ден 72-ге дейін).  

Жалпы 12-18 жастағы жасөспірімдер арасында нашақорлар өте көп 

кездеседі . Есірткі қолдану оларды  жиі қылмысқа итермелейтіні жасырын 

емес. 

Нашақорлық жəне есірткі бизнесіне қарсы күресте болашақта жақсы 

нəтижеге жету үшін, «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деген халық 

даналығының негізінде жалпы облыс тұрғындары болып 

келесідей маңызды міндеттерді атқару қажет деп есептейміз: 

        1. Ең алдымен уəкілетті мемлекеттік органдармен нашақорлыққа 

қарсы қоғамдық  корғаныс қабілетін əлеуметтік иммунитетті 

(наркоиммунитетті)  қалыптастыруды қамтамасыз ету қажет. Бұл үшін 

мемлекеттік əлеуметтік саясат, білім беру  жүйесіндегі жастар арасындағы 
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ең көлемді мəдени-тəрбие жұмыстарын балалардың бос ақыттарын 

қоғамдық құнды  ынталар мен бейімділіктері негізінде ұйымдастыру 

арқылы жүзеге отырып, осы салада негізгі бағыт беретін күш - 

жергілікті  атқарушы   билік   органдары мен азаматтық қоғам 

институттарының жұмыстарын жетілдіру жəне жандандыру, ең бастысы - 

нашақорлыққа итермелейтін басты себептер мен жағдайларды зерделеу 

жəне оларды қалпына келтіру қажет. 

2.Есірткі пайдаланатын адамдардың өз денсаулығына көзқарасын 

өзгерту, олардың санасына адам денсаулығы өзі үшін де, тұтастай қоғам 

үшін де құндылық болып табылатындығы туралы идеяны түсіндіріп, 

жеткізу - маңызды психологиялық алғышарты болып табылатын салауатты 

өмір салтын жүргізуге ұмтылысты ынталандыратын Бағдарламаларды 

əзірлеу жəне енгізу. Өйткені, адамның өз денсаулығына көзқарасының 

өзгеруі басқа да алдын алу жəне емдік бағдарламалардың іске асырылуын 

жеңілдетеді. Азаматтардың құқықтық сауаттарын арттыру арқылы өз 

еркімен  немесе көндіру арқылы оңалу үшін жағдай туғызу. 

 Сонымен бірге:  

-баспасөз беттері жəне электронды бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы халыққа есірткінің зияны туралы кең көлемде ақпарат бере 

отырып, есірткі пайдалануға жəне нашақорлыққа қарсы насихаттау 

жұмыстарын күшейту; 

- есірткі заттары туралы теріс түсінік беретін ақпараттардың берілуі 

мен орналастырылуына жол бермеу жəне ол үшін жауапкершіліктерін 

арттыру; 

-құқық қорғау жəне нашақорлық пен есірткі бизнесінің таралуына 

қарсы іс-қимылға қатысатын басқа да мемлекеттік 

органдардың басты назарын халықтың есірткі құралдары 

мен психотроптық заттарға қолжетімділігін барынша шектеуге бағыттау; 

- уəкілетті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ 

нашақорлықтың   алдын алуға жəне оны емдеуге мамандандырылған 

медициналық мекемелердің материалдық-техникалық əлеуетін нығайту; 

нашақорлық жəне есірткі бизнесіне қарсы күрестегі ынтымақтастықты 

дамыту сияқты міндеттерді атқару қажеттілігін ескеруіміз қажет. 

Қорыта айтқанда, қылмыстар мен зұлымдық атаулының туындауына 

əкеліп соқтыратын нашақорлық жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес - 

бүгінгі таңда ерекше назар аудару арқылы, мейлінше ықпалды əрі тиімді 

шараларды үздіксіз жүргізіп отыруды қажет ететін баршамыздың басты 

міндетіміз. 
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ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІНЕ 

ЫҚПАЛЫ 

 

Біз қазіргі қоғам дамуының жалпы əлемдік тенденциялары адам 

қызметінің: экономикалық, саяси, қаржы, мəдени, идеологиялық, 

əлеуметтік, экологиялық барлық жақтарын қамтып отырған жаһандану 

заманында өмір сүріп жатырмыз. Жаһандану үрдістері өз бастауын Ұлы 

географиялық ашылулардан алады деген пікір бар. Жаһандану үрдістері 

бастапқы кезеңде экономика жəне саясат салаларын қамтыса, ал жаңа 

технологиялардың, байланыс жəне телекоммуникация құралдарының 

пайда болуымен бірге мəдениет саласына да тарала бастады.  

Қазіргі қоғам өмірінің барлық салаларын түрлі деңгейде қамти 

отырып, ұлттық дəстүрлер, мəдени ерекшелік пен рухани құндылықтарды 

сақтап қалу  сияқты маңызды аспектіні назарымыздан тыс қалдыра 

алмайды.  

Қазақстан əлемдік қауымдастықтың белсенді қатысушы бола отыра 

қазіргі ғаламдық үрдістерден оқшау тұра алмасы белгілі. Ықпалдасу 

үрдісіне белсенді араласып, жаһанданудың ағынына ілікті. Өткен тарихтан 

бүгінгі біздің елімізге мирас болып қалған қасиет ұлттық мəдениеттер мен 

дəстүрлеріміздің саналуандығы дер едім. Елімізді мекендейтін жүз отызға 

жуық этникалық топтар өз бойында еуропалық жəне азиялық қасиеттерді 

шебер үйлестіре білген айрықша мəдениетті құрайды. Сондықтан 

жаһандану заманы алып келген жаңа мəдени стандарттар мен үлгiлердiң 

жаппай етек жаюы жағдайында айрықша мəдени дəстүрлеріміз бен 

Қазақстандық мəдениеттің ерекшелігі болып саналатын 

саналуандығымызды сақтап қалып, дамыту барынша өзектi мəселеге 

айналып отыр. Әрбір ел өз мəдениетiн қорғау жолдарын өз қолымен 

жасайтыны заңдылық. Жаһанданудың қазіргі Қазақстан мəдениетіне 

ықпалын, оның сипаты мен жолдарын қарастыру өзекті мəселе болып 

http://referat.resurs.kz/ref/
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табылады.  

Саясаттану сөздігінің анықтамасы бойынша: жаһандану (лат. globus - 

шар) — əртүрлі елдер мен халықтардың өзара байланысы мен ықпалының 

кеңею үрдісі, мемлекеттер мен мəдениеттер арасындағы көп кедергілердің 

алынуы, оған ақпараттық технологияларды қолдану барынша көмегін 

тигізеді. Жаһандану  - бұл қауымдастықтар арасындағы экономикалық, 

қаржылық, саяси, əскери, мəдени, идеологиялық байланыстар мен 

тəуелділіктердің бірегейленуі [1, 66]. Бұл терминді алғаш 1983 жылы 

американ экономисі Т. Левитта трансұлттық корпорациялар (ТҰК) 

өндірген жекелеген өнімдердің  араласуын түсіндіруде қолданған. Ал 

ұғымның терең айналымға кіруін 1992 ж. өз концепциясының негіздерін 

«Жаһандану» атты  еңбегінде танытқан американдық социолог Р. 

Робертсонның атымен байланыстырады. 

Қоғам назарын жаһандану ХХ ғ. соңынан бастап аудара 

бастағанымен, бүгінге дейін əлемдік ғылым мен саясатта біржақты 

анықтама берілмей келеді. Негізгі таралған анықтамалар сипаттау немесе 

бір-бірін жоққа шығару түрінде ғана болып отыр. Жаһандану мəселесін 

зерттеуші ғалымдар қатарында К.Омэ, М.Кастельс, А.И.Шендрик, 

Э.Валлерстайн, А.И. Уткин, А.С. Панарин т.б. атауға болады (Григошина 

Л.Ю. Влияние социального контекста на изменения организационной 

культуры в современном глобализирующемся обществе. - Краснодар,  

2010). 

Түрлі анықтамалардан жинақтай келе түсіндіретін болсақ, жаһандану 

– халықаралық маңыздағы түрлі факторлардың (тығыз экономикалық жəне 

саяси байланыстар, мəдени жəне ақпараттық алмасулар) жекелеген 

елдердегі əлеуметтік жағдайға жан-жақты үдемелі əсер ету үрдісі.  

Жаһанданудың ең мықты факторы – бір мезгілде бірнеше елде 

қызмет ететін трансұлттық корпорациялардың болуымен танылатын 

экономикалық фактор. Алайда, жаһандану – объективтік үрдіс, ғаламдық 

кеңістіктегі сапалық өзгерістерді, жекелеген адамдар немесе тұтастай 

өркениеттердің өзара байланыстылығы мен ерекшеліктерінің өсуін 

білдіреді.  

Біреулер жаһандануға экономиканың түрлі қиындықтарынан алып 

шығар жалғыз жол ретінде үлкен үміт артып қараса, ал екіншілері  - 

антижаһанданушылар – оны жəне соған байланысты ешнəрсені де мүлде 

қабылдамайды (ең соңғы жарқын мысалы – Бразилияда болған 2010 ж. 14-

15 сəуірдегі БРИК – Бразилия, Ресей,  Үндістан, Қытай жиынына 

қатысушыларына қарсы митинг). 

Жаһанданудың сипаттары қандай? 

Қазіргі əлемде жүріп жатқан жаһанданудың басты сипаты – барлық 

аймақтарға либералдық-демократиялық құндылықтардың таралуы. Ол 

əлемнің барлық елдерінің саяси, экономикалық, құқықтық жəне т.б. 

жүйелері бірегейленіп, елдердің өзара тəуелділігі бұрын соңды болмаған 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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ауқымға жетеді дегенді білдіреді. Бұған дейін халықтар мен мəдениеттер 

ешқашан осылай бір-біріне тəуелді болған емес. Әлемнің бір нүктесінде 

болған проблемалар, сол сəтте-ақ басқа жерлерге əсер етеді. Әлемді 

біртұтас орын түрінде қабылдау түсінігі туындауда.  

Жаһандану үрдісін қозғалыс түрінде болғандықтан, ол бірнеше 

қырынан танылады. 1) Ақпараттық технологияға жататын Ғаламтор 

жүйесі, электронды баспасөз, электронды пошта, спутниктік теледидар, 

ұялы телефондар ақпараттық қозғалысты құрайды жəне де əлемдік 

байланысты барынша жылдамдата түсуде. Бұдан жиырма жыл бұрын адам 

санасына кіріп те шықпайтын мұндай техникалық мүмкіндіктер бүгінде 

өміріміздің ажырағысыз бөлшегіне айналды.  

Халықаралық тауар айналымы. Бұдан отыз жылдай бұрын елдерің 

Жалпы Ішкі Өнімінің (ЖІӨ) 30%-ын халықаралық сауда көлемі құраса, 

қазіргі кезде, ол көрсеткіш 70 % - ға жетті. Халықаралық үлгідегі тауарлар 

көлемін арттыруға дүние жүзінің барлық елдері мүдделілік танытуда. 

«Дүниежүзілік сауда ұйымы» сияқты халықаралық ұйымдардың беделі 

арта түсуде. Жаһандану үрдісі төмендегі аспектлермен сипатталады: 

1. интернационализация, ол алдымен өзара тəуелділіктен көрінеді; 

2. либериализация, яғни сауда кедергілерінің алынып тасталуы, 

инвестицияның ұтқырлығы жəне ықпалдастық үрдістерінің дамуы; 

3. вестернизация – батыстық құндылықтар мен технологиялардың 

əлемнің барлық нүктелеріне таралуы; 

4. детерриторизация – ол трансұлттық ауқымдағы белсенділіктің 

өсуі жəне мемлекеттік шекараның маңыздылығының азаюынан көрінеді. 

5. Мəдениет  – көп мағыналы жəне күрделі құбылыс. Антика 

заманында «культура» деген ұғым «жерді өңдеу» деген мағынаны білдірсе, 

қазақ тіліндегі сөздің түп төркіні арабтың «маданият» - қала, яғни  

ортағасырлардағы мұсылман мəдениетінің өркендеу кезеңіне тəн түсінікті  

білдіреді. Белгілі мəдениеттанушылар Ю.Г. Волков, В.И. Добреньковтың 

айтуларынша:  мəдениет – құндылықтар, өмірлік түсініктер, өзін ұстау 

нормаларының жүйесі, адамзат əрекетінің жолдары мен тəсілдерінің 

жиынтығы жəне ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады [1, 33]. Мəдениеттің 

рухани жəне заттай деп аталатын екі жағы немесе түрі болады.   

6. Рухани мəдениетке тіл, идеология, білім, құндылықтар, салт-

дəстүрлер, мораль сияқты тікелей жүзеге аса алмайтын элементтер жатады. 

Заттай мəдениет – бұл адам қолымен  жасалған туындының барлығы. 

7. Қарапайым түсінікте «мəдениет» өнер, ғылым, білім, дін жəне 

т.б. біріктіруші бейне түрінде көрінеді.  

Жаһандану дəуірінің келуімен қатар адамзаттың мəдени 

сануалуандығына сын-қатер төнуде жəне оған жауап ретінде қоғам 

алдында тұрған міндеттерді оңтайлы шешуге себін тигізетін ұлттық 

мəдени құндылықтарға жүгіне отырып оларды барынша сақтап қалу 

қажет. Қазақ халқы мен Қазақстанды мекендеуші өзге халықтардың 
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тілдік жəне мəдени бірегейлігін жəне олардың дəстүрлі мəдениетінің 

ерекшеліктерін сақтап қалу өзекті болып отыр. Қазіргі Қазақстанның 

мəдениетін заман көшінен қалдырмай дамыта түсу үшін бірқатар 

міндеттер жүктеледі. Алдымен, көпұлтты еліміздегі этникалық 

мəдениеттерді дамыту мен қолдау көрсету шараларын жүзеге асыру. 

Екіншіден, ұлттық мəдениетті тиімді дамыта отырып, əлемдік 

кеңістікке ену. 

Қазіргі уақытта жаһандану үрдісі тек экономика мен саясат 

саласында ғана көрініп қоймай, мəдени-əлеуметтік саланы да қамтып отыр. 

«Мəдениеттің жаһандануы» ұғымы ХХ ғ. 80-ші жж. соңында ұлттардың 

жақындасуы мен мəдени байланыстардың кеңи түсуіне қатысты пайда 

болды.  

Мəдени жаһандануға əлемнің түрлі елдері арасындағы іскерлік жəне 

тұтынушы мəдениеттің жақындасуы, халықаралық байланыста ағылшын 

тілінің кеңінен қолданылуы, ақпарат алу мен қарым-қатынас орнатуда 

ғаламторды  пайдаланудың өсуі, бүкіл əлемге американ өнері мен 

дəстүрлерінің таралуы тəн.  

Мəдени жаһандану бір жағынан, бұл ұлттық мəдениеттің бүкіл 

əлемге танылуына əкелсе, екінші жағынан, халықаралық мəдени 

құбылыстар ұлттық белгілерді ығыстырады немесе оны 

интернацияландырады. Көпшілігі осы жайды ұлттық мəдениеттің 

жойылуы деп санай келе оған қарсы күрес жүргізеді. 

Қазіргі кинофильмдер бір мезгілде əлемнің бірқатар елдерінің 

экрандарында көрсетіледі, кітаптар аударылып, түрлі елдер 

оқырмандарына белгілі болады. Мəдени жаһандануда Ғаламтордың тегіс 

таралуы да маңызды рөл атқарады. Онымен қатар, халықаралық туризм де 

жыл өткен сайын кең таралып келеді.  

Томаға тұйықтық, өз шеңберіндегі шектеулілік аграрлық типтегі 

қоғамға тəн болса, қазіргі қоғамға қабылданған шектен шығып кете 

алатын, өзгеруге, жаңаруға жаны құмар адам типі тəн. Дүниеге көзқарастар 

мен мəдениеттердің өзара жақындасу үрдістері қарқынды түрде дамуда, 

Бүгінде Қазақстанда басқа халықтардың мəдениетінің белгілері кеңінен 

танымал болып отыр.  

Қазіргі қоғам өмірінің барлық сфераларына ене отырып жаһандану 

үрдісі ұлттық дəстүрлерді, мəдени ерекшелікті жəне рухани 

құндылықтарды  сақтау сияқты маңызды аспектіні айналып өте алмайды.  

 Мəдени жаһандану құбылысын қарастырған кезде зерттеушілердің 

көпшілігі осы тенденцияның қоғамға тигізетін жəне төмендегі үрдістерге 

алып келетін түрлі салдарын  атап өтеді, олар: 

- мəдениеттердің бір-бірін өзара толықтыруы; 

- мəдени-ұлттық бірегейліктің жойылу үрдісі мен мəдениеттің 

ұқсастануы (əсіресе батыстық құндылықтардың ықпалымен жəне 

батыстық мəдениет негізінде); 
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мəдени өзіндік сананың өсуі ( мəдени бірегейлікті іздестіру, өз-өзін 

сəйкестердірудің өсуі, үдеп келе жатқан жаһандану үрдісіне қарсы тұру 

үрдісі ретінде өз түп-тамырларына үңілу). 

Жаһандануды əлеуметтік жəне мəдени жүйелердің географиялық 

шекарасы шайылып, бір қоғамның екіншісіне кедергісіз өту үрдісі деп 

сипаттауға болады. Оң сипатты тенденция ретінде түрлі халықтардың 

дəстүрлерінің бір-бірін толықтырып, өзара байытуын байқауымызға 

болады. Мəдениеттердің, дəстүрлердің ерекшеліктері бір-бірін сыртқа 

теппей,  керісінше толықтырып отыратын ұлтаралық өзара əрекеттестік 

үрдісі прогрестік маңызға ие. Бұл үрдіс бүкіл адамзаттың неғұрлым 

алдыңғы қатарлы инновацияларға үнемі тартылуынан тұрады.  Мұндай 

модель өзара сенімділік пен өзге мəдениет пен оның дəстүрлерін 

құрметтеуге негізделген. Бұл арада халықаралық деңгейдегі диалогтың 

маңызы зор. Қазақстан өмірінен мысал келтіретін болсақ, еліміздің 

территориясында басқа елдердің, халықтардың мəдени, тіл орталықтары, 

театрлары кеңінен таралып, жұмыс істеп жатыр. Өзара əрекеттестік 

сондай-ақ орта жəне жоғары білім беру шеңберіндегі студент, оқытушы, 

ғалымдар мен мамандар алмасу арқылы да танылап отыр. Бір ғана біздің 

қаламызда жақын шетелдерді есепке алмағанның өзінде неміс тілін тарату 

мен оқыту бойынша Гете атындағы институт (1994), американдық 

мəдениет орталығы, француз тілі орталығы, корей мəдениет орталықтары, 

қазақ-түрік лицейі, халықаралық «Нұрорда» мектеп-гимназиясы  жұмыс 

істеп тұр. Мектепте білім беру бойынша «Мектептер: болашақтың 

серіктестері» жобасы жұмыс істейді. Біздің мектебіміз де осы үрдістің бел 

ортасынан көрінуде. Жоғары білім саласында біздің қаламыздағы С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ жəне Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ 

Болонь үрдісіне қосылып, жұмыс істеуде. Осы үрдістің талаптарының бірі 

болып саналып отырған академиялық ұтқырлық – басқа елдің студенттік 

өміріне араласып, оның мəдениетін, құндылықтарын, өмірге 

көзқарастарын ұғынуға, жаңа пəндерді игеріп, өмірлік тəжірибе 

жинақтауға мүмкіндік береді. 

Академиялық алмасу бағдарламасына қатысу қазақстандық жастарға 

еңбек нарығындағы бəсеке мен білікті қызметкерлердің еркін қозғалу 

шарттарын дұрыс сезінуіне жағдай туғызады; жақсы тұрмыс құруға 

ұмтылысын, сана мен мінез-құлықтың жекешеленуін күшейтеді.  

Мəдениеттердің өзара бір-бірін толықтыруы мəселесі бойынша тағы 

бір жарқын мысал ретінде, бір халықтың мерекесін екіншісінің 

қабылдауын айтуға болады. Католиктік негіздегі Әулие Валентин күні 

бүгінде бүкіл əлемде дерлік атап өтіліп жүр. Қазақстанда да бұл мереке 

жастар арасында танымал болып отыр. Сондай-ақ негізінен ағылшын 

тілдес елдерде тойланатын Хэллоуин мерекесі де əлемнің басқа 

бөліктерінде тарала түсуде. Әрине, нақты осы мерекелер бойынша 

қазақстандықтардың көзқарастары біркелкі еместігін де айта кеткен жөн.  
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Жастар арасында қазіргі күні кеңінен танымал болып келе жатқан 

жаңа элементттің бірі – флешмоб,  осы ғасырдың басында АҚШ пайда 

болып, əлем жастары арасынан қолдау табуда. Біздің мектебімізде де ол 

белгілі дəстүрге айналып отырғаны белгілі.  

Жаһанданудың үлкен бір жетістігі ретінде əлемдік ақпараттық желі – 

Ғаламтордың дамуы болып саналады. Ғаламтордың негізгі 

пайдаланушылары жастар үшін ол ақпараттың басты көзі болып табылады. 

Жастар түрлі техникалық жаңалықтарды тез меңгере алады.  Өз 

өмірлерінің  65 % сəттерінде олар өз көңіл-күйлерін көтеру мақсатында 

Ғаламторға жүгінеді екен. Әрине, Ғаламтордың кері жақтары да бар. 

Мысалы, виртуалдық сезімдер шын өмірге қарағанда моральдық 

жауапкершілік пен күш салуды аса қажет ете бермейді. Ол түрлі 

«ғаламторлық-тəуелділікке» алып келеді. Сонымен бірге, Ғаламтордың  

порнография сияқты келеңсіз құбылыстарға жол ашып, наркотиктерді 

табуды жеңілдететінін, пайдаланушыларда түрлі психикалық ауытқулар 

туғызуы мүмкін екенін де естен шығармаған дұрыс. 

Жалпы əлемдік мəдениеттің өсуі мен ұлттық мəдениет тағдырының 

арақатынасы жаһандану үрдісіне байланысты маңызды мəселе болып қала 

береді. Жалпы əлемдік мəдениетке тартылумен қатар, жекелеген 

этникалық мəдениеттердің кейбір жақсы жəне құнды бөліктерін жоғалтып 

алуы да жиі кездеседі. Ол этникалық өзгешеліктің жартылай немесе 

толықтай құрып кетуіне əкеледі. Мəдениеттердің тоғысуында олардың бірі 

басымдылыққа ие болады да, екіншісінде өз мəдениетіне, оның 

жетістіктеріне деген сенімсіздік туады. Зерттеушілірдің көбінің пікірінше, 

дəл қазіргі формадағы мəдени жаһандасу аса қауіпті. Ол ұлттық 

мəдениеттерге батыстық үлгілердің (негізінен, американдандыруға) 

қалпын кигізуге келіп саяды. Батыстық əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерді, 

мерекелерді, құндылықтар мен батыстық өмір салтын, басқа халықтарға 

жат индивидуализм принциптеріне негізделген батыстық моральді 

белсенді жарнамалау негізінде оны жалпы əлемдік, ең алдыңғы қатарлы 

мəдениет деп танылады. Оны вестернизм деп те атаймыз.  

Мысалға, өз таныстарым мен құрдастарым арасында жүргізген 

сауалнама нəтижесіне жүгінсек, олардың отбасы мен жеке бостандық 

сияқты жалпы құндылықтардан басқа, басты құндылығы жоғары білім алу, 

ал екінші орында ойын-сауық, көңіл көтеру тұр. Сонымен қатар сауалнама 

алынған 20 адамның барлығы да кинотеатрлардан үнемі американдық 

фильмдер, теледидардан – ойын-сауық бағдарламаларын  көретінін айтты. 

Тек үшеуі ғана кей кезде мемлекеттік «Қазақстан» жəне «Мəдениет» 

телеарналарын тамашалайды. 12-15 жас аралығындағы сұхбатталған 10 

жасөспірімнің барлығы да мектеп бағдарламасындағы міндетті əдебиетті 

қысқаша мазмұнында «оқығандығын» білдірді. Оның есесіне негізінен 

түрлі түсті суреттер мен иллюстрацияларға толы жастар журналдарын 
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оқиды. Осылайша, балалардың оқымпаздығына байқалмаса да, Батыстық 

мəдениет ықпалы жүргізілуде.  

Мəдени əрекеттесудің сыңаржақты сипаты ұлттық мəдениетті 

жаншып, түбінде аз санды ғана емес, барынша көп санды халықтардың да 

ұлттық-мəдени ерекшеліктерінен айрылуына əкелуі мүмкін.  

Осы тұста мəдени жаһандану бiздiң мəдениетімізге де қаупін  

тудыруы мүмкiн. Бiрақ, біз жаһанданудың сөзсіз үрдіс екенін түсіне 

отырып, ол үрдістің озық жағын пайдалануды үйренуіміз қажет.  Осы 

кезеңде өмір сүріп жатқан жас ұрпақтың ұлттық емес бірыңғай жаһандық 

стереотиптік санада ойлауы бұл ұлт сабақтастығының үзіліп, 

тамырсызданған космополиттік тұлғаға айналуын көрсетеді. Осы жолдан 

ұлтымызды аман алып шығу үшін жаһанданумен күрес жүргізу емес, оның 

артықшылықтарын пайдаланғанымыз абзал. Ұлы қытай ойшылы 

Конфуций: «Жел соққанда ақымақ өзіне пана іздесе, парасатты адам оны 

пайдаланып, жел диірменін тұрғызады» – деген екен. Яғни, біздің 

мақсатымыз жаһандану толқынына іліге отырып, онда өз мəдениетімізді 

өрлетіп, ұлтымызды күллі əлемге таныту болмақ.  

Жаһанданудың тағы бір ұшы тіл мəселесіне де келіп тіреледі. 

Жаһандану үрдісінің тілі ретінде ағылшын тiлi бiртұтас халықаралық тiл 

сипатын алып келеді. Халықаралық өмірде кең таралған тiлдер қатарына 

жататын неміс, француз, орыс тiлдерiнің өздерінде де ағылшынша кiрме 

сөздер мен сөз тiркестері көбейген. Болжам бойынша, болашақта əлемде  

қазір екі мыңдай тіл болса, соның тек елу шақтысы қалады екен. Тіл 

ұлттың айнасы екенін бəрімізге белгілі, ақын М.Шаханов айтқандай төрт 

ананың бірі. Тілді сақтау, анаңды қадірлеу əр қазақтың қастерлі борышы 

болмақ. 

Барынша жаһанданып бара жатқан қазіргі əлемде мəдениет сөз жоқ 

маңызды аспект болып қала береді. Егер де бір жағынан жалпы əлемдік 

мəдениеттің құндылықтары мен космополитизм идеялары етек жайып келе 

жатса, екінші жағынан этноцентризм үрдісі, ұлттық дəстүрлер, мəдени 

ерекшелік пен  рухани құндылықтарды сақтауға деген талпыныс та 

күшеюде. Осы жағдайда қоғамда əлемдік мəдениеттер мен өркениеттердің 

саналуандығына толеранттық қатынас принциптерін ұсыну, ұлтаралық 

байланысты күшейту, өзге мəдени құндылықтар, тіл, дəстүр, сенім 

иелеріне құрметпен қарауды тəрбиелеу қажет.  

Біздер, Қазақстан жастары,  төл мəдениетіміздің ерекшелігін сезініп, 

оның асыл қазынасын өзіміздің рухани тамырымыз екенін ұғына отырып, 

көздің қарашығындай сақтауға тиіспіз. Қазіргі заманның ғаламдық 

құбылысы - жаһандану заманының ағынынан қалмастан, оның озық жағын 

пайдамызға жарата отырып, өз мəдениетімізді де өркендете түсуге 

міндеттіміз.  
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ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ“МЕН” ЖӘНЕ ЛИРИКАДАҒЫ“МЕН” 

МӘСЕЛЕСІ 

 

Бастапқыда тақырып көшілікке таңсық екені мəлім, дегенмен де, 

журналистикадағы жəне лирикадағы “мен” мəселесінің ара жігін 

ажыратып, жекелей қарастырған  жөн болар.Ақпарат əлеміне ат ізін 

салғанда “мен”деп еркін түрде оқиға орнынан материал бере білу үшін 

əмбебап болу абзал. Әмбебап дегенде тілші қауымы көптеген қасиеттерге 

ие болуы керек. Қандай екенін алдағы сөздерімде ашып кететін боламын.   

Жалпы, кез келген қоғамды журналистикасыз елестету мүмкін емес. 

Қоғамдағы болап жатқан өзгерістер, жаңалықтар, ережелер халыққа осы 

журналистика арқылы жетеді. Демек, бұл дегеніміз “4-ші билік” өкілдері 

мемлекет пен халық арасындағы идеологиялық құрал. Оны жүзеге асырып, 

реттеуші-журналистер. Бұл мамандықты меңгеруде тəжірибені молайту 

басты назарда болу керек екендігін өмір өзен өзі біртіндеп көрсетіп келеді. 

Білікті журналист айналасына қандай қасиеттерді топтастыру керек? 

Біріншіден, əлібетте білім. ХХI ғасырдағы ақпарат жаршылары мəселеге 

заманауй тұрғыдан қарайды. Ал, күні кеше топты көргенде тыпыршып, 
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атой салған Алаш зиялыларының қалдырған деректері өзінше құнды. 

Заманында цензура ерекше белең алған тұста, онымен қоса қағаз-қаржы 

тапшылығы тағы бар сол қауым көсемдерінің салмақты мақалаларына 

айтралықтай кедергі келтірді. Жұртының маңдайына біткен сол бір 

ақтаңдақтардың ерекше білімге, дүниетанымның кеңдігіне ие болғанын 

айта кету керек. Қыр баласы (Әлихан Бөкейханов) жазған “Сырт 

патшалықтар жайынан” материалында сяси жағдайды тарихпен азды-кем 

байланыстырып, тұщымды дүние қалдырған. “Қазақ” газетінің 1913 жылғы 

№5 санында жарық көрген бұл мақалада Қытай мен Ресейдің 

айналасындағы өзінен ұсақ мемлекеттерді біртіндеп қарату жайлы 

мəселелер сөз етілген. Расымен, де қарап отырсақ қазіргі тұста көпшілігі 

деректі фильм, ютуб, жаңалықтардан сусындай отырып, мемлекеттердің 

өзара қарым қатынасы қалай екендігіне біртіндеп көз жеткізіп жатады. 

Мысалы, қазіргі əлемдегі жаһандану жағдайында талай елдер 

экономикалық бақталастыққа түсіп жатады. Кəрі құрлықта “Азия 

жолбарыстары” деген бар. Яғни, Азия бойынша дамушы елдер қатарына 

кіреді. Жəне дамыған ел бар. Ол-Жапония. Ал, Әлихан Бөкейханов тап осы 

деректі 1 ғасырдан астам бұрын уақытта “Қазақ” газетіне жариялаған. 

Жапонияның 1896 жылы Қытайды жеңіп, артынша қару-жарақ, əскери күш 

деңгейімен Ресеймен да үзеңгілес екенін баяндады. Сөйтіп, Жапонияның 

20-30 жылдары өзінің даму стилін Европалық үлгіге салғандығы жайлы 

түсінікті қылып жазды. Бұл өткен ғасыр естелігінен келтірілген бір ғана 

мысал. Алаш зиялыларының білім деңгейінен келтірілген азды-кем 

көрініс. Ал заманауй БАҚ-өкілдері не дейді? Республикалық “Жас Алаш” 

газетінің 2016 жылғы №62 санында “Кремльдің агрессиясы Қазақстанға 

бағыттала ма?” атты мақала жарық көрді. Тілші ғаламдық жаңалықтардан 

қара жаяу емес екендігін аңғаруға болады. Қозғаған тақырыбы өте 

актуалды, дегенмен де, мəселе Қазақстанға кеп тірелгенде əрине, олай 

болмауын тілейміз. Негізгі идеясы Ресей Қырымға жасаған əркекетін 

Қазақстанға да бағыттай ма деген ой төңірегінде ізденіс. Тілшінің шағын 

сараптама материалы Ресейдің агрессорлық саясатын жан-жақты ашып 

жазады. Ізденіс жолында көп болып, мақала жазуға дайындықпен келгенін 

байқау қиынға соқпайды. Бұл “Жас Алаштың” меншікті тілшісі Әділ 

Ұзақбай болатын. Журналистік “мен” мəселесі осы жерде көрініс табады. 

Өз ісіне батылдықпен қарау қашан да сапалы дүние шығаруға едəуір 

түрткі болады. Ал басыңды қатерге тігу арқылы жұмысыңды атқарсаң бұл 

тіптен орасан құрметке лайық. Мəселен, 1996 жылы Ирак пен АҚШ 

арасында қақтығыс болды. Осы орайда оқиға орнынан хабар таратуға 

Питер Арнет, Берни Шоу, Джон Холиман есімді журналистер 

жұмылдырылған еді. Неліктен осы үштік, неліктен тап осы мамандар 

дейтін болар көбі. Мына бір тұста Марат Барманқұловтың оқу құралында 

“Питер Арнет көп уақыттан бері соғыс жағдайында репортер болып 

жүрген журналист, Берни Шоу 1993 жылдары Саддам Хусейннен сұхбат 
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алып, Си-Эн-Эннің ыстық ықыласына бөленсе, Джон Холиман барынша 

сапалы ақпарат беруді көздейді. Өзінің біліктлік деңгейіне қарай Джон 

Холиман соғыстың басталуына бірнеше күндер қалғанда ақпарат бере 

бастайды. Үш журналист те соғыс жағдайында қауіпсіз аймаққа кетпей, 

атыс-шабыс ортасынан репортаждар жіберіп тұрды. Осы арқылы да 

олардың есімі үлкен атаққа ие болды. Бағдаттан жіберілген арнайы 

репортаждар, Саддам Хусейннен алынған сұхбат-үшеуін де эфирдің 

қаһарманы етті”-делінген[3,63 б]. Ал олар осыдан кейін басшылықтан 

жалақы, сыйақы күтті ме? Жоқ. Олардың жасағанына сыйақы берілмейді. 

Бірақ та ісіне батылдықпен қарап, жұмысты соңына дейін аяқтау АҚШ 

журналистикасының өресі биік екендігін аңғартты.Журналистикадағы 

“мен” мəселесі осы ретте көрініс тауып отыр.  

Шоқтығы биік БАҚ-өкілі болғың келсе шеберлігің өзгелерден оқ 

бойы озық болуы тиіс. Немесе айналаңдағы тілші қауымынан 

айқындайтын өзіндік имидж қалыптастыра білуің керек десем қате 

айтпаспын. Журналист шеберлігі қай кезде де жеке дара көрінеді. Ол оның 

шығармашылық стилінен көрініс табады. Мəселен,  жазушыбір жазған 

шығармасына қайта оралып, ондағы оқиғаларды өңдеп, өзгерте білсе бұл 

да шеберлік. Осыған орай Л.Н.Толстойдың “Мен бір жазған нəрсемді қайта 

өңдеп, жаңартып тұрмасам отыра алаймын”–деп жазғаны өз тəжірибесінің 

бір қырын аңғартатыны мəлім[1, 137 б]. Шын шебер бір дерекке, бір 

жағдайға тоқталмай жан-жақты ізденісте болуы шарт. Яғни, оқырманды 

тыңдату үрдісімен өзін-өзі трансфармациялап отыруы құба-құп. Тілші 

Гүлзат Нұрмолдақызы Республикалық “Жас Алаш” газетінің №21 санында 

“Атыстан кейінгі Алматы ” атты мақаласын жариялады. Көпшілікке мəлім, 

2016 жылы 18 шілдеде Алматы көшелерінің бірнешеуінде бүлік шығараған 

жас жігіттің оқиғасы талайының көңіліне үрей ұялатты Айналдырған 

жарты сағат ішінде үш жерде атыс ұйымдастырып үлгерген жанкештініңісі 

жұртшылықты “аһ” ұрғызды. Аты-шулы оқиғадан кейін тілшілер 

көкейінде қалып қойған сұрақтарға жауап іздеп, құзырлы органдардың 

табалдырығын аттайды. Солардың бірі-осы Гүлзат Нұрмолдақызы. 

Алғашында оқиға орнына келіп, куəгерлер кезігіп қала ма деген. Жақын 

маңдағы дүкенге барып, сатушыны жайлап сөзге тартады. Куəгер көшенің 

ортасында тапаншамен тайраңдаған жан тек ер адамдарға киліккенін 

айтқан екен. Сұхбат берушің секем алмай, білгенін бірқалыпты баяндаса 

барлық сұраққа жауап алғаның. Ал бұл əрекет шыны керек, көбінің 

қолынан келмесі анық. Мəселен, артынша оқиға қандай сипатта орын 

алғанын білу үшін Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына барады. 

Тəртіпті күшейткен құзырлы орган ешбір БАҚ-қа ақпарат бермеген. 

Шеткерірек тұрғанды “əскери” адам ба топшылап, əңгімеге тартады. Сотта 

істейді екен. Сол азамат қазіргі полицейлердің елге қауіп төнген жағдайда 

қауқарсыз екенін жасырмай айтқан көрінеді. Яғни, халықтан бұрын олар 

өздерін қорғай ала ма деген ой-пікірлер айтқан көрінеді. Осылайша, 
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бірнеше органдарға ат басын бұрып, тілші біраз дерекке ие болады. Ал 

мақала жазу барысында “тілші түйіні“ деп соңында сауатты 

қорытындылаған. Нəзік жандылардың проблемалық мақаларды шебер 

өрбіте алуы ел журналистикасының біртіндеп дамуын аңғартады. 

Журналистиадағы “мен” мəселесі кезекті рет орын тепті. 

Лирикадағы “мен” мəселесін қозғағанда, азаматтық позицияны 

назарға алайық. Қандай да бір күдікті ақпарат естігенде оқырман өз 

бағасын беріп жатады. Яғни, қарапайым жайттармен ешкімді таң қалдыра 

алмайсың.Постмодернистік тұрғыдан алып қарағанда осы көнерген 

философиялық пікірлер азаматтық позициямен үндес. Постмодернизм 

философиясы логикалық ұғымдар мен құрылымдық пайымдауларға сене 

салмау,күдіктену позициясын ұстанады. Бұл позиция идея мен затқа жəне 

сыртқы түйсікке үміт артпайды, өйткені олардың пікірінше ойлауда 

сыртқы жəрдем жоқ, тарихи тəжірибелерге сену қиын, мағынаның қайнары 

мен растығын да түсініп, анықтап тұрғанымыз шамалы, болашақта соны 

түсінеміз деген үміт те жоқ, ендеше сырттан алынған білімдерге 

сенімсіздік - табиғи нəрсе. Пенде болғаннан кейін қай мамандар болсын, 

журналистикада, оның ішінде блогерлер азаматтық позиция ұстанып 

жатады. Өзіндік эмоцияларын да білдіреді. Қазақстан демократиялы ел. 

«Бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мен сөз бостандығы 

демократияның басты нышандарының бірі» деп есептейтін елдер 

ақпаратты - «демократияның негізгі валютасы» санайды. Американдық 

заңгер Ральф Нейдердің бұл қағидасына батыс елдері еш уақытта күмəн 

келтірген де емес. Кезінде атақты Наполеонның өзі: «төрт жүз мылтықтан 

емес, төрт газеттен қорқамын» дегені өздеріңізге де мəлім. Қазақ 

журналистикасын дамытуға оңтайлы ұсыныс білдіретін шынайы 

жанашырлар да бар. Солардың бірі  “Мінбер.кз” ұлттық интернет газетінің 

бас редакторы Есенгүл Кəпқызы бір сұхбатында “- Әлемдік тəжірбиеде 

бүкіл журналистер биліктен жоғары тұрады. Америкадағы, Германиядағы 

журналистердің жұмыс істеу тəсілі мүлдем бөлек. Олар бір ақпаратты біз 

сияқты бүкіл БАҚ-та бір сипатта беріп шықпайды. Бізде оқиғаның 

арасында жүру жоқ. Көп ақпаратты интернеттен ала саламыз. Пресс-

конференцияларды көп жағалаймыз. Американдық бір профессордың: 

«Журналистке пресс-конференцияға барудың керегі жоқ. Пресс-

конференция біреудің ішкі есебі. Сендер ақпаратты одан да халықтың 

арасынан іздеңдер. Ақпарат негізінен асүйде айтылады. Журналистің 

міндеті сол ақпаратты ана асүйден алып шығу» - дегені бар еді. Оларда 

журналистер билікке тəуелсіз”-деп айтқан болатын[2, 2 б]. Тақырыптан 

ауытқымай қажетін айтар болсам, азаматтық позиция демократиялы елде 

сөз бостандығынан бастау алады. Ал оны журналистикамен ұштастырар 

болсақ, азаматтық журналистикаға ойысады екен. Осы тұста Есенгүл 

Кəпқызы “Азаматтық журналистиканы дамыту керек. Азаматтық 

журналистика батыстақалыптасқан термин болыпенді. Біз де 
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құдайғашүкір, қазір соған келе жатырмыз. Қанша жерден тыйым, 

бақылаулар көп болса да, интернет даму үстінде. Сол интернет арқылы 

азаматтардың белсенділігін арттыру, блогтар ашу бүгін қолға алынатын 

мəселе. Оған журналист болу шарт емес. Өз қоғамындағы мəселеге 

қатысты əркім ойларын ашық беріп отырса, азаматтық журналистика 

дамиды. Ал, бүгінгідей тыйымы көп жүйеде халыққа анық ақпаратты 

жеткізу үшін азаматтық журналистиканың дамығаны ауадай қажет. 

Интернетте азаматтық журналистиканы дамыту, сол арқылы қоғамға үн 

қосу əр азаматтың міндеті. Батыс елдерінде осы азаматтық журналистика 

дамуының арқасында талай былықтың беті ашылғаны белгілі”-деп ұтымды 

ойын білдіреді[2, 2 б]. 

Ал əдебиет əлемінде лирика мəселесі жеке дара сипатта. Ә.Тəжібаев : 

“Лириканың негізі-халық өлеңдерінде, əсіресе, сал-сері атанған: Біржан, 

Жаяу Мұса, Ыбырай, Әсеттердежатыр”,-дейді[5, 5б]. Бұл дұрыс пікір. 

Бірақ толымды пікір емес. Өйткені қазіргі қазақ лирикасының ішкі 

табиғатына үңілетін еңбек қазақ əдебиеттану ғылымында жоқтың қасы. 

Мəселен, қазақ лирикасы арнайы зерттелмесе де, құрамды бөлігі ретінде 

қарастырған Бекмұрат Уахатовтың“Қазақтың халық өлеңдері” атты 

еңбегінде лириканың жанрлық аспектілерін сөз етеді. Лириканың басты 

ерекшелігі-адамның көңіл-күйін, сезім дүниесін тікелей бейнелеп 

көрсетеді. Кез-келген сезіну мен толғаныс Лирика тудыра алмайды, 

əлеуметтік толғаныс лирика тудырады.Лирикалық “мен” мəселесін 

өрбіткенде оның жазылу ерекшелігі басты назарда. Қазаққара өлеңі 

тарихының ХХ ғасыр көгінде Мағжан поэзиясы Шолпан жұлдыздай оқшау 

тұр. Өлең танушы болмаса да, сол заманның куəгері ретінде Ж. 

Аймауытовтың : “Осы күнгі өлеңшілердің көбі Мағжан өлеңінің не сыртқы 

түріне, не ішкі мазмұнына еліктемей жаза алмайды. Кім өлең жазса, 

Мағжан сөзінен бірдеңе алмай қоймайды. Кестелі, ырғақты даяр сөз, даяр 

түр ауызға түсе кетеді”,-деуі ақиқат. Лирикаға кірісерден бұрын, 

жазушының табиғи тіл байлығы, оның оқырманды тартып алатындай 

тілінің жеңіл болуы маңызды аспектілердің бірі. ХХ ғасырда рухани 

тұрғыдан тұншыққан ақындарымыз қиындықтан қайралып, замананың зіл-

заласын қара өлең қанатына байлап, кең тынысты кеңістіктен алуына тура 

келді. Жазар туындыны ағынан жарылып жазу ақынның игі болмысын 

əспеттейді. Бүгінгінің көзімен бағаласақ, алдында Абайдай классик 

тұрғанда Мағжанның кешікпей туа қоюы қазақ өлеңінің бағыты іспетті. 

Сол кезеңнің аса білгір поэзия оташысы саналған В.Брюсовтың Мағжанды 

“Қазақтың Пушкині” деуі жай айтыла салған сөз емес. Пушкин орыс 

ұлтының жаны іспетті. Ал Брюсов ғылыми зерттеу нəтижесіне сүйеніп бұл 

тоқтамға келді. Ендеше, Мағжан еліктегіш ақын емес ұлттық ақын. 

Лирикалық “мен” дегенде Мағжанның ерекшелігі-суреттеу тəсіліне 

көшкенде де табиғи, туған тіл өткен даңғылдан алыстамауға тырысады. Ал 
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адамгершілік қасиеті өзі бір төбе. “Қандай болсаң да тірі бол, сен менің 

бауырмсың” деп айтуы Алаш баласына ағынан жарылғаны. 

Қорыта келгенде, журналистік “мен” мəселесінде тісқаққан “4-ші 

билік” өкілі боламын дегендерге барынша жан-жақты, оның ішінде білімді 

болуды басшылыққа алдым. Ол филология, журналистика, заң бойынша да 

т.б салалармен етене таныс болуы тиіс. Шынайы біліммен ғана 

айналаңдағы бəсекеге қарсы иммунитетіңді нығайта аласың. Білім 

артынша өзіне өзге де қажетті қасиеттерді топтастыра алатынын сіздерге 

ашып кеттім деп ойлаймын. Ал лирикалық “мен” мəселесіне келгенде 

постмодернистік тұрғыдан, əдеби тұрғыдан идея алып, оны заманауй 

мысалмен толықтыруға тырыстым. Яғни, азаматтық позиция қарапайым 

өмірде сақтыққа, кейбір жағдайларға сынмен қарауға негізделсе, əдеби 

жанрда қазақ қара өлеңіңде өзіндік қолтаңбасы бар ақынымыздың сыршыл 

лирикасынан бағыт алдым.  Ал журналистикамен байланыстырғанда 

біртіндеп сөз бостандығымен біте қайнасып кеткенін аңғаруға болады. 

Алайда, қарастырылған екі мəселе де дəл қазіргі тұста арнайы мамандар 

назарында  екенін естен шығармайық. 
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Сүйемін туған тілді – анам тілім, 
Бесікте жатқанымда – ақ берген білім. 
Шыр етіп жерге түскен минутымнан, 

Құлағыма сіңірген таныс үнін.- деп С. Торайғыров жырлағандай тіл 
бұл өмірдің сан түрлі қырын, сан алуан сырын түсінуге себепкер. Тіл – 
тіршілік бастауы. Жарық дүние есігін ашқаннан бері, анамыздың ақ 
сүтімен дарыған бұл мен үшін ең керемет, ең бай ана тілім – қазақ тілім. 
Тіл – бұл ұлттық қазына. Әрбір ұлттың, халықтың ана тілі ата – бабасынан 
мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. Тіл – тəуелсіздіктің айғағы. 
Тіл мен егемендік егіз ұғым. Тілсіз- тəуелсіздік, егемендіксіз- тіл болмақ 
емес. Тіл – тəуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік пен ынтымақтың жығылмас 
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туы. Қазақ елі тəуелсіз мемлекет болып орнағалы ширек ғасырға таяу 
уақыт болды. Мемлекеттік тілі –  қазақ тілі деп жарияланды. Бұл тұста 
Елбасымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақтың болашағы – қазақ 
тілінде», – деп алдымызға айқын жол ашып берді. Бізге тек осы 
ұстанымды жүзеге асыруға бар күш-жігерді аямай, еңбек ету ғана 
қалды.Қазіргі уақытта өз ана тілін шұбарлап, ұмытып, құрметтемейтіндер 
де жоқ емес. Осы кезекте К.Г. Паутовскийдің туған тіліне жаны ашымаған 
адам – жəндік деген сөзі ойыма келіп отыр. Біздің мемлекетімізде ана 
тілімізден қарағанда орыс тілінің мəртебесі жоғарлап бара жатқаны 
баршаға аян. Кейбір ұлт өкілдерінің жəне ана тілін білмейтін қазақтардың 
қазақ тіліне күдікпен қарауының бір себебі, қазақ тілін үйрету мен 
насихаттау ісінде кемшілік те жатқан сияқты. Ал орыс тілінің 
республикамызда атқаратын қызметіне келетін болсақ, оның қолданылу 
аясының барынша кең екендігінде. Қазіргі жағдайда ұлы Ленин тілінің  
республика түгіл, Одақтың аренадан шығып, халықаралық  тілдер санында 
екені орыстан басқа халықтардың да, мəселен, қазақтардың да мақтанышы 
болып есептеледі. Мектептерде орыс тілі мен əдебиетін оқыту саласын 
жақсарту мақсатында республикамыздың жоғары оқу орындарының 
филология факультеттерінде қосымша мамандықтар ашылуда. Қалалық 
қауымға орыс тілін үйретуге арналған сөздіктер мен оқу құралдарының 
саны баспалардан жылдан – жылға көптеп жарық көріп жатыр. Орыс тілін 
екінші қатарға қойып отырғаны да осы себепті. Бірақ біздің  қазақ 
мемлекетінде орыс тілі қазіргі таңда екінші тіл емес басты тіл болып 
қалама деген қорқыныш бойымды ұялатады. Өз тілінен безіп, ұмытқандар 
да жоқ емес. Мəңгілік ел боламыз десек қазақ қазақтығымен қазақ тілінің 
қадір – қасиетін түсіне білу керек. Демек, мемлекеттік тілді меңгеру 
қажеттігін жоққа шығару, оған менсінбей қарау да ақылға оншалықты 
қонымды қылық емес екенін ескеру керек. Мысалы Грузиядағы орыс 
жазушылары былай деп жазады М. Лохвицкий, - орыс па, əлде грузин бе, 
армян ба, əлде еврей ме, черкес пе, əлде грек пе, қай ұлттікі болғанына 
қарамастан, белгілі  дəрежеде грузин тілін меңгереді, мұның өзі оның ішкі 
қажеттігіне туындап жатады делінген[1] ».  

Мемлекеттік тіл – еліміздің басты мəселелерінің біріне айналып 
отыр. Сонау Кеңес дəуірінен бері қазіргі күнге дейін келе жатқан тіл 
мəселесі əлі де шешуін таппай келеді. Қазақ тілін дамыту бойынша 
көптеген мəселелер қаралды, заңдар қабылданды. Сондықтан да біз үшін 
мемлекеттік Әнұран, мемлекеттік Елтаңба қандай қымбат болса 
мемлекеттік тілде сондай қастерлі, қадірлі, қымбат. Себебі көк Туды 
желбіретіп, Елтаңбаға қарап тұрып, мемлекеттік Әнұранды айту үшін тіл 
керек. Барлық елдің мемлекеттік əнұраны мемлекеттік тілде айтылады. 
Сондықтан барлығымыз мемлекеттік тілді жаппай меңгеруге тиіспіз. 
Жастардың бірлігі мен ұйымшылдығы қазақ тілімен байланысты болғаны 
жөн. Мемлекеттік тіл – тек тірліктің тілі ғана емес, жастықтың да тілі 
болуы керек. Себебі түбінде бүкіл билікке жастар келеді. Елбасымыз : 
“Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде”  деп айтты. Ал біздің 
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болашағымыз – жастар. Сондықтан мемлекеттік тілдің жастарға серік 
болғаны дұрыс. Елбасы барша Қазақстанды біріктірудің аса маңызды 
факторы ретінде мемлекеттік тілді атап көрсетіп, “Қазақ тілі – үш тілдің 
біреуі болып қалмайды, үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 
бола береді” деген болатын. Елбасымыздың осы ұлағатты сөзі 
барлығымызға ой тастауы керек. Қазақ тілін дамыту, өркендету жастар өз 
қолымызда. Қазір елбасымыз үш тілді білуді міндеттеп отыр. Мемлекеттік 
тілмен қоса орыс, ағылшын тілдері. Әрбір қазақ бірінші орынға өзінің ана 
тілін қою керек. Ал өзге елдің тілін білетін болса, ол рухани бай адам. Ана 
тіліміз əлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану өрісі 
жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, орамдылығы жағынан 
алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі 
ауызша жəне жазбаша тіл мəдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің жəне 
мемлекеттік мəртебеге ие екі жүз тілдің қатарында екенін мəліметтерден 
көруге болады [2]».Тағы да елбасымыз өзінің соңғы жолдауында: Қазақ 
тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада 
белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың 
сандаған буынының тəжірбиесінен өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен 
толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз.Бұл – өзін 
қадірлейтін əрбір адам дербес шешуге тиіс міндет. 

 Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту 
үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі 
кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық 
саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне 
айналады. Осылай тəуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйыстырып ең басты 
құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі деп атап 
көрсетті. Әрбір қазақ  елбасымыздың айтқанына аса мəн бере отырып, 
ілгері жылжитын болсақ, мемлекеттік тіліміздің тұғыры əрқашан биік 
болмас. 

Сонымен қорытындылай келе М. Әуезовтың бір сөзі есіме түсіп тұр. 
Осы бір ұлағатты сөз менің мақаламның айтайын деген ойына дөп 
келетіндей. Ел болам десең бесігіңді түзе дегендей əрбір қазақ мəңгілік 
қазақ деген даңқты мəртебесін сақтап қалу үшін бірінші кезекте ана тілін 
құрметтеп, болашақ ұрпақ алдындағы парызы екенін ұмытпауы керек. 
Қазақ тілі тек сөз жүзінде ғана мемлекеттік тіл болып ғана қоймай, 
шынайы мемлекеттік тіл болады деп сенемін. Біз қазақ жастары  ана 
тіліміздің тұғырын биіктете берейік. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
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2 «Тілді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы»  

- Қазақстан Республикасы Президентінің 1998жылғы 5қазандағы  № 4106 
жарлығы. 
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КАЗАХСТАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

 ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ 

 

Важное место во внешнеполитической стратегии Казахстана 

занимает развитие и углубление отношений с Китаем – как в 

двустороннем, так и в многостороннем формате. В силу глубоких 

исторических связей, географической близости и общих интересов в сфере 

безопасности и экономического сотрудничества политические 

взаимоотношения РК и КНР были определены казахстанским 

руководством как приоритетные. 

После провозглашения независимости Казахстана обе страны были 

заинтересованы в строительстве стабильных и добро-соседских отношений 

на новом уровне. В итоге уже 3 января 1992 г. были установлены 

дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Китайской 

Народной Республикой. Последовавший за этим официальный визит 

Президента РК Н. Назарбаева в КНР в октябре 1993 г. положил начало 

регулярным встречам между двумя странами на высшем уровне. 

Одна из первых договорно-правовых баз, определяющих принципы 

взаимоотношений двух государств – Совместная Декларация об основах 

дружественных взаимоотношений между Республикой Казахстан и 

Китайской Народной Республикой – была подписана в ходе встречи Н. 

Назарбаева с Цзянь Цзэминем в 1993 г. в Пекине. На основе подписанного 

документа стороны незамедлительно взялись за решение проблемных 

вопросов, оставшихся в наследство от советско-китайских отношений. 

В ходе последующих нескольких лет активно обсуждалась одна из 

деликатных тем двусторонних отношений – относительно прохождения 

линии государственной границы. В результате подписания в рамках 

«Шанхайской пятерки» нескольких соглашений (в 1996 г. – в Шанхае, в 

1997 г. – в Москве и в 1998 г. – в Алматы) были в основном урегулированы 

проблемы по пограничным вопросам, и на сегодняшний день завершены 

делимитация и демаркация всех участков казахстанско-китайской 

границы. Примечательно, что Казахстан одним из первых среди стран 

Центральной Азии решил столь принципиальный вопрос двусторонних 

отношений. 

Взаимную заинтересованность в приверженности двух стран 

принципам взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства во 

внутренние дела друг друга и стабильном развитии двусторонних 

отношений демонстрирует тот факт, что позиции РК и КНР по ряду 

двусторонних и международных вопросов совпадают. В частности, 
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благодаря настойчивым действиям казахстанских дипломатов по ядерным 

вопросам и позиции нашей республики в качестве безъядерной державы, в 

феврале 1995 г. Китай предоставил Казахстану гарантии о неприменении 

ядерного оружия. 

Пекин неизменно считает сохранение спокойствия и порядка на 

границах страны и ее внутреннюю стабильность весьма важными 

направлениями развития сотрудничества с Казахстаном. Также в ходе 

двусторонних переговоров стороны договорились о совместном 

использовании и охране водных ресурсов трансграничных рек — Или и 

Иртыша. 

С принятием главами двух государств во время первого визита 

Председателя КНР Цзянь Цзэминя в 1996 г. в Казахстан Совместной 

Декларации казахстанско-китайские взаимоотношения вышли на новый 

уровень стратегического партнерства. Цзянь Цзэминь подчеркнул, что 

дружба и взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Китаем не 

только отвечают коренным интересам народов обеих стран, но и 

благоприятствуют миру, стабильности и развитию в Азии и во всем мире. 

Одним из ключевых моментов взаимоотношений двух стран стало 

принятие в ходе официального визита Н. Назарбаева в 1999 г. в КНР 

«Совместной декларации между РК и КНР о дальнейшем развитии 

всестороннего сотрудничества в XXI веке». Также немаловажную роль в 

позитивном развитии казахстанско-китайских взаимоотношений сыграла 

общность позиций двух стран по проблемам безопасности, что нашло свое 

отражение в рамках деятельности ШОС. 

По мере неуклонного укрепления политических связей также 

непрерывно развивается двустороннее торгово-экономическое 

сотрудничество. На современном этапе Китай стал одним из наиболее 

перспективных торгово-экономических партнеров Казахстана. 

Экономические взаимоотношения двух стран развиваются чрезвычайно 

быстрыми темпами. К примеру, если в начале 1992 г. товарооборот между 

Казахстаном и КНР составлял 368 млн. долл., то в 1997 г. он уже превысил 

500 млн. долл. К 1998 г. этот показатель достиг 1 млрд., в 2007 г. — около 

13,8 млрд. долл. США. Сегодня во внешней торговле Казахстана Китай 

занимает второе место, уступая только России. 

РК и КНР в двустороннем и многостороннем форматах 

осуществляют реализацию ряда стратегических проектов по нескольким 

направлениям. В их числе: энергетика, коммуникации, транспорт и 

сельское хозяйство. Одновременно Астана и Пекин прилагают усилия в 

направлении осуществления значимых проектов в несырьевых отраслях, 

постепенно повышая долю продукции с высокой добавленной стоимостью 

и высокими технологиями в двусторонней торговле. Важным 

направлением экономических взаимоотношений двух стран является 

энергетическая сфера. Беспрецедентно растущая экономика Китая 
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испытывает острую необходимость в углеводородном сырье. В связи с 

этим интенсификация внеш-неэнергетических связей со странами - 

поставщиками сырья становится для Поднебесной весьма важной. В этом 

плане Казахстан - как один из крупнейших экспортеров минеральных 

ресурсов - представляет для Китая особую значимость. 

Наиболее динамичными темпами развивается нефтегазовая отрасль 

торгово-экономического сотрудничества РК и КНР. Активное участие 

китайских компаний в нефтегазовой сфере Казахстана началось с 

приобретения в 1997 г. Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией (CNPC) 60% акций казахстанского предприятия 

«Актобемунайгаз». 

В 2003 г. на основе межправительственных соглашений в области 

нефти и газа, подписанных между РК и КНР в 1997 г., казахстанс-ко-

китайские предприятия начали реализацию одного из крупных проектов по 

строительству нефтепровода Казахстан - Китай. 
На данный момент уже построена первая очередь нефтепровода 

Атырау - Кенкияк, также в 2005 г. был завершен и функционирует 
магистральный нефтепровод Атасу - Алашанькоу, по которому в 2008 г. в 
Китай было экспортировано около 6 млн. т нефти. Завершение 
строительства трубопроводов Кенкияк - Кумколь, Кумколь - Атасу 
соединит построенные ранее нефтепроводы Атырау - Кенкияк и Атасу - 
Алашанькоу, что позволит объединить магистральные нефтепроводы 
Казахстана в единую систему и интегрировать ее с нефтепроводными 
системами Китая. Реализацию проекта осуществляют: с казахстанской 
стороны - АО НК «КазМунайГаз», с китайской - CNPC. С завершением 
реализации проекта, к концу 2009 г., данный нефтепровод будет играть 
важную роль в диверсификации маршрутов транспортировки 
казахстанских энергоресурсов на мировые рынки. 

На протяжении всей истории казахстанско-китайского 
экономического взаимодействия, с ростом товарооборота и непрерывным 
увеличением объемов и интенсивности передвижения грузов, значение 
транспортной составляющей непрерывно возрастает. Казахстан и КНР 
имеют огромные, неиспользуемые пока возможности для дальнейшего 
сотрудничества в области транзитных перевозок. 

В связи с этим казахстанским правительством принимаются 
активные меры по расширению транзитного потенциала нашей 
республики. Казахстан является активным участником программ ЭСКАТО 
ООН, СПЕКА и ТРАСЕКА. В целях интенсификации транзитных 
перевозок Казахстаном был инициирован проект «Западная Европа — 
Западный Китай». 

В этой связи в начале 2008 г. между РК и КНР было достигнуто 
соглашение об открытии 4 грузовых автодорог: Урумчи - КПП «Хоргос» - 
Караганда (Казахстан); Урумчи - КПП «Зимунай» -  Караганда; Урумчи - 
КПП «Бакэту» - Караганда и Урумчи - КПП «Алашанькоу» - Караганда. 
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Также было решено открыть 3 пассажирские автотрассы: Урумчи - КПП 
«Зимунай» - Караганда; Урумчи - КПП «Бакэту» - Караганда и Урумчи - 
КПП «Алашанькоу» - Караганда. 

В целом на современном этапе казахстанско-китайские отношения 
можно охарактеризовать как последовательные и динамично 
развивающиеся. Главы двух стран регулярно проводят встречи на высших 
уровнях, позиции наших государств в процессе обсуждения многих 
международных и региональных проблем характеризуются как схожие. 

Необходимо подчеркнуть, что новое «четвертое поколение» 
китайских руководителей во главе с тандемом Ху Цзиньтао - Вэнь Цзябао, 
пришедшее к власти еще осенью 2002 г., показало преемственность 
политики КНР по отношению к Казахстану. Ху Цзиньтао 
продемонстрировал приверженность политики Китая к установленному 
курсу всего спектра двусторонних партнерских отношений между РК и 
КНР. Сегодняшний глава КНР - Си Цзиньпин – в стратегическом 
отношении так же придерживается традиционной политики. 

В свою очередь, в 2004 г. Н. Назарбаев в своем ежегодном Послании 
народу Казахстана подчеркнул, что Пекин является одним из главных 
политических и экономических партнеров Астаны, продолжительное 
укрепление связей с Китаем служит четким и важным курсом внешней 
политики Казахстана, а развитие отношений добрососедства и дружбы 
между Пекином и Астаной является приоритетным направлением во 
внешних связях Казахстана. 

В августе 2007 г., к 15-летию установления дипломатических 
отношений между РК и КНР, Председатель Ху Цзиньтао по приглашению 
Президента Н. Назарбаева посетил Астану с официальным визитом. В ходе 
визита состоялись встречи с высшим руководством Казахстана. По итогам 
переговоров было принято Совместное коммюнике. 

Помимо официальных визитов глав государств, регулярно 
осуществляются контакты на уровне премьер-министров и глав ведомств в 
рамках двусторонних и многосторонних встреч. 31 октября 2008 г., в ходе 
визита в Казахстан Премьера Госсовета Вэнь Цзябао, были подписаны 
важные соглашения. В их числе: соглашение по реализации проектов 
долгосрочного сотрудничества в области атомной энергетики - между АО 
«Казатомпром» и Китайской государственной корпорацией ядерной 
промышленности; в сфере природного газа и газопровода - между АО НК 
«КазМунайГаз» и CNPC; в сфере транспорта и коммуникаций - между АО 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы”» («НК “КТЖ”») и 
Министерством железных дорог КНР. 

Двусторонние соглашения, подписанные в области атомной 
энергетики, открывают для казахстанской стороны новые воз-можности, 
позволяющие перейти от экспорта сырья к участию в совместном 
строительстве атомных станций. Пекин, в свою очередь, получает прямой 
доступ к источникам сырья для развития своей атомной энергетики. 
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Взаимодействие Казахстана и Китая не ограничивается 
двусторонним форматом, наши страны поддерживают хорошую 
координацию и согласование в рамках международных организаций: ООН, 
ШОС, СВМДА. Китайская сторона придает большое значение и оказывает 
всестороннюю поддержку инициированной Главой Казахстана СВМДА и 
принимает активное участие во всех заседаниях, проходящих в рамках 
данной организации. 

Таким образом, стержнем взаимоотношений между РК и КНР 
выступает развитие многостороннего и долгосрочного сотрудничества, что 
нашло отражение в Концепции внешней политики РК на 2014-2020 гг. 
Сегодня, наряду с успешными политическими и социально-
экономическими отношениями, плодотворно развиваются и культурные 
связи. В сфере безопасности между Казахстаном и Китаем сохраняются 
широкий консенсус и взаимодействие, обе страны внесли значительный 
вклад в поддержание мира и стабильности. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Для того чтобы разобраться с понятием гражданско-правовой 

ответственности, необходимо определить ее место в системе защиты 

гражданских прав и ее соотношение с гражданско-правовыми санкциями. 

http://www.kazportal.kz/kazahstan-i-kitay/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025860#pos=1;-261
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg
http://kaznu.kz/content/files/pages/folder10302/98.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/300/Action300-115199.pdf
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Этот вопрос является одним из самых спорных в юридической литературе. 

Причем разброс мнений очень велик - от признания санкций и 

ответственности видами защиты прав[1] до признания мер защиты видом 

ответственности [2]. 

Такой же разброс мнений существует и по вопросу соотношения 

понятий «санкция» и «ответственность». 

Ряд авторов отождествляют эти понятия, предлагая считать 

санкциями такие последствия правонарушения, которые являются 

формами ответственности за это правонарушение. Другие считают, что 

ответственность - это есть применение санкции. По мнению третьих, 

ответственность является специфическим видом санкции. 

Рассматривая этот вопрос, необходимо прежде всего отметить, что 

термин «санкция» многозначен. Он употребляется в разных значениях: 

утверждение (санкционирование) социальных норм и разрешение (санкция 

прокурора на арест или обыск); название элемента правовой нормы или 

договора, в котором сформулированы указания о неблагоприятных 

последствиях их нарушения; само это неблагоприятное последствие 

фактически наступившее. Кроме того, на практике нередко термин 

«санкция» отождествляется со словом «неустойка», а иногда и с 

«убытками». Часто говорят еще и о «штрафных санкциях», и об 

«имущественных санкциях». Причем термин «штрафные санкции» 

обозначает обычно неустойку (пени и штраф), а термином 

«имущественные санкции» пользуются тогда, когда речь идет о взыскании 

и неустойки, и убытков. 

Распространенный в литературе спор о соотношении понятий 

«санкция» и «ответственность» является в какой-то степени спором о 

терминах. Авторы, вкладывая в одни и те же термины различное 

содержание, понимают термин «санкция» в том или ином смысле, в 

котором этот термин может употребляться. Поэтому правильному 

решению вопроса способствовало бы единообразное применение 

терминов[3]. 

Видимо, правильным будет в гражданском праве применять термин 

«санкция» в том значении, в котором он употребляется в общей теории, 

т.е. для обозначения элемента нормы, указывающей на правовые 

последствия ее нарушения, и для обозначения самих этих последствий. 

В соответствии с этим под санкцией в гражданском праве следует 

понимать правовое последствие, которое норма устанавливает или 

допускает в случае нарушения гражданских прав.  

Не вдаваясь глубоко в теоретические дискуссии о понятии 

гражданско-правовой ответственности и оперативных санкций, можно 

предложить их определения. 

Гражданско-правовую ответственность можно определить как один 

из видов гражданско-правовых санкций (выступающих как меры защиты 
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гражданских прав), влекущих для нарушителя гражданских прав 

обеспеченные государственным принуждением дополнительные 

неблагоприятные последствия в виде дополнительного гражданско-

правового обязательства или лишения принадлежащего ему гражданского 

права[4]. 

Оперативные санкции можно определить как один из видов 

гражданско-правовых санкций (выступающих как меры защиты 

гражданских прав), характеризующихся отсутствием прямой 

направленности на уменьшение имущественной сферы нарушителя, 

организационным характером воздействия, применением независимо от 

вины, за сам факт правонарушения, сочетанием государственного 

принуждения с самостоятельным применением санкций управомоченным 

лицом. 

В юридической литературе широко распространено мнение о том, 

что необходимо различать меры гражданско-правовой ответственности и 

меры защиты гражданских прав[5]. 

Данную точку зрения нельзя признать верной. Различать надо меры 

ответственности и оперативные санкции. Мера защиты гражданских прав - 

это более широкое понятие, охватывающее все способы защиты, в том 

числе меры ответственности и оперативные санкции. 

Защита гражданских прав - это наиболее широкое понятие, 

включающее в себя все предусмотренные законом меры, направленные на 

обеспечение неприкосновенности права и ликвидацию последствий 

нарушения. 

В состав защиты гражданских прав входят гражданско-правовые 

санкции, включающие в себя последствия нарушения гражданских прав. 

Кроме санкций есть меры защиты, которые не связаны с противоправным 

нарушением права. Они или предупреждают правонарушение (пресечение 

угрозы нарушения права (пресечение угрозы нарушения права) или 

направлены на защиту от правомерных действий (например, 

необходимость признания прав может возникнуть не только в результате 

противоправных действий; крайняя необходимость также, как правило, не 

связана с правонарушением). 

Что касается конфискационных санкций, возникает большой вопрос, 

является ли это гражданско-правовой ответственностью. Взыскание 

денежных сумм в бюджет - это проявление властных публичных функций 

государства. Скорее это административная ответственность. 

Утрата права собственности на заложенное имущество, а также на 

имущество, удерживаемое в соответствии с правом удержания (Ю.Г. 

Басин), можно охарактеризовать как обращение взыскания на имущество, 

производимое вследствие невыполнения обязанностей по основному 

обязательству, обеспечиваемому залогом или правом удержания. То есть 

это можно понимать как возмещение убытков. 
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Таким образом, гражданско-правовая (имущественная) 

ответственность выражается в возмещении убытков, вреда и т. п. 

Согласно ст. 165 Земельного Кодекса РК убытки, причиненные 

нарушением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков, подлежат 

возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством. 

В Гражданском кодексе Республики Казахстан предусматриваются 

правила, которые применяются в случаях причинения вреда: 

1. вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред; 

2. законом или договором может быть установлена обязанность лица, 
причинившего вред, выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

возмещения вреда; 

3. лицо, причинившее вред освобождается от его возмещения, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. При этом законом может быть 

предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины; 

4. вред, причиненный правомерными действиями, подлежит 

возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда 

может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия 

потерпевшего, а действия лица, причинившего вред, не нарушают 

нравственные принципы общества; 

5. опасность причинения вреда в будущем может явиться 

основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую 

опасность; 

6. если причиненный вред является последствием эксплуатации 
предприятия, сооружения либо иной деятельности, которая продолжает 

причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, 

помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить 

соответствующую деятельность; 

7. юридическое лицо, гражданин возмещают вред, причиненный их 
работниками при исполнении трудовых обязанностей. Хозяйственные 

товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, 

причиненный их участниками (членами) при осуществлении ими 

предпринимательской или иной деятельности товарищества или 

кооператива; 

8. вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов власти, 

должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет 

республиканского бюджета; 

9. юридические лица, граждане, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, 

причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 
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вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Возмещение убытков, вреда производится добровольно либо по решению 

суда. 

Решением суда лицо, виновное в нарушении прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в 

натуре. На ответчика с согласия сторон может быть возложена обязанность 

по устранению последствий земельного правонарушения за счет своих 

средств. Под исполнением обязанности в натуре понимается 

восстановление плодородия почв, восстановление земельных участков в 

прежних границах, возведение снесенных зданий, строений, сооружений, 

снос незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, 

восстановление межевых и информационных знаков, устранение иных 

последствий земельных правонарушений и исполнение возникших 

обязательств.  

Вред, причиненный нарушением норм земельного права, — убытки, 

которые несут государство, физические и юридические лица в результате 

умышленного или неосторожного нарушения правовых земельных 

требований либо в результате неправомерной нормотворческой 

деятельности государственных органов. Такой вред выражается в утрате, 

повреждении земель, их деградации, повреждении здоровья и имущества 

граждан. В экономическом аспекте этот вред трансформируется в 

стоимость утраченного или поврежденного имущества, вынужденных 

расходов на очистку или рекультивацию земель, расходов на 

восстановление здоровья, а также в стоимость неполученных доходов в 

результате утраты либо повреждения земель. Предусматриваются два 

способа возмещения вреда — реальное возмещение вреда путем 

восстановления физических и химических характеристик земель либо 

возмещение вреда в денежной форме в виде возмещения причиненных 

убытков, включая расходы на восстановление земель. Реальное 

возмещение вреда означает, что причинитель вреда обязан своими силами 

и за счет собственных средств очистить земельный участок от загрязнения, 

восстановить или рекультивировать земли (ст. 76 ЗК). На практике 

реальное возмещение происходит редко. Поэтому в большинстве случаев 

возникает необходимость денежной компенсации. Возмещаются убытки 

также в случаях причинения вреда гражданам или юридическим лицам 

изданием исполнительными органами государственной власти не 

соответствующего закону и нарушающего права на землю нормативного 

или ненормативного акта (ст. 166 ЗК). Размер причиненных убытков 

определяется при рассмотрении дел о земельных правонарушениях. 

Расчетным путем определяется сумма — стоимости причиненных 

убытков, а потом решается вопрос об их полной ил частичной 

компенсации потерпевшей стороне.  
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В ст.166 Земельного Кодекса определен порядок возмещения 

убытков. Так убытки собственнику или землепользователю возмещаются 

за счет их причинителя.  Убытки, причиненные собственнику или 

землепользователю в результате издания не соответствующего 

законодательству акта органа государственной власти, иного 

государственного органа, а также действиями (бездействием) 

должностных лиц этих органов, подлежат возмещению Республикой 

Казахстан или соответственно административно-территориальной 

единицей.  

Вред, причиненный нарушением земельного права, подлежит 

возмещению причинителем вреда в соответствии с нормами земельного, а 

также гражданского права о деликтной и договорной ответственности. 

Когда вред причинен предприятием, учреждением, организацией, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей 

(ст. 931 ГК РК), ответственность наступает независимо от наличия вины, 

если причинитель вреда не докажет, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Размер вреда, 

подлежащего возмещению, определяется в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера 

ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на 

восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды с 

учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Владелец 

источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в 

результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут 

лица, противоправно завладевшие источником (например, 

сельхозтехникой).  

Лица, совместно причинившие вред, в соответствии с ст. 932 ГК РК 

несут солидарную ответственность перед потерпевшим. Суд вправе по 

заявлению потерпевшего и в его интересах возложить на указанных лиц 

долевую ответственность исходя из степени вины каждого из них, а при 

невозможности определить степень вины — исходя из равенства долей ( п. 

2 ст. 933 ГК РК). При совершении экологического преступления 

несколькими лицами они несут солидарную ответственность за 

причиненный вред лишь по тем эпизодам, в которых установлено их 

совместное участие. Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, 

причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, 

кроме случаев, когда он причинен действиями, совершенными умышленно 

(п. 5 ст. 935 ГК РК). В резолютивной части решения (приговора) суду 

необходимо указать, на кого из виновных лиц возлагается солидарная 

ответственность, а на кого - долевая и в каком размере. 
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ӘОЖ 316.72  

Жақсылық Ж., Шүршітбай М.  

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ӘЛ-ФАРАБИ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ҚОҒАМ МӘСЕЛЕСІ 

 

Шынайы бақытқа жеткізетін істерде тұрғындары 

өзара көмектесу мақсатын алға койған қала  

қайырымды қала болып табылады, ал азаматтары  

бақытқа жету мақсатымен бір-біріне көмектесіп 

отыратын қоғам – қайырымды қоғам 

Әбу Насыр əл-Фараби  

 

Қасиетті қазақ даласында дүниеге келіп, бүкіл шығыс араб-парсы 

мəдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза білген, 

күллі əлемге танымал ұлы жерлесіміз, Әбу Насыр əл-Фарабидің тарих 

сахнасында алар орны ерекше. Даналық пен адамгершіліктің символы 

іспеттес ғұламаның шығармаларыоқу, білім, адамгершілік тақырыбын 

қамтитындығымен ерекшеленеді.  

Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы 

ең ірі ғалым, философ жəне шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің 

білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие 

болды.Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр əл-Фараби 870 жылы 

бүгінде Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы 

Фараб қаласында дүниеге келді. Бұл қаланың орны қазіргі Шəуілдір 

ауданы, Оңтүстік Қазақстан облысының территориясында. Фарабидің 
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толық аты-жөні Әбу-Насыр Мұхаммед Иби Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн 

Тархан Әл-Фараби.  

Әбу Насыр бастауыш білімді туған қаласы Отырарда алады. Одан 

соң Хорасанға барады. Кейінірек білімін толықтыру мақсатымен сол 

кездегі мəдени орталық Бағдатқа кетеді. Ғылым - білімге құмартқан зерек 

шəкірт мұсылман бола- тұра «кəпірлерден» де сабақ алудан тайсалмайды. 

Мəселен, тəуіптік өнер мен логиканы христиан оқымыстысынан, 

жаратылыстану ғылымы мен грек тілін атақты аудармашыдан үйренеді. 

Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті, оның бақытына 

қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби парсы, 

грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен 

Бұқарада бастапқы білім алған соң əл-Фараби өз білімін жетілдіру 

мақсатында Бағдатқа аттанады. Фарабидің дүниетанымының 

қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми дəстүрлері мен философиялық 

бағдарлары өз əсерін қалдырды. Бағдадта əл-Фараби ғылым мен əртүрлі 

пəндерді оқиды. Білімге деген құштарлығының арқасында əл-Фараби сол 

уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, 

Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да 

болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол қалаларда оқыды, еңбек 

етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз дəуірінің ең көрнекті 

ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. Олардан тəлім-тəрбие 

алады. 

Фараби ғылымды көбінесе өз бетінше оқып игерген. Ол əсіресе, грек 

ғалымы мен философиясына, Аристотельдің бай мұрасына зер қойған. Осы 

жолда əл-Фараби шыдамдылық пен ыждағаттылық үлгісін көрсетеді. 

Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор, ал оның 

айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика, саясат пен 

этика, музыка мен астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең əйгілісі 

"Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат" деп 

аталады. Оның атақты “Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы 

əлемнің көптеген тілдеріне аударылған. 

Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің 

"Категориялар", "Метафизика", "Герменевтика", "Риторика", "Поэтика", 

бірінші жəне екінші "Аналитика", "Топикасы" жəне т.б көптеген 

еңбектеріне түсініктемелер жазды. 

Әбу Насырдың Платон жəне Аристотель философиясындағы 

идеяларға арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті 

ғалым екенін əрі философия пəнін терең меңгергенін дəлелдейді. Фараби 

Аристотельдің əлеуметтік-қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз 

тарапынан да “Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының 

көзқарасы”, “Мəселелердің түп мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, 

“Бақытқа жету”, “Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл 

сөздері” сияқты көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. 
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Фараби бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары 

туралы заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. 

Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мəн-маңызын 

жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі 

тұжырымдары, əлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам 

үшін де айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың 

өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби Шығыс пен Батыстың ғылымы мен 

ежелгі мəдениетін табыстыруда зор рөл атқарды. 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жөніндегі трактат» 

– əл-Фарабидің ең кемел туындыларының бірі. Бұл еңбек 948 жылы 

жарыққа шықты. Бұл трактатта əл-Фараби өзі тұрған «қайырымды қала» 

туралы оқуды баяндайды. Адам толығымен дамып жетілуі үшін ол 

көптеген нəрселерден тəуелді. Себебі ол барлық өзіне қажет нерселерді 

жалғыз өзі жасай алмайды, əрі қол жеткізе алмайды дейді. Сондықтан адам 

өзінен басқа адамдардың қоғамдастығында өмір сүруі керек жəне сонда 

ғана ол толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе алады дейді. Жалпы адам 

қоғамдастығын ғалым екі түрге бөліп көрсетеді: толық жəне толық емес. 

Толық қоғамдастықтың өзін ол үш түрге бөледі: үлкен, орташа, кіші. 

Үлкен қоғамдастық деп ол бүкіл жерді мекендеуші барлық адамдардың 

жалпы қоғамдастығы деп көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық дегеніміз 

белгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастықты ол белгілі бір 

қала ретінде көрсетеді. 

Толық емес қоғамдастыққа келсек Фараби оларды төртке бөліп 

көрсеткен. Олар - квартал, көше, үй жəне ауыл. Соңғысы қала құрамына 

кірмегенімен ол қалаға қызмет көрсетуші толық емес қоғам болып 

табылады. Жоғары деңгейдегі даму мен игілікке адам ең бірінші ретте ең 

кіші дегенде қалада ғана қол жеткізе алады деп көрсетіледі. Кез келген 

нəрсеге шын көңіл білдіріп, шынайы таңдау жасап талаптанып жетуге 

болатындықтан кез-келген қалада бақытқа қол жеткізуге болады дейді. 

Әрбір тұрғыны бақытқа жету жолында бір-біріне көмектесетін қала 

қайырымды қала деп түсіндіріледі. Жəне сол секілді қайырымды қоғам, 

қайырымды халық та болады дейді.Ал, сол қалада тұратын тұрғындарды 

бес топқа бөледi. Яғни қайырымды қала бес түрлi адамдар тобынан 

құралады: ең құрметтi адамдардан, шешендерден, өлшеушiлерден, 

жауынгерлерден жəне байлардан. Әл-Фараби ең құрметтi адамдарға 

ақылдыларды, пайымдағыш адамдарды, маңызды iстерде беделге ие 

болғандарды жатқызады. Екiншi топтағы шешендерге — дiни 

қызметкерлердi, ақындарды, музыканттарды, хатшыларды сол сияқты 

шығармашылық жұмыспен айналысатындарды, ал өлшеушiлерге-

есепшiлердi, дəрiгерлердi, астрологтарды, математиканы оқытушыларды 

қосады. Әл-Фараби бойынша, байлар дегенiмiз — қалада байлық 

табатындар, егiншiлер, мал өсiрушiлер, саудагерлер, қол өнершiлер. 
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Қайырымды қаланы əл-Фараби сау əрі мінсіз адам денесіне ұқсас 

дейді. Себебі оның əрбір мүшесі денсаулықты сақтау үшін бір-біріне 

көмектесіп өмір сүреді. Бірақ адам денесіндегі органдар бір-бірінен 

табиғаты, атқаратын қызметіне байланысты айырмашылық 

жасайтындығы сияқты қала тұрғындары да өздерінің қыметі мен 

қоғамдағы орны бойынша айырмашылық жасайды дейді. Қалада бір 

басшы болады, ол өзінен бір саты төмендегілерден белгілі бір істің 

атқарылкын талап етеді, ал талап етілгендер өз кезегінде өздерінен 

кейінгілерден талап етеді, осылайша ең төменгі ешкімнен талап ете 

алмайтын сатылардағыларға да жетеді дейді. 

Адам денесінің бас мүшесі, яғни жүрегі ең жетілген жəне ешкіммен 

басқарылмайтын, ең жоғары сатыдағы органы болып табылатыны секілді 

қала басшысы да ең жетілген, ең дамыған, бəрінен жоғары тұратын мүше 

болып табылады. Адам жүрегі басқа органдардың бірігуінің, яғни адам 

денесінің бар болуының себебі, қалған органдардың белгілі тəртіппен 

орналасып, жұмыс істеуінің ұйытқысы. Дəл сол сияқты қала басшысы да 

қаланың бар болуының, адамдардың оның маңайына топтасуының себебі, 

олардың белгілі сатымен үйлесімді түрде іс атқаруының ұйытқысы. 

Жүрек денеде орын алған кез-келген орынсыздықтың барлығы жойып 

отыратыны секілді, басшы да қалада орын алған əрбір келеңсіздіктерді 

жойып отыруы керек. 

Дене мүшелері жүрекке жақын орналасқандарынан бастап жоғары 

істерді атқарады, ал одан бір саты төмен орналасқандары жоғарыда 

орналасқандардан қарағанда төменірек іс атқарады. Сөйтіп ең төменгі іс 

атқаратындарға дейін жалғаса береді. Қала басшысы мақсаты артынан 

басқалар өз сатыларына қарай ұмтылуы керек. 

Қала басында кез-келген адам тұра алмайды. Ондай адам қаланы 

басқаруы үшін екішарт орындалуы қажет. Бірінщісі ол қаланы басқаруға 

дайын болуы керек. Екіншісі басқаруға мүмкіндіктері мен жағдайы келуі 

керек. Оның өнері де басқалардың өнерінен жоғары тұруы керек, ол өнер 

ештеңе үшін қызмететпейді, не басқалар оны қолданатын өнертүрі де емес 

дейді, ол - оған басқа өнерлердің барлығы бағынатынөнер, ол үшін басқа 

өнерлер қызмет жасайтын өнер болуы керек деп тұжырымдайды. 

Қалабасшысы осы өнерді білетұра, өзі ең жетілген, бақытқа жетудің 

барлық жолдарын білетін адам дейді. Сонымен қатар қалабасшысы 

алтытүрлi қасиетке ие болуы керек деп есептейдi. Олар: даналық, асқан 

пайымдымдылық, сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң жоғары болуы, соғыс 

өнерiн жетiкбiлуi, денсаулығының мықты болуы. Осы қасиеттердің 

барлығын өз бойында ұштастыратын адам барлық уақытта кiмге елiктеу 

керек екенiн, кiмнiң айтқан сөзiн тыңдау керек екенiн, яғни қандай 

адамдардан кеңес алу керек екенін көрсетеді жəне мұндай адам мемлекеттi 

өзiнiң қалауынша басқара алады дейді. 

Біз осы еңбектен əл-Фарабидің идеалды қоғам жасауға ұсынысын 
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көреміз. Ол қоғамда əрбір өнер түрі, əрбір білім-ғылым түрі қажет болады. 

Ал ондай қоғам басшысы тіптен ең жетілген, ең жоғары тұрған адам болуы 

керек. Ондай адам өнерлердің ең жоғарғысын игерген, ең батыл, ең 

данышпан, ең ақылды, ең білімді т.б. адам болуы керек. Ол басқаратын 

қоғам идеалды адам денесі сияқты қызмет ететін, əрқайсысы өз орнын 

білетін мүшелерден тұрады. 

Менің ойымша əл-Фарабидің бұл еңбекті жазудағы басты мақсаты 

адамдарға идеалды қоғамға, яғни бақытқа қалай жетуге болатынын, жəне 

ең бастысы сол жолда барлық адам жеткен ғылымдардың, оның өнерлері 

мен мүмкіндіктерінің қаншалықты маңызды екенін көрсету деп түйеміз. 

Сондықтан ол тарктатты материямен формадан бастап, барлық бағытта 

мағлұмат бере отырып бақыт пен өнер категорияларынан аяқтаған. Себебі 

ол осының барлығын бір жүйеге, бір ұғымға біріктіруге тырысқан деп 

ойлаймын. Сөйтіп ол барлық нəрсенің бірімен тығыз байланыста екенін, 

жəне адам қоғамы адам денесі сияқты құрылуы керек, ал оны құраушы 

мүшелердің əрбірінің өзара қатынасы мен əрбірінің қызметі үйлескен 

болуы керек. 

Сонымен қатар бұл трактатта тек қана қоғам, онда болып жатқан 

жағдайларды емес, адами құндылықтар жайындада айтқан, яғни 

адамдардың рухани жетiлуiндегі дiн мен философияның орнын 

салыстырады. Әбу Насыр əл-Фараби, философия дəлелдеудi, дiн сенудi 

қажет етедi, бiрақ екеуi де адамдардың ақиқатқа жету жолына көмек бере 

алады дейдi. Философия мен дiндi, əсiресе этиканы жақсылық пен 

жамандықты ажыратуға мүмкiндiк беретiн ғылым ретiнде қарап, адам 

баласын жаратылыстың ең құндылығы, яғни осы өмірде адамнан асқан 

оның өмірінен асқан құнды зат жоқ екенін біз білеміз, сондықтан да 

адамдар арасындағы бір-біріне деген құрмет, мейiрбандылық, 

сыйластықты жоғары деңгейде болу керек екенін айтқысы келген.Сонымен 

Әл-Фараби осы трактатында қазіргі біз сүріп жатқан өмірге керекті 

құндылықтардың барлығын бізге осы трактаты арқылы жеткізуге 

тырысқанын айтқым келеді. 

Ұлы ойшыл Әл-Фарабидің көп шығармаларын қазақ жəне орыс 

тілдерінде басып шығаруда жергілікті ғалымдарымыз да, өз үлестерін 

қосуда.1975 жылы Мəскеу жəне Бағдад шаһарында халықаралық аренада 

Абу Насыр əл-Фарабидің туғанына 1100-жылдық мерейлі тойы атап өтілді. 

Республикадағы Қазақ Мемлекеттік Университетіне, Шымкент 

шаһарындағы Мəдениет институтына Әл-Фараби есімі беріліп отыр. 1991 

жылы Қазақ Мемлекеттік Педагогикалық Университетінің ректоры 

профессор Т.С.Садықовтың қолдау ынтасымен тұңғыш рет Алматы, 

Шымкент шаһарларында Қазақ-Американ мəдени практикумы аясында 

Фараби мұрасынан алған Фараби оқуы болып өтті. Мұнда рухани 

мұраларымыздың, мəдениетіміздің өзара əсері, байланыстары мəселелері 

талқыланды. Осы тұрғыдан алып қарасақ, Әбу Насыр əл-Фарабидің көзі 
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ашық, көкірегі ояу қоғамды тəрбиелеу тұрғысындағы еңбектерінің 

бағаланып жатқанын аңғарамыз. Қанша дегенмен де, ұлы ғұламаның 

Қазақстан территориясын ғана емес, əлемдік  территорияны мойындатқаны 

хақ. 
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МАҢҚЫСТАУДЫ ЕУРОПАҒА ТАНЫТҚАН СУРЕТШІ 

 

XIX ғасырдың орта шенінде қазақ халқының əдет-ғұрпын, салт-

дəстүрі мен фольклорын Еуропаға  таныстыруда елеулі еңбек 

сіңіргендердің бірі – суретші Бронислав Францевич Залесский (1820-

1880жж.). Оның ұлты поляк Қазақстанға саяси жер аударылғандардың бірі, 

Т.Г. Шевченконың замандасы. 

Дерпт  университетінің студенті кезінде, 1838 жылы Залесский 

жасырын ұйымға қатысқаны үшін «жоғары мəртебелінің жарлығымен... 

Черничовқа арнайы бақылауда болуға» жер аударылады. Алғашында 

анасы Юлия Залесскаяның ықпалымен  азаптан аман-есен құтылғанымен 

көп ұзамай  екінші рет «Эмиссар Рераның ісіне қатыстылығы үшін» қайта 

тергеуге алынып қамалады. Қамауда екі жыл отырып, одан соң əскери сот 

оны айрықша Орынбор корпусына қатардағы солдат етіп жіберуге үкім 

шығарады. Сөйтіп, 1848 жылдың наурыз  айында солдат Б. Залесский 

Орынборға келеді. Сурет салуға деген ерекше қабілетімен көзге түскен 

оны 1849 жылы  Т.Г. Шевченкомен Арал экспедициясының 

материалдарын бірге саралауға жұмылдырылады. 1849 жылы 

экспедициядан енді ғана оралған Т. Шевченкомен оның алғаш таныстығы 

осылай басталады.  Олардың арасында қимас жақын да адал достық 

орнайды. Залесскийдің өмірінде Шевченконың өте үлкен роль атқарғаны 

күмəнсіз, ол оған сурет  салуды үйретіп, кейініректе офорт (мырышқа 

бедерлеу) өнеріне жаттықтырады [3; 40 б.]. 

Залесский ұзақ жыл Парижде тұрған. 1865 жылы «Қырғыз (Қазақ) 

даласының өмірі» атты офорттар альбомы  жарыққа шыққан. Жиырма екі 
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офорт пен оларға қосымша очерктер алыстағы қазақ даласының тыныс-

тіршілігін  еуропалық оқырмандарға ерекше шынайылықпен жайып салды.  

Осы кітапта оның «Маңқыстау бағы», «Ханга-баба», «Қазақ əулесінің 

бейіті», «Ақтау  қыраттары» сияқты басқасын  айтпағанда тек 

Маңқыстауға қатысты суреттері реалистік тұрғыда бейнеленген [2;  25 б.]. 

Қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ұзақ 

жылдар бойы қызмет атқарған осы университеттің доценті, ф.ғ.к. Ф.И. 

Стеклова өмірінің ақырғы жылдарында Б.Ф. Залесскийдің өмірбаянына 

қатысты мағлұматтар жинауға ден қояды жəне француз тілінен оның 

«Қазақ даласының тіршілік-тынысы» деген көлемді очеркін аударады. 

Аударылмай қалып қойған тарауларын  Бақыт Садықова  толықтырып 

қалпына келтірген. Осы аударманың қазақ тіліндегі нұсқасы «Әлем 

альманахтың» 1990 жылғы алғашқы басылымында жарияланады. 

Солардың біразын көпшілікке түпнұсқа түрінде жариялауды  жөн көрдік 

[1; 135-208 бб.].  

Сонымен суретші Б. Залесскийдің сипаттауындағы «Новопетровск 

шығанағы» (қазіргі Форт  Шевченко  қаласы- Ж.К.). 

Каспий  теңізінің  солтүстік-шығыс  жағына  орналасқан Маңқыстау  

жартыаралында  шығанақтар көп ақ, солардың ішінен  теңіздің біраз  

жеріне  дейін бойлап,  сұғынып жатқан Төлқараған  (Түпқараған - Ж.К.)  

мүйісі арқылы  пайда болған  шығанақты  ерекше  атауға  болады. Бұдан 

бірнеше  жыл бұрын осы жерге  салынған Новопетровск  форты бірте-бірте 

Европаны Орталық Азиямен жалғастыратын  сауда-саттық орталығына  

айналуға  тиісті. Каспийдің  суы  тасып, қайту  дегенді білмейді, сондықтан 

да  жағалау  суы  əрдайым  деңгейін  өзгертпейді. Маңқыстау  жерінің 

үстіңгі  қабатында жүздеген  метр тереңдікті алып  жатқан əктас  нағыз 

шөл  даланың жер  қыртысына  ұқсас. Ал кеме тоқтауға  мұндай жер  аса 

қолайлы болмақ. Теңізден үш шақырымдай  қашықтықтан  шөлдің сұрғылт  

түсті  жартастар  тізбегі  басталады. Осылардың қатарына  кішкене бекініс  

салынған. Теңіз жағалауымен  бекіністің  арасындағы  жазықта күнмен 

шағылысып қос бірдей  тұзды көл  жатыр. Олардың  біреуінің  бетіне  мұз  

қатқандай  аппақ болып  көрінеді. Жартастардың жəне тұз  

қиыршықтарының ортасында  жатқан  екінші  көлдің   бетіне күн  сəулесі 

түскен кезде  ерекше  күлгін  түс  беріп,  ғажайып  көрінеді. Ол көл  

суындағы  көзге  көрінер-көрінбес  тірі  организмдердің  əсерінен  деседі. 

Бекініс пен осы көлдің ортасында қазақтын тағы бір көне моласы тұр. 

Үстін құм мен ұлутас жауып, теңіз толқыны жиегін еміп жатқан фортқа 

жақын жердегі шағын мойнаққа орыс қоныс аударушылар үшін бірнеше 

шағын үйлер тұрғызылған. Олар бақша егетін жерлері болмағандықтан ұн 

сияқты азық-түліктерін бекіністен алып тұрады. Олар негізінен балық 

аулау мен айналысатындықтан тамақ таршылығын көре қоймайды. 

Форттың үйі керемет құрылыс материалы болып табылатын жергілікті  

əктастан  салынған. Ал гарнизон тіпті аттарға беретін пішендеріне дейін 
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Астраханнан тасиды. Соңғы кездері Хиуа мен Бұхардан шыққан керуендер 

тоқтап, Астрахань мен Новопетровскінің  арасына қатынап тұратын  

кемелер  жүкті  Еділ  арқылы ішкі Ресейге қарай  тасымалдап тұрады.  Сол 

арқылы  бұл маңның да Азиямен сауда-саттық  қарым-қатынасы барған 

сайын арта түсуде.   

Каспий теңізінің бұл бөлігін қыс айларында тұмшалап жататын 

қалың мұз Астрахань мен қарама-қарсы жағалау арасындағы қарым-

қатынасты қиындата түседі. Бірақ сауда ісіне кедергі келтіретін бұл 

амалсыз бөгеліс барлық Сібір айлақтарына тəн. Маңқыстау жер 

қыртысының жаратылысынан-ақ, болса да болмаса да, ештеңе беріп 

жарытпайды, алайда, ол шалғай мекендерді бір-бірімен жалғастыратын 

табиғи орталық болуға қолайлы жер, Новопетровск жағалауында майын 

сатуға болатын итбалық өріп жүреді. Астрахань саудагерлерінің шағын 

кемелері бұл айлақ пен Маңқыстаудың арасын да жалғастырып жатады. Ал 

қазыналық ірі кемелер Гурьевтен Жайықтың сағасына беттеп бара жатып, 

Орынборға соғады, сөйтіп осынау елді мекендерді орталықпен 

жалғастырады. 

Қыс  болса  қазақтар салт атпен жүріп-ақ теңіздің бүкіл солтүстік 

жағалауын аралап шығып, жаңалықтарға қанып оралады. Бұл маңның да 

барлық жерінің топырағы мүлде сортаң, сондықтан да ауыз су 

таптырмайды. Оған да үйренуге тура келеді. Шайлық су Астраханнан 

əкелінеді. Осының бəріне егескендей бұл жерге де бақша өсе береді, бірақ 

оны үнемі күтіп жиі-жиі суарып тұру керек. 

Болашақ бекіністі əуелде басқа жерден тұрғызбақшы болыпты. Ол 

үшін кейіннен  Новопетровск салынған Қолтық шығанағы таңдалса керек. 

Алайда, көп кешікпей көктем сайын кемелер əкеліп тастайтын өлген 

балықтардың жидіген исінен бұл маңға жақындау мүмкін болмайды. 

Сондықтан амалсыздан басқа орын іздеп, бекіністің қазіргі тұрған орнын 

тауып алады. 

    Бұл өлке Маңқыстау арқылы Орталық Азияға барғысы келген 

Петр I дің де назарын өзіне аударыпты. Соңы қайғылы оқиғамен аяқталған 

Бековичтің экспедициясы дəл осы маңға келіп тоқтаған екен. 

Оқшау  жартас 

Новопетровскіге  тақау тасты  құлама  жағада  биіктігі  24 фунт 

(фунт – салмақ өлшемі. 1 фунт – пудтың 1/40 бөлігі немесе, шамамен 409 

грамға тең) келетін  биік  жартас  тұр. Оқшырайып  дара  тұрысына  қарап,  

оны  осылай  атап кеткен. Шөл даланың  тастан  қашалған  сақшысы  

сияқты.  Айналасында  шашылған  тас  сынықтарынан,  төменіректе  

күркіреп  жатқан  теңізден  басқа  ештеңе жоқ.  Форттың  бүкіл  қыс  бойы  

көктемге  дейін  теңіздің батыс  жағалауымен,  ол  ғана  емес  бүкіл  

сыртқы  əлеммен  қатынасы үзіліп,  одан  бір  хабарды  асыға   күткен  

шақтарында  мұз  ери салысымен  теңіз  төсінен аппақ  желкені көзге 

ұратын  кемені осы биік жартас  басына  көздер  еді. Өйткені Оқшау 
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жартас бұл  маңдағы ең биік  жер.   Бірақ бірде бір кеме  немесе кішкентай 

балықшы қайығы  су астының жартастарының көптігінен  жағалауға  

жақындай алмайды.  

Кейде бұл маңға жемтік іздеп бүлкілдей желген  бөрілер   соғар, 

керегедей қанатын жайып  бүркіт өтер үстінен ал жалғыздықтан  жаны  

жабырқап  бұл жерге амалсыз  пенде  болған жолаушы қандай да бір қияли  

көріністерді аңсар болса осындай қу тақыр қу медиен оған нағыз перінің 

ойнағындай көрінер.  

Маңқыстау  бағы 

Оқшау  жартастан  алыс  емес  əктастың  жарықшақты  тұсына  өскен  

жүз  шамасындағы  тұт  ағашы  бар.  Көпшілігінің  сыртқы  бітімі  қызық.  

Оларды  кімнің  отырғызғанын  ешкім  де  білмейді.  Қазақтардың  сөзі  рас  

болса,  бұл  маңның  бұрынғы  иелері  түркмендер  отырғызған  болар, 

бəлкім.  Бірақ  ол  сөздерінің не уақытымен, не біреулердің есімімен 

байланысты тұжырымдары жоқ. Ағаштар əбден жуанданған, жапырақтары 

да қалың. Оларды шыжыған күннің ыстығымен бірге қыспаққа  алып 

тұрған осынау  жартастардың  астынан  бұл ағаштар өздеріне қажетті нəрді 

тауып тұрғандары сөзсіз еді.  

Новопетровск  бекінісінің   салынуына  байланысты  адамдар  осы  

бір  жасыл  мүйісті өздері үшін  кəдеге асырғылары  келіп,  тастардан  

кертіп  кенерелер, кішкентай  көпіршелер, тіпті əктастың үлкен  кесегінен  

ойып, отырғыштар  жасаған. Сөйтіп  ешқандай жердегіге  ұқсамайтын  

ғажайып  бақ  жасалып, оған  Александриск  деген атау  берілді.   

Кісілер  бұл жердің табиғатына  басқа да өсімдіктерді  жерсіндіруге  

талпынды.  Көбінде мұндай талпыныстар  жақсы нəтиже берді.  Адам 

қолының  қамқорлығы мен  оның қайсар  еңбегі,  сонан соң дер  кезінде  

сумен қамтамасыз етіп  тұрғандай болса,  бəлкім мұнда жүзім де өсер ме 

еді.  Жаздың  ми қайнатқан  ыстығында жұрттың  көлеңкеге жету үшін 

бірнеше шақырым жер жүре алмайтындығынан  қазір  бұл  бақ əншейін көз 

қуаныш болып қана тұрғандай. Сондықтан да үнемі онда ешкім бола 

бермейді. Тек бақ тыныштығын  оның  етегін толқынмен  ұрып жатқан  

теңіз  бұзатындай. 

Маңқыстау жыралары 

Новопетровск бекінісі маңындағы көп жерді Маңқыстаудың үстіңгі 

қабатын алып жатқан əктас əр жерден жарылғандықтан үлкен-үлкен 

жыралар пайда болған, олардың көп жері жартасты болып келеді. Осы 

жартас жарықтарына кей-кейде бұта-бүргендер өседі. Малшылар суағар 

науасы жасалған құдықтары бар осындай жыраларға апарып, малдарын 

бағады. Оның үстіне көлеңкелі жерлер де мол. Жылқыға жайылымдық 

болмайтындықтан мұнда негізінен қой түлігін бағады.  

Қазақ қойларының тұқымы да өзгеше. Жуан да ұзын сирақты бұл 

қойлар ұзаққа айдауға төзімді келеді. Қалың да ұзын жүні оларды жөп-

шөңкі суыққа бермейді. Ең бастысы қандай қалың қарды теуіп, өз қорегін 
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оңай таба алады.  Мəліш емес, үлкен құйрықты келеді. Тегенедей құйрық  

майлары далалы жерде  жоғары  бағаланатындықтан  ол сауда-саттықта  

жиі пайдаланатын товар. Ірі қойлардың құйрық майы 40 фунтқа дейін 

тарта береді. Әсіресе бағылан қозылардың құйрық майы жоғары 

бағаланады.  

Осынау кең даладағы малшылардың негізгі байлығы да осы қой. Қой 

терісінен Россияда тігілген заттарды «сак» деп атайды. Оралдың 

Европалық оң жағындағы қой шаруашылығымен  айналысатындар бұл 

тұқымды өздеріне  жерсіндіргісі келген талпыныстарынан ештеңенің 

шықпағанын айту керек. Өйткені, Орал маңына қоныс аударған олар өз 

мекендерінің шөбінен кетісімен өзгеріп, біраз жылдың ішінде дəмді 

құйрығынан айрылып қалатын болған [1; 135-208 бб.].  

Б.Ф. Залесскийдің құрастыруымен 1865 жылы Парижде жарық 

көрген  альбомда Маңқыстау өңірінің архитектуралық ескерткіштері, жер-

су аттарына байланысты аңыз-əңгімелер келтірілген. Ол зерттеу 

жұмыстарымен де айналысқан солардың біразын біз жоғарыда келтірдік. 

Демек, Бронислав Залесский Маңқыстау тарихын алғаш зерттегендердің 

бірі. 
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ҚАҚТЫҒЫС (КОНФЛИКТ) ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

«Conflictus» латын сөзі «қақтығыс» (конфликт) деген не? Қақтығыс – 

күнделікті қоғамдьқ өмірдің əр саласында орын алып жататын табиғи үрдіс [1; 9 

б.].  Қақтығыс, əдетте билікке таласқанда, ұсыныстар мен табиғи байлықтарды 

бөлісу, келіспеушіліктердің болуынан туындайды жəне қақтығыстың 

балалардың арасындағы төбелестен əскери қақтығыстарға дейін жететін 

түрлі формалары болады.  
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Қақтығыстану социологиясы – қақтығыстың құбылыс ретіндегі негізгі 

бөлімдері, əлеуметтік жұмыстағы қақтығыстар туралы мағлұматтарды жүйелеу, 

қақтығыстарды басқару əдістері мен оның алдын-алу жəне шешу туралы 

білімдер беруге бағытталған.  Австралия мен Америка Құрама Штаттарында 

қақтығыстарды зерттейтін бірнеше ұлттық орталықтар құрылып, 1980 жылдан 

бастап, қақтығыс жайында менеджерлерді дайындайтын арнайы оқу орындары 

ашылған. «Қақтығыс теориясы мен практикасы» Америка Құрама Штаттарының 

бүкіл университеттері мен колледждерінде оқытылады [2; 45 б.] 

Әлеуметтік қақтығыс - бұл əлеуметтік мəні бар кез-келген əлеуметтік 

мəселеге қатысты əлеуметтік күштер мен топтар, қауымдастықтар 

арасындағы күрес пен тайталастың кез-келген түрі. Әлеуметтік 

қақтығыстарды оқып үйретудегі мақсат – қоғамның белсенді азаматы болу 

үшін өзгелердің пiкipi сіздің пікіріңізге дəл келмей жатса да оны тыңдай 

білуге жəне дəлелді түрде жауап беруге үйрету. 

Қақтығыстың субьектгісі деп – қақтығысқа қатысатын адамдар, жеке, ресми, 

заңды тұлғалар, топ, бөлімше айтамыз. Қақтығыстың субьектгісі: 

- оппоненттер; 
- қызығушы жақ; 
- мүдделі  жақ; 

- еліктіруші  жақ;. 
Қақтығыс обьектісі - қарсыластар иеленуге тырысатын материалдық 

(ресурс), əлеуметтік (билік), немесе рухани құндылықтар (идея, норма, 

принцип). 

Қақтығыстарды зерттеудегі негізгі методологиялық көзқарастар: 

- Социобиологиялық бағыт (С. Вильсон, А. Гелен); 
- Психологикалық тəсіл (Т. Адорно, А. Маслоу, 3. Фрейд, Э. Фромм); 

- Класстық тəсіл (К. Маркс, Г. Маркузе); 

- Функциональдық тəсіл (Т. Парсонс); 
- Диалектикалық тəсіл (Г. Зиммель, Р. Дарендорф, А.В. Дмитриев, 

В.Н. Иванов, М.М. Лебедева, А.В. Кудрявцев, Г.С. Котанджян). 

Әлеуметтік қақтығыстардың туындау себептері: 

- Қоғамның əлеуметтік əртектілігі; 
- Кіріс деңгейінің, биліктің, мəдениеттің əр түрлілігі; 
- Идеологиялық (идея) қайшылықтар; 
- Адам мінезі, оның əлеуметтік психологиялық ерекшелігі жəне т.б. 
Әлеуметтік  қақтығыстар нақты-тарихи мінездерге ие болады немесе 

олар төмендегідей түрлерге бөлінеді. 

Қақтығыстардың негізгі түрлері: 

- Экономикалық қақтығыс 
- Саяси қақтығыс. 
- Идеологиялық қақтығыс. 
- Этникалық қақтығыс жəне т.б. 
Қақтығыс түрлері: 
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Ішкі тұлғалық қақтығыстар - Ішкі тұлғалық қақтығыс иесі - жеке 

тұлға.  Бұл қақтығыс  тұлғаның негативті уайымдарынан пайда болады. 

Тұлғааралық қақтығыстар - Жеке индивидтердің арасында 

психологиялық жəне əлеуметтік байланыс кезінде туындаған қақтығыс. 

Тұлға мен топ арасындағы қақтығыс - Тұлға мен топ арасындағы 

қақтығыс көп қырлы, оған топтық ұйымдардың себептері де қосылады. 

Топаралық қақтығыс - Топаралық қақтығыс кіші, орта, үлкен топтар 

мүдделердің қақтығысуынан пайда болады. 

Қоғамдық өмірдің жекелеген саласын қамтитын қақтығыстар – 

Экономикалық (өндірістік), саяси, этникалық жəне т.б. 

Мемлекетаралық қақтығыстар - Мемлекетаралық қақтығыстарда 

тайталасушы тараптар ретінде жеке мемлекет немесе мемлекет топтары 

болады. 

Қақтығыстар мынандай факторларға байланысты жіктеледі: 

Шешу тəсілдеріне қарай:  

- күштеу əдісі; 

- ерікті; 

Әсер ету бағыты бойынша: 

- Тік немесе жазықты; 
Анықтығына байланысты: 

- ашық; 

- жабық. 
Пайда болу саласы бойынша: 

- саяси; 
- əлеуметтік; 

- экономикалық; 

- өндірістік; 

- тұрмыстық; 

- отбасылық; 

- əскери; 
- педагогикалық  жəне т.б. 
Объектісіне байланысты: 

- обьектілі; 

- обектісіз; 

Қажеттіліктерге  байланысты: 

- мүдделер; 
- көзқарастар. 
Сипаттамасы бойынша: 

- ресурсты; 

- рөлдік - мəртебелік; 
- əлеуметтік - мəдени; 
- идеологиялық жəне т.б. 
Қақтығыс  құрылымы: Өзінің сипаттамасы бойынша қақтығыс 
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элементтері 2 топқа бөлінеді: 

- Обьективті (тұлғалық емес); 
- Тұлғалык;. 

Американ социологы Льюис Козер өзінің «Әлеуметтік қақтығыс 

формасы» деген еңбегінде: Қақтығыс – қоғам өмірінде позитивті рөл 

ойнайды деген тоқтамға келеді. Бұл еңбегінде Льюис Козер позитивті-

функциональды қақтығыс теориясын ұсынып, онда əлеуметтік 

қақтығыстардың негізгі шығу көздері  билік, құндылық, престиж сияқты 

ресурстар тапшылығы болып табылады деп көрсетеді. Қақтығыстың 

«пайдалылығы» мен «зияндылығы» туралы Американдық ғалым М. 

Амстути былай дейді: «Қақтығыс пайдалы, себебі қақтығыс одан да қауіпті 

қақтығыстардың туындауының алдын алады, қақтығыс шығармашылық 

пен инновацияны көтермелейді. Қақтығыс көбіне тұрақсыздық, зорлық 

тəртіпсіздікке алып келеді, шешім қабылдауды баяулатып, 

қиындататындықтан зиянды болып келеді деген қорытынды жасаған. 

Әлеуметтік қақтығыстардың «жағымды» жəне «жағымсыз» жақтары 

болады. Сонымен, «Жағымды» жағы: 

- жалпы проблемамен хабардар болу; 
- əлеуметтік өзгерістерге себепші болу; 
- қақтығысқа қатысушылар арасындағы психологиялық қысымды 

азайту; 

- өзінің жəне өзгелердің мүдделерін ұғыну. 
- «Жағымсыз» жағы: 

- күйзеліс жағдай туғызуы; 
- қоғамдағы өмірлік тəртіпті бұзу; 
- тұрақтылық пен теңдікті бұзу. 
- Қақтығыс функциясы дегеніміз - қоғамға, оның əртүрлі қоғамдық 

құрылымдарына қатысты қақтығыстардың (əлеуметтік топ, мекеме жəне 

индивид) атқаратын рөлі. Қақтығыстардың ашық жəне латентті (жасырын) 

қызметтері бар. Ашық қызметі - қақтығыстардың оппоненттерінің 

көздеген мақсаттарына сəйкес келуімен сипатталады. Латентті (жасырын) 

қызметі оның нəтижесі уақыт өткенде ғана анықталады. 

Қақтығыс ережесі:  

Проблема+қақтығыстық жағдай+қатысушылар+инцидент=қақтығыс. 

Деректерге жүгінсек қақтығыстардың 80 % оған қатысушылардың 

ниетімен пайда болады екен. 

Қақтығыстың себептері: Қақтығыс - екі немесе одан да көп тарап 

мүдделердің сəйкес келмеуінен басталады жəне əр түрлі себептерге 

байланысты туындайды. Олар: 

- сыртқы жəне ішкі; 
- жалпы жəне жеке; 
- материалдық жəне идеалдық; 
- обьективті жəне субьективті болып бөлінеді. 
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- Қaзipгi заманғы қақтығыстардың ерекшеліктері: 

- бөлінетін ресурстардың шектеулігі; 
- коммуникация нашарлығы; 
- мiндeттep мен құқықтардың нақты бөлінбеуі; 
- құқықтар мен міндеттерді дұрыс бөлмеу; 
- білімсіздік, лауазымға сəйкес келмеуі; 
- қызметкерлердің мүмкіндіктерінен артық жүктеме атқаруы. 
- Қaзipгi заманғы қақтығыстану дамуының бағыттары: 

- Әлеуметтік-философиялық (қақтығыстардың макро-деңгейде даму 

тенденцияларын қамтитын теориялық бағыт); 

- Ұйымдастырушылық (ұйым, топ, ұжым, қақтығыстардың 

ceбeптері мен динамикасын зерттейді);. 

- Индивидуалды психологиялық (қақтығыстағы жеке тұлғаның 

сипаттамасы мен мінез-құлқының психофизикалық ерекшеліктерін 

зерттейді). 

Қақтығыс дабылы: 

- дискомфорт; 
- инцидент; 
- түсініспеушілік; 
- шиеленіс; 
- дағдарыс. 
- Қақтығысты шешу жолдары: 
- Қақтығысты шешуде 3-ші жақтың делдалдың  (медиатор) көмегіне 

жүгіну арқылы шешу. Делдал (медиатор) – Бұл ешбір тарапқа бас имейтін, 

барлық қатысушы тараптар сенетін адам. Бұл адам дауласушы eкi жаққпен 

де таныс болмауы керек [ 1; 11 б.].   

- Компромисс (лат. Comprommissum) - екі жақтың бip-бipiнe жол 

бepyi, екі жаққа тиімді келісімге келу, даулы мəселеге қатысты ұстанымдарды 

екі жаққа да тиімді ету арқылы шешу. 

Конфликтоген - қақтығысқа алып келетін əрекеттілік немесе 

əрекетсіздік. 

- үстемдікке талпыну; 
- агрессия көрсете білу; 
- эгоистік таныту; 
- ережені  бұзу; 
- •жағымсыз жағдайдың туындауы. 
Қақтығыстың нəтижесі яғни қақтығыс немен аяқталуы мүмкін деген 

сауалға қақтығыстардың нəтижесі қақтығыстардың түріне байланысты 

болады деген қорытынды жасаймыз. Десек те мынандай нəтижелерді атап 

көрсетуге болады: «жеңіс-жеңіліс», «жеңіс-жеңіс», «жеңіліс-жеңіліс». 

Қақтығыстың барынша айқын түрі ол бұқаралық əрекет көрсету. Ол - 

көбіне билікке көңілі толмайтын, пікірлері ортақ, көпшіліктің қолдауына 

арқа сүйейтін əлеуметтік топтар тарапынан жасалады. Бұқаралық шеру - 
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бұл қақтығыстың белсенді түрі. Оның ұйымдасқан жəне стихийялы 

(ұйымдаспаған, аяқ астынан), тікелей  жəне жанама, күш көрсету арқылы 

немесе бейбіт жəне т.б. түрлері болады. Бұқаралық наразылықтарды 

ұйымдастырушылар – экономикалық мүдделері бip, кəсіби, діни жəне 

мəдени қызығушылықтары ортақ адамдардың басын қосады. Бұқаралық  

наразылықтардың  мынандай түрлері  бар: митинг, шеру (демонстрация), 

пикет, ереуіл (забастовки) [2; 40 б.]. 

Бұл бұқаралық əрекеттердің əр қайсысының мəселені шешудегі алдына 

қойған мақсаттары мен міндеттері  бар. Мысалы қазіргі  заманғы бұқаралық 

əрекеттердің кең тараған түрінің бipi – ереуіл.  Қазіргі заманғы ереуілдер нақты 

мақсаты айқын, алдын-ала дайындық пен ұжымдық талқылаудан өткен, көсемі 

(лидері)  танымал, парламент депутаттарының біразының қолдауына арқа 

сүйеген, халық пен прессаның  қолдауын пайдалану арқылы жүзеге 

асырылатын ереуілдер. 

Ойымызды қорытындылай келе айтарымыз қақтығыс – күнделікті 

қоғамдық өмірдің əр саласында орын алып жататын табиғи үрдіс 

болғандықтан бiз басқа адамдардың пікірін тыңдауға, бағалауға, 

құрметтеуге, өз көзқарасымыз бен қарым-қатынастарымызды дұрыс 

жеткізуге, зорлық-зомбылық пен күш қолданбауға үйренуіміз жəне 

басқалардың да осылай жасауға көздерін жеткізуге  міндеттіміз. 
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Понятие гражданско-правовой ответственности, формируясь на 

протяжении нескольких тысячелетий, остается предметом научных 
дискуссий. Для рассмотрения вопроса состояния и перспективного развития 
понятия «договорная ответственность» обратимся к отечественной доктрине, 
законодательству и практике. 

Проблема юридической ответственности - одна из наиболее сложных 
как в общей теории права, так и в отраслевых юридических науках. Сложность 
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исследуемой темы вполне понятна, поскольку «ответственность» - понятие 
не только правовое, но и философское, и социальное, и нравственное [1; 15]. 
Согласно традиционной для теории права трактовке, юридическая 
ответственность - это реакция на правонарушение, заключающегося в 
причинении вреда и нарушении охраняемых законодательством интересов 
[2; 19]. Как отмечает Е.А. Суханов, юридическая (ретроспективная) 
ответственность всегда связана с определенной оценкой последствий 
прошлого поведения [3; 301]. 

Ю.Г. Басин под гражданско-правовой ответственностью понимает 
предусмотренное законодательством или договором имущественное 
взыскание или имущественное обременение, применяемое к субъекту 
гражданского правонарушения, нарушившему возложенные на него 
обязанности, и компенсирующие имущественные потери управомоченного 
лица, вызванные нарушением [4; 33]. В то же время представляется, что 
имущественное взыскание или обременение - это явления экономического 
характера и применение данных мер к лицу, допустившему противоправное 
поведение, конечно, характеризует гражданско-правовую ответственность, 
но полностью и всесторонне раскрыть сущность этого понятия данные 
признаки не могут. 

В литературе наибольшим признанием пользуется определение 
гражданско-правовой ответственности, данное О.С. Иоффе, 
рассматривающего ответственность как санкцию, которая вызывает для 
нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных 
гражданских прав, либо возложения дополнительных гражданско-правовых 
обязанностей [5; 5]. В некоторых современных работах авторы уточняют 
формулировку тем, что гражданско-правовая ответственность состоит в 
лишении правонарушителя имущества без какой-либо компенсации [6; 
250]; другие указывают на то, что она направлена на восстановление 
нарушенных прав и стимулирование экономических отношений [7; 215]; 
с точки зрения третьих, под гражданско-правой ответственностью 
следует понимать санкции, связанные с дополнительными 
обременениями для правонарушителя [8; 50]. Следует иметь в виду и 
то, что под санкцией понимают предусмотренные законодательством или 
договором меры имущественного воздействия, призванные 
обеспечивать надлежащее исполнение заключенных договоров, и не 
всякая, предусмотренная законодательством, санкция является гражданско-
правовой ответственностью. 

В юридической литературе существуют следующие концепции 
взаимосвязи и соотношения санкции и ответственности. 

Первая устанавливает приоритет ответственности, определяя 
гражданско-правовую санкцию разновидностью гражданско-правовой 
ответственности [9; 44].  

Вторая концепция (концепция тождества) уравнивает категории 
ответственности и санкции. Ее сторонники отождествляют санкцию и 
ответственность, считая реализацию всякой санкции за нарушение 
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гражданско-правовой обязанности ответственностью [10; 36].  
Наиболее приемлемой нам представляется третья концепция, 

которая заключается в том, что понятие санкции шире понятия 
ответственности, поскольку первое обслуживает как механизм действия 
мер ответственности, так и тех правовых мер, которые по своей природе 
ответственностью не являются. 

Можно констатировать, что до сих пор не существует единого 
понятия гражданско-правовой ответственности, однозначно принимаемого 
правовой наукой. В литературе даже высказывалось мнение, что 
гражданское право вообще не нуждается в конкретном общем 
определении гражданско- правовой ответственности, как англо-
американская система права, где понятие договорной ответственности как 
частного момента общей теории ответственности за нарушение обязательства 
никогда не формировалось, поскольку отсутствовало общее понятие 
обязательства, а в качестве проявлений ответственности рассматривались 
средства правовой защиты.. Прежде чем сделать попытку определения 
гражданско-правовой ответственности, необходимо более определенно 
выделить специфические черты гражданско-правовой ответственности, 
отграничивающие ее от иных видов юридической ответственности.  

Во-первых, возмещение должно быть эквивалентно причиненному 
вреду или убыткам;  

во-вторых, гражданско-правовая ответственность связана с 
применением имущественных санкций вне зависимости от характера вреда;  

в-третьих, за однотипные правонарушения к различным участникам 
имущественного оборота применяются равные по объему меры 
ответственности;  

в-четвертых, гражданское законодательство включает в себя ряд норм, 
устанавливающих ответственность за случай, то есть при отсутствии вины 
нарушителя;  

в-пятых, последствия гражданско-правового нарушения могут быть 
устранены добровольно самим нарушителем, без вмешательства судебных или 
иных государственных органов [5; 15]. 

Под гражданско-правовой ответственностью предлагается понимать 
санкцию, связанную с дополнительными имущественными лишениями для 
нарушителя и имеющую цель имущественного восстановления нарушенного 
права потерпевшего (кредитора). 

В зависимости от основания возникновения гражданско-правовой 
ответственности различают договорную и внедоговорную ответственность. 

Под договорной ответственностью принято понимать ответственность, 
наступающую в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, возникшего из договора. Обязательство, возникшее не из 
нарушения договора, а по другим основаниям (например, причинение вреда 
личности или имуществу юридического лица, неосновательное обогащение) 
влечет внедоговорную ответственность. Несмотря на то, что названные 
обязательства могут возникнуть в связи с договором, основанием для 
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применения мер ответственности все же является не нарушение 
договорных обязательств, а соответствующий факт причинения вреда либо 
неосновательного обогащения. 

Основное различие в существе между договорной и внедоговорной 
ответственностью состоит в том, что договорная ответственность наступает в 
случаях не только предусмотренных законодательством, но и указанных 
сторонами в договоре. При заключении договора стороны вправе не только 
повысить ответственность в сравнении с той, что установлена 
законодательством или снизить ее размер, но и установить меры 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств в дополнение к определенным законодательством. Таким 
образом, ответственность за нарушение договора выступает дополнительной 
обязанностью должника к уже существующему между сторонами 
обязательству. 

Договорную ответственность предлагается понимать как санкцию, 
применяемую для восстановления нарушенного вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора имущественного 
положения кредитора. 

Одним из важных вопросов понятия договорной 
ответственности является ее отграничение от иных категорий 
гражданского права, также применяющихся в связи с имевшим место 
нарушением субъективных прав. 

Нужно отметить, что очень сложно провести грань, отделяющую 
ответственность за нарушение договорного обязательства от мер, 
понуждающих нарушителя к надлежащему исполнению обязательства, 
от мер оперативного воздействия и, наконец, от способов обеспечения 
исполнения обязательств. Анализируя содержание указанных институтов, 
казалось бы, можно даже прийти к выводу, что это если не 
тождественные, то достаточно пересекающиеся понятия. Например, в 
случае передачи продавцом товара ненадлежащего качества покупатель 
вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного 
уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков 
товара; если недостатки товара носят существенный характер покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы либо потребовать замены товара. 
Как видно, ГК среди перечисленных последствий нарушения 
договорных обязательств указывает не только меры имущественной 
ответственности. 

Следует также заметить, что все последствия нарушения договора до 
его нарушения носят обеспечительный характер, так как сама потенциальная 
возможность, угроза их применения является стимулом к надлежащему 
исполнению обязательств. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что договорная 
ответственность - это санкция, применяемая для восстановления 
имущественного положения кредитора, нарушенного вследствие 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. 
При определении сущности договорной ответственности 

предпринимателей представляется важным определить ее функции. 
Внимание законодателя явно сосредоточивается на компенсационной 
функции, на определении и урегулировании ситуаций, в которых возникает 
обязанность возмещения убытков. 

Решающее значение в проблематике, относящейся к компенсации за 
нарушение договора, имеет определение размера убытков. Размер 
упущенной выгоды исчисляется с учетом разумных затрат кредитора, к 
которому при этом также предъявляется ряд требований: кредитор не вправе 
требовать возмещения упущенной выгоды, если не принял всех мер по 
предотвращению или уменьшению убытков; кредитор обязан доказать 
причинную связь между противоправным поведением должника и 
ожидаемым интересом по договору; упущенная выгода кредитора должна 
исчисляться в разумных пределах, с учетом нормального стечения 
обстоятельств и времени, необходимого для восстановления работы 
кредитора. 

Существенным признаком штрафной неустойки в гражданском праве 
является ее независимость от убытков. Штраф взыскивается независимо от 
того, будет ли предъявлен иск в отношении основных убытков, возникли ли 
вообще убытки у потерпевшей стороны и в каком размере, а в ряде случаев, 
предусмотренных законодательством или договором, неустойка 
взыскивается вообще сверх возмещаемых потерпевшему убытков (п. 2 ст. 
295 ГКРК). Размер штрафной неустойки стороны могут оговорить 
самостоятельно. Причем, судебной практике знакомы случаи, когда в 
договоре предусматривают такие суммы неустойки, что за короткое время 
должник становится обязанным в оплате неустойки в несколько раз больше 
суммы основного долга. 

Полностью реализуется превентивная функция договорной 
ответственности, как в области ответственности, основанной на принципе 
вины, так и в случаях установления повышенной безвиновной 
ответственности. Предупредительно-воспитательная цель возложения 
ответственности на невиновного нарушителя договора заключается в 
побуждении его к действиям, которые препятствовали бы влиянию 
случайностей на выполнение взятых обязательств. 

Действующее законодательство и судебная практика свидетельствуют 
о закреплении принципа абсолютной ответственности предпринимателей, 
предусматривающего незамедлительное применение мер имущественной 
ответственности к нарушителю договора.  

Необходимо также отметить сигнализационную функцию договорной 
ответственности предпринимателей. Предполагается, что, заключая 
договор с лицом, уже однажды нарушившим свои обязанности, сторона будет 
более бдительна и примет дополнительные меры защиты своих 
интересов договора.  

Можно сказать, что договорная ответственность имеет двоякую цель -
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обеспечить соблюдение требований законодательства сторонами и защитить 
права стороны, пострадавшей от недобросовестности её контрагента. 

В современном гражданском праве институт договорной 
ответственности не только сохраняет свою актуальность, но и показывает 
динамику развития. Наиболее ярко среди функций договорной 
ответственности проявляется ее компенсационная направленность, развитие 
которой в немалой степени проявляется в широкой сфере заключения 
предпринимательских договоров. В действительности функции договорной 
ответственности взаимосвязаны и в случае наступления ответственности 
проявляется каждая из названных, но степень их видимости зависит от 
специфики возникших между субъектами отношений. 
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САЛТ-ДӘСТҮРДІҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ РӨЛІ 

 

Қай заманда, қай қоғамда болсын алдында тұрған ең басты 

міндеттердің бірі – болашақ ұрпағын тəрбиелеу. Жан – жақты жетілген, 

ақыл парасаты мен мəдениеті мол, саналы ұрпақ тəрбиелеуде əр халықтың 

салт – дəстүрінен дамуындағы бағалы байлықтың нəрін біртіндеп сіңіру 

арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Бүгінгі таңда мектепте оқып жатқан 

жас ұрпақты елжандылыққа тəрбиелейтін тағылымды тəлім-ұлттық рухта 
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тəрбиелеу мен оқыту. Халқымыздың ұлттық мұрасын оқу – тəрбие ісімен 

сабақтастыру басты парызымыз.Балаларды қазақ халқының жеті ата 

шежіресі мен дастархан дəстүрлері арқылы тəрбиелеудің тұлғалық шарты 

– тəрбиенің оқушы тұлғасына (қолдау, қорғау, сенім көрсету, құрметтеу) 

бағыттылығы мен жас ерекшеліктерін ескеріп, оның дамуы мен əлеуметтік 

қалыптасуына жағдай жасауымыз қажет. Сондай-ақ, салт – дəстүр 

халықтың білгілі бір əдет – ғұрыптары мен байланысты туады. Салтқа 

қысқаша түсінік бере өтсек, ол халықтың кəсіп, сенім, тіршілігіне 

байланысты қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын дəстүрдің 

бір түрі. Ал ұлттық дəстүр – ол тарих барысында қалыптасып ұрпақтан-

ұрпаққа жалғасып отыратын əдет-ғұрыптар, салт-сана, қоғамдық тəртіп, 

заң, мінез-құлық қалыптары. Мысалы, бала тəрбиесімен байланысты: 

шілдехана өткізу, сүйінші сұрау, балаға ат қою, бесікке салу бұл дегеніміз 

– баланы алғашқы бөлеу, үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді əйелге 

тапсырылады. Сосын бесікті отпен аластап, баланы бөлейді, иткөйлек - бұл 

сəбидің қырқынан шығарылғанша киген көйлегі, тұсау кесу, атқа мінгізу, 

сүндетке отырғызу тойлары - сəрсенбінің сəтті күні ауыл молдасы баланы 

сүндетке отырғызады жəне т.б. сол сияқты салт – дəстүрлер қазақ 

халқында ежелден келе жатқан дəстүр. Қазақ отбасындағы салт – 

дəстүрлер мен əдет-ғұрыптардың балаларда ұнамды қасиеттерді 

қалыптастыруға ықпалын, кез-келген тəрбие ең алдымен отбасынан бастау 

алып, бүкіл əлемге тарайтынын дəлелдейді. [1] 

Діні мен дəстүрінің құндылықтарын бойына сіңіріп өскен ұрпақтың 

жат ағымдардың жетегіне еріп, əдепсіз əрекеттерге бой алдырмайтыны 

ақиқат. «Қандай да бір жaт ағымның жетегінде кетіп қалмауы үшін бірінші 

ол қазақи болып жетілуі, тұлға бойында қазақтық болуы керек. Қазақтың 

салт-дəстүрін бойына терең сіңірген бала басқа ағымдардың жетегіне 

ілесіп кетпейді». Олай болса ұрпақ тəрбиесінде ежелден қалыптасқан 

халқымыздың жақсы дəстүрлерін оқып үйрену, өнеге тұту, жас ұрпақты 

ізгішілікке баулу əрдайым басты назарда ұсталуы тиіс. Бірақ, өкінішке 

орай, соңғы кездері қоғамда жастар арсындағы суицидтің артуы, 

қыздардың кəмелет жасына жетпей ана атанып, жасанды түсік жасатуы, 

тапқан сəбиін шімірікпестен далаға тастап, өлімге қиюы, өзін мəпелеп 

өсірген ата-анасын кəпір санап, өз үйінен безінуі секілді небір азғындық 

əрекеттер көбейіп келеді. Дəстүрімізге жат, дінімізге қайшы мұндай 

жүгенсіз əрекеттердің артуына не себеп, кім кінəлі? Басты себептерінің 

бірі қазіргі таңдағы теледидар бетін ділімізге, дініміз бен салт-дəстүрімізге 

жат батыс пен өзге де елдердің тартымды етіп түсірілген мультфилмдері 

мен телесериалдары жаулап алған десек те болады. Ғаламтордағы адамды 

жауыздыққа, жабайылыққа, қатігездікке баулитын ойындар əлеміне еніп, 

əлеуметтік желілердегі адамгершілікке жат, анайы бейнематериалдарды 

кедергісіз тамашалайды. Осыдан келіп өзінше бір виртулды əлемде өмір 

сүріп, өзі қалаған тамаша өмірді қиялына енгізіп, шынай өмірдің 
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қағидаларын қабылдамайтын, тұрмыстық қиыншылықтарға төзімсіз 

ұрпаққа айналады. Соның салдарынан қоғамда суицид, нашақорлық, 

жезөкшелік секілді дерттер асқынып, тасбауыр, жетесіз балалардың саны 

көбейеді. Ал, өз ата-анасынан, жылы ұясынан безінудің басты себебі 

ретінде ел ішіне дендеп кірген теріс пиғылды діни ағымдардың жастарға 

тигізіп отырған ықпалын айтуға болады. Ата-ананы баласынан, ағайынды 

бауырынан айырып, шетін көзқарастарын сіңіруді көздейтін мұндай 

ағымдар əсіресе əлі дүниетанымы толық қалыптасып үлгермеген, санасы 

енді ғана жетіліп келе жатқан жас ұрпақтың санасында кері түсінік 

қалыптастыруға ықпал ететіні сөзсіз. Дəстүрлі емес діни ағымның 

ықпалына түскен баланың бойында бірқатар өзгерістер пайда болып, уақыт 

өте келе мүлде басқа адам кейпіне кіреді. Мұндай ағымдардың көздегені – 

мұсылман үмбетін ыдыратып, өскелең ұрпақты ұлттық құндылығы мен 

санасынан айыру, еліне, жерінен, ата-анасынан, туыстарынан, қоршаған 

ортасынан ажырату. Осындай адамгершілікке, салтымыз бен дəстүрімізге 

жат, дінімізге қайшы əрекеттерден, ұлтымыздың табиғатына кереғар 

түсініктерден жас ұрпақты, жаңа буынды қалай арашалауға болады? 

Оларға қандай тəрбие беру керек. Қазақ тарихында болмаған мұндай 

олқылықтардың орын алуына өз ана тілін, ата тарихын, асыл дінін, 

ғасырлар бойы білмегендік себеп болып отыр. Ұлттық құндылықтарымыз 

бен төл мəдениетіміздің, салт-дəстүріміздің ұмыт бола бастауынан адами 

қасиеттеріміз де аяққа тапталып жатқанын жасыра алмаймыз. Көрнекті 

қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай «Ұлттық мəдениеттен жұрдай рухта 

тəрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын 

пайдалы азамат шықпайды» деген екен. Демек, ұлттық тəрбие – біздің 

ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп тапсыратын асыл қазынамыз...  

Қазақ – рухани зор байлыққа ие халық. Ата-бабаларымыздың 

күнделікті өмірде қолданып келген əр мақал-мəтелі, нақыл сөзі, тыйым 

сөздері əлі күнге тəрбиенің бастау бұлағы болып келеді. Әр халықтың 

өзіндік салт-дəстүрі арқылы сол халықтың рухани, мəдени жəне 

адамгершілік қарым-қатынасы қалыптасады. Жаңа өмірдің есігін ашқан 

нəресте өмірге келгеннен кейін құлағына азан шақырып, ат қоюдан бастап, 

шілдехана, тұсау кесер батасы, сүндеттеу рəсімі сияқты салт-дəстүрлердің 

барлығы да баланың ой-санасын жетілдіріп, жеке тұлға болып өмірінің 

соңына дейін жалғасатын қазақы əдет-ғұрыптардың бəрі исламнан бастау 

алады. Бала тəрбиесі бесіктен басталып, бесік жыры, жыр-дастандар, 

əңгіме-хикаялар арқылы беріліп, баланың жастайынан тіршілікке, кəсіпке 

бейім болып өсуіне үлкен септігін тигізген. Бұл туралы зерттеуші ғалым 

Д.Ж.Айдаров «Діл жəне дəстүр» атты еңбегінде салт-дəстүр, əдет-ғұрып 

түсініктерінің қазақтың фольклорында, ауыз əдебиетінде, шежірелерінде, 

батырлық жырларында, қазіргі əдебиет пен өнерде, жалпы ұлттық 

танымында ерекше орын алатын ұғымдар екенін айтып, оларды қазақ 

халқымен ғасырлар бойы бірге жасасып келе жатқан, адам тəрбиесінің, 
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əсіресе бала тəрбиесінің қағидалары мен ережелер деп санаған. Сондықтан 

біздің басты міндетіміз – бала тəрбиелеу барысында қазақтың ұлттық салт-

дəстүрлері мен əдет-ғұрыптарының рухани күш екенін сезіне отырып, 

оларды пайдалану арқылы болашақ ұрпақты адамгершілік қасиеттерге 

баулу. Ұлттық құндылықтардың жалғасып, рухани-мəдени өмірдің 

қалыптасуында дін мен қазақы салт-дəстүрдің сабақтастығы маңызды рөл 

атқарады. [2] 

Жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мен мəдениеті мол, саналы 

ұрпақ тəрбиелеуде əр халықтың салт-дəстүрі, ел дамуындағы бағалы 

байлықтың нəрін біртіндеп сіңіру арқылы ғана жүзеге асыруға болады. 

Басқа халықтар сияқты қазақ елінің де ұрпақ тəрбиелеуде мол тəжірибесі, 

жиған-тергені, озық ойлары мен өзіндік ерекшеліктері бар. Осындай мол 

мұраның «дəнегін мəпелеп екпейінше» жастарды ізгілік пен 

парасаттылықта тəрбиелеу мүмкін емес. Халықтың жазбаша жазылмаған, 

ұрпақ есінде мəңгілікке сақталып, бір ұрпақтан бір ұрпаққа ауызша 

жалғасып келген нақыл – өсиет, өнеге қағида болып таралып келген тəлім 

– тəрбие тағылымының бай мұрасы бар. [3] 

Өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихының ішінде қазақ халқы тəрбие 

саласында мол тəжірибе жинақтады. Оның негізінде белгілі əдет-ғұрыптар 

мен дəстүрлер қалыптасты. Әдет-ғұрыптар, философ Н.С.Сарсенбаевтың 

сөзімен толықтыра айтқанда, «адамдардың қоғамдық мінез-құлқының, 

олардың өмірі мен тұрмыс салтының тарихи нормалары, олар ұрпақтан 

ұрпаққа беріліп, қоғамдық пікірдің арқасында сақталады. Халықтың əдет-

ғұрыптар мен дəстүрлер адамдардың өндірістік қызметі процесінде өмір 

қажеттерінен пайда болады. Оларда сол халықтың тек өзіне ғана тəн 

ұлттық "мөрі мен əдебиетінің жасампаз, шығармашылық тəжірибесі, 

тəрбие саласындағы орнықты қағидалары, принциптері, мінез-құлық 

нормалары, əдіс-тəсілдері, амал-жолдары топтастырылып бейнеленген. 

Осы орайда Сарсенбаевтың «Ұлттық өнер мен əдебиетке психикалық 

құрылым мен ұлттық сипат ұлттық мəдениетінің өзіндік сипаттары, 

белгілері мен ерекшеліктері түрінде көрінеді, олар көбіне ұлттық əдет-

ғұрыптар мен дəстүрлер түрлерінде тұлғаланып көрінеді»... 

Әрбір ұрпақ өз көзі мен өткеннің талаптары, объективті факторлар 

негізінде жеткіншек ұрпақты өмірге даярлап, оны ата-бабалар дəстүрінде 

өмірде жинақталған тəжірибе негізінде тəрбиелей отырып, оларды 

мүмкіндігінше терең игере түсінуі керек. Тарихи этнографиялық кездерді 

жəне ауызекі халық шығармашылығын зерттеу, осы проблема жөніндегі 

зерттеулермен танысу, халықтың салт-дəстүрлеріне талдау жасау, қазақ 

халқы тəрбие процесінде балаларға ізгі көзқарас, балалар мен қыздар 

тəрбиесіне саралап қарау, жас ерекшеліктерін ескеріп отыру, ойын-сауық, 

еңбек процесінде əртүрлі əдіс-тəсілдерді пайдалану, ұлттық мəдениетке, 

ана тіліне, туған жерге аялап қарау, балаларды еңбекке, өнерге, қолөнерге, 

əдеп мəдениетіне ерте баулу секілді мəселелерге аса көңіл бөліп отырған 
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деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ұрпақ тəрбиесі келешек қоғам 

қамын ойлау болып табылады. Ал ұрпақты жан-жақты келбетті етіп 

өсіруде халықтың салт-дəстүрлердің тəлім тəрбиелік, білім таныстылық 

ролі орасан зор. Өзге халықтар сияқты қазақ елінің ұрпақ тəрбиесі жөнінде 

атам заманнан бері жиып-терген мол тəжірибесі бар. Отанын сүюшілік ең 

асыл қасиеттерін жас ұрпаққа күнделікті тұрмыста үнемі үйретіп, қаны 

мен жанына сіңіріп келеді. Адамның жарық дүниеге келген күннен бастап 

оның есейіп, о дүниеге аттанып кеткенге дейінгі өмірі мен іс – əрекеті, 

басқалармен қарым-қатынасы атаулының барлығы салт-дəстүрден өзекті 

орын алып, адамның дүниеге көзқарасын қалыптастыратын тəрбие мектебі 

болып табылады.  

Әр халықтың өзіндік ерекшелігіне, салт-дəстүрлеріне байланысты 

бала тəрбиесінде бесіктің алатын орны маңызды. «Төрінде бесік тұрса, 

төре де басын иеді», - дейді қазақ. Қазақ ұлттық этнология саласына тəн – 

қазақ халқының салт-дəстүрі болып табылады. Бесік – қазақ қауымы үшін 

аса қастерлі, қасиетті мүлік. Оны адами өмірдің бастапқы ұясы деп біледі. 

Көшпелі ғұмыр кешкен бабаларымыздан қалған қасиетті мұра. [4] 

Халқымыздың ежелден желісі үзілмей жеткен көне салт-дəстүрі мен 

əдет-ғұрыптары рухани, мəдени жəне адамгершілік дүниеміздегі қымбат 

қазыналарымыздың бірі. Өскелең ұрпақ өз елінің тарихын, тілін, дінін, 

салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын білуі шарт. Бала тəрбиесі тек мектеп 

қабырғасында ғана берілмейтіні анық, ананың бесік жырынан бастап, 

адамның жер қойнына берілгенге дейінгі өзі көріп білген салт-дəстүрлер 

барлығы да адамның дүниетанымын қалыптастыратын өмір сабақтары. 

Халық тəрбиені балаға ана құрсағында жатқаннан бастайды. Оған куə 

іштегі сəбидің уақытында дүниеге келуі үшін үлкен аналар түрлі ырымдар 

жасайды. Осыған орау, шілдехана- сəби дүниеге келген соң бір жеті бойы 

ана мен баланың жағдайын жасайды. [5] 

Сонымен, қорыта келе, əрбір ұлттың ұлттық қасиеттері ұлттық 

тəрбиеге байланысты дамып қалыптасады. Қазақ халқының аса бай ұлттық 

əдебиеті, қайырымды, əдепті салт-дəстүрлері оның этностық 

ерекшеліктерін көрсетеді де, ол жеке тұлғалардың ұлттық қасиеттерін 

қалыптастырады. Бала тəрбиесіне салт-дəстүрдің маңызы зор.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ 

 
Одной из особенностей современного этнического состава населения  

Казахстана является полиэтничность, как следствие актуальными являются 
межэтнические браки. По данным последней переписи 2009 года в 
Казахстане проживает 125 этносов, полиэтнический состав, как известно, 
формировался не одно столетие. Различными путями в Казахстан 
прибывали представители разных этносов. Межэтнические браки не новое 
явление.  Ежегодно в стране заключают тысячи межнациональных браков. 
Самой распространенной формой по-прежнему остаются казахско-русские 
браки. Однако новым направлением стало заключение браков с 
иностранными гражданами. Были зарегистрированы союзы с гражданами 
почти всех континентов– Африки, Южной и Северной Америки, 
Австралии, Евразии. 

Проблема межнациональных  отношений имеет глубокие 
социальные корни и обусловлена рядом исторических, психологических, 
религиозных, социальных и конфессиональных причин [3,с.150]. 
Смешанные в национальном отношении семьи ученые рассматривают как 
средство интеграции общества. Как считает демограф С.К. 
Уалиева,  смешанные браки работают на укрепление единства народов, 
межнациональное согласие. Дети в таких семьях вырастают толерантными, 
они видят культуру разных народов, взаимодействие этносов на бытовом 
уровне. Однако не все так просто складывается в межэтнических браках, 
растет их число, наряду с этим растет и число разводов среди них [8].   

Изучению вопросов межнациональных браков в Казахстане 
советского периода посвящены работы современных зарубежных авторов 
Д.Горенбурга [1] и Адриен Л.Эдгар [10]. Из казахстанских авторов следует 
выделить работы С.К.Уалиевой [7,8,9].   

В последнее десятилетие XX века  и в начале ХХI века процессы 
брачности в Казахстане претерпели глубокие изменения. Статистические 
материалы дают общую характеристику тенденций в сфере межэтнических 
браков. В Республике Казахстан межэтнические браки в советский период 
по данным переписи 1970 года составляли 20,6%, в 1979 году — 21,5%, в 
1989 году - 23,9%, в 1989 году - 23,9% [6, с.76].  Как мы видим, удельный 
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вес их растет, в 1989 году можно сказать каждая четвертая семья в 
республике состояла из представителей разных этносов.  

 Рассмотрим удельный вес межэтнических браков периода 
независимости. В 1991 году их удельный вес в общем количестве браков 
составил 21,4%, в 2000 году - 20,3%, в 2005 году - 18,8%, 2010 году - 
17,5%, 2014 году -15,9% [8, с.171].  Как мы видим снижается их удельный 
вес, хотя абсолютное число межэтнических браков растет. Связано, это 
прежде всего, с ростом показателей брачности в целом по стране.   

Активно вступают в межнациональные браки два наиболее крупных 
этноса Казахстана - казахи и русские. За 25 лет независимости изменилось 
их соотношение в составе населения, которое и оказало влияние на 
характеристику и динамику числа регистрируемых ими межэтнических 
браков.   В 1991 году казахов - 40,1%, русских - 37,82%, в 2015 году 65,5% 
казахов и  21,5% русских. Снижение количества русского населения 
связано с миграционным оттоком, снижением рождаемости, высокой 
смертности (старение населения). 

Удельный вес межэтнических браков у казашек составляет 4,17% от 
всех браков, в то время как у русских женщин этот показатель значительно 
выше, примерно в 8 раз, и составляет 30,12% [9, с.372]. 

Для рассмотрения характеристики межэтнических браков применяют 
коэффициент национальной гомогенности браков (национально-
однородные). Коэффициенты, равные единице, означают, что 
представители этих национальностей практически не вступали в 
смешанные браки. Близкий  к единице коэффициент объясняется 
абсолютным преобладанием этноса. Низкий уровень национальной 
гомогенности браков обусловлен значительной долей межэтнических 
браков [8, с. 173]. 

Для всех национальностей по Казахстану данный показатель 
составляет - 0,813, у мужчин - казахов - 0,948, у казашек - 0,958, у мужчин-
русских - 0,744 и у женщин-русских - 0,699 [8, с.173]. Показатели 
выявляют отличия в национальном и гендерном аспектах. Для казахов в 
целом свойственны более гомогенные браки, в то же время этот показатель 
выше у женщин. Для русских, напротив, характерны более низкие 
показатели национальной однородности браков, при этом статистические 
данные свидетельствуют, что русские женщины чаще вступают в 
межэтнические браки по сравнению с мужчинами [8, с.173]. 

Мы видим насколько важной является гендерная характеристика 
данного процесса. Наибольшие проценты межэтнических браков у казахов 
приходятся на мужское население, причем разрыв в показателях с 
женщинами стабильно сохраняется. В ходе глубинных интервью, которые 
были проведены демографом Сауле Уалиевой, выявлены причины такого 
поведения.  В казахских семьях традиционно считается, что «если сын 
приводит невестку, какой национальности она бы ни была, она приходит в 
семью мужа». Соответственно, у казахов большая свобода в выборе 
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этнической принадлежности партнера предоставляется мужчинам [8, 
с.174].   

Удельный вес межэтнических браков русских по отношению ко всем 
зарегистрированным межэтническим бракам в Казахстане показывает 
сохранение показателей практически на прежнем уровне. Причины 
видятся, в первую очередь, в значительном миграционном оттоке из РК 
молодых людей русской национальности в конце XX - начале XXI веков. И 
в возрастной структуре молодых людей на брачном рынке произошли 
определенные коррективы [8, с.175].   

Более сложными для научного описания и анализа фактами в сфере 
брачности являются процессы, происходящие в поликультурных регионах, 
поскольку к общим проблемам формирования новой ценностной системы 
семейно-брачных отношений здесь присоединяются серьезные проблемы 
межнациональной совместимости.  

Удельный вес разводов казахов в межэтнических браках по 
отношению ко всем зарегистрированным разводам межэтнических браков 
в Казахстане, характеризуется увеличением показателей практически в два 
раза. При этом гендерные особенности проявляются особенно интересно, 
начиная с 2002 года, показатели разводов у женщин стали существенно 
превышать показатели у мужчин. Данная особенность в сопоставлении с 
более высокими показателями межэтнической брачности у мужчин 
казахов, свидетельствует о новых тенденциях разводимости у женщин, 
изменении их представлений о свободе выбора [9, с.374]. 

В период с 1999 года по 2016 год наблюдается сближение 
показателей разводов у мужчин обоих этносов. Сближение показателей 
происходит и в статистике удельного веса межэтнических разводов среди 
женщин русских и женщин казахской национальности. Показатели 
разводов у русских женщин снизились, а у казашек, напротив, показатели 
межэтнических разводов увеличились, в чем проявляется зависимость от 
показателей брачности [8, с.176].   

Таким образом, в характеристике межэтнических браков двух 
основных этносов страны - казахов и русских, выявлены определенные 
отличия. Более гомогенные браки свойственны для казахов. Для русского 
населения Казахстана характерны более высокие показатели 
межэтнических браков. Ситуация объясняется различным удельным весом 
в национальном составе и более традиционными представлениями у 
казахов в отношении национальной однородности браков. Кроме того, 
удельный вес межэтнических браков выше у мужчин-казахов по 
сравнению с женщинами. У русских другая ситуация – выше показатели 
межэтнических браков у женщин в сравнении с мужчинами [8, с.177].   

Сохраняется преемственность  в отношении к межэтническим 
бракам в независимом Казахстане. В новые межэтнические браки 
вступают дети и внуки из таких браков. В большинстве случаев, как 
правило, сами по себе браки потомков из межэтнических браков - уже 
будут межэтническими, поскольку в их детях и внуках произошло 
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смешение культур, этносов и генотипа. Они представляют потенциал для 
заключения новых смешанных браков [8, с.177].  

Теперь обратим внимание на вопрос идентичности детей в 
смешанных браках. Существуют такие понятия как "национально-
культурная идентичность", "этническая идентичность".  

В зависимости от личностно-индивидуальных особенностей 
супругов, от степени их идентификации с собственной этнической 
группой, от наличия у каждого из супругов условных норм, обычаев, 
традиций в повседневной супружеской жизни происходит в определенной 
степени преломление первоначальной сложившейся и сформировавшейся 
в процессе становления личности супруга национально-культурной 
идентичности [4]. 

В процессе взаимоотношений супругов возможны преобразования 
этнических особенностей. Либо полное приобретение одним из супругов 
культурных характеристик другого или же наоборот утрата собственного 
исторического наследования. Либо признание обоими супругами 
определенных этнических и культурных черт. Конечно, межнациональные 
браки представляют собой сложное межличностное, социальное и 
культурное переплетение.  Это так же определяет совокупность 
предписаний и обязанностей для супругов [4]. 

Однако, пары, вступившие в смешанный брак считают, что 
«интернациональные» семьи способствуют снижению межнационального 
напряжения в обществе. Ведь взаимопроникновение разных культур и 
традиций лишь обогащает духовный мир каждой семьи. Дети в таких 
семьях вырастают толерантными, они видят культуру разных народов, 
взаимодействие этносов на бытовом уровне [2]. 

Выбор детьми этнической идентификации из смешанных браков при 
получении документов, удостоверения личности в РК может быть: по отцу, 
по матери, или отказ от заполнения этой графы (может быть просто 
прочерк в документе). 

Но далеко не всегда совпадает определение этничности в паспорте и 
в реальности. В своей работе исследователь А.А. Сусоколов отмечает, что 
«потомок от межнационального брака может иметь самосознание, не 
совпадающее с записью в паспорте» [5, с.140]. 

Это, в свою очередь, создает для людей смешанного происхождения 
определенные проблемы. Такие дети говорят, что “разрываются”, 
оказавшись перед необходимостью выбирать между двумя родителями. 

В некоторых других странах мира по-другому решен вопрос 
национальной идентичности. К примеру, в США не определяют в 
документах национальность или этническую принадлежность. При 
переписи населения американцы могут указать свою национальность – по 
две с каждой стороны, если родители были смешанного происхождения. В 
1993 году в США на конференции о людях, родившихся в смешанных 
межрасовых браках, был представлен Билль о правах людей со смешанным 
происхождением, по которому они могут иметь идентичность, отличную 
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от той, что имеют его братья и сестры, более того, менять свою 
идентичность в течение жизни [11]. 

Важным моментом является выбор детьми из смешанных браков 
партнеров из соответствующих браков. Причем, этот выбор не всегда 
совпадает с этнической принадлежностью родителей. Однако данный 
фактор важен, поскольку родители с обеих сторон в этом случае более 
лояльны к выбору детей, и чаще одобряют его. Так как сами они имеют 
опыт разного отношения родственников к их выбору в прошлом. 

В заключении приведем интервью студентов из межнациональных 
семей Восточного Казахстана: 

"Родилась я в межнациональной семье, мой отец – казах, мама – 
русская. В документах я указала национальность отца, но отношу себя к 
русской национальности. Так я себя ощущаю. В семье мы также 
разговариваем на русском языке. Отец родился в городе Зыряновск в 
семье, где преобладало советское сознание, вследствие чего чаще 
общались на русском языке. Казахский язык я знаю поверхностно, на 
школьном уровне. 

Из традиций в нашей семье принято отмечать главные православные 
праздники и праздники казахской культуры. Вопрос о воспитании меня как 
казашки или как русской не стоял остро в нашей семье, в первую очередь 
мне прививали общечеловеческие нравственные качества.  

Одно из больших преимуществ рождения в межнациональной семье 
считаю то, что для меня одинаково понятны и близки две разные культуры 
и обе являются родными. Думаю, поэтому мне свойственно толерантное 
отношение, уважение к представителям других мировоззрений, обычаев, 
национальных взглядов". 

"Я родился в межнациональной семье, отец – узбек, мама – казашка. 
Ощущаю себя казахом. В документах указана национальность «узбек», я 
сделал такой выбор, потому что так принято - указывать национальность 
отца. Хотя, папа сам из межнациональной семьи, у него тоже отец узбек, а 
мама казашка. Дома мы разговариваем на казахском и русском языках. 
Папа знает только казахский, на узбекском мы не говорим. Традиции в 
семье у нас все казахские. Считаю, что меня вырастили как казаха, хотя 
остро этот вопрос в семье не стоял. К "недостаткам" я бы отнес то, что мой 
отец не знает свой язык и традиции своего народа и соответственно я тоже 
их не знаю." 

Как считают ученые при выборе этнической принадлежности важен 
процесс социализации - и отношения в семье, и круг общения, друзья, 
родственники, и влияние общества в целом. В одной семье двое детей 
могут идентифицировать себя по-разному (один по отцу, другой по 
матери). 
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ЭТНОАУЫЛ 

 

Мемлекеттің құндылықтарының бірі мəдени мұра болып табылады. 

Ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан мəдени мұра жалғастығы қазіргі 

кезде де қайта жаңғырып отыр. Өзінің тілі мен мəдениетін, салт-дəстүрін 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып жеткізетін халық қана мəңгілік ел 

идеясына ие болады.    Қазақ халқы өзінің даму кезінде өзге ұлттардың 

мəдениеті мен салт-дəстүріне де құрметпен қарап келе жатқан халық. Оған 

себеп елімізде  140 астам ұлт өкілдері  өмір сүріп жатыр. Қазіргі Қазақстан 
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жағдайында этносаралық қатынастарды үйлесімді мағынада өрбіту 

қажеттілігі бар екені даусыз. Тек оны басқа этникалық 

мəдениет үлгілерінен Қазақстанның негізгі ұлты – қазақтардың 

құндылықтар əлемін оқшаулау арқылы емес, қайта басқа этнос 

қауымдастықтарының  мəдени кеңістігіне жақындату арқылы жүргізу 

керек екені байқалады [2]. 

Қазақ халқының мəдени құндылықтары жалпыадамзаттық 

құндылықтар сипатына барынша сəйкес келген жағдайда ғана жалпы 

еліміздің мəдени кеңістігінде этносаралық мəдени синтезге, 

сиысушылыққа, өзара ықпалдасуға негіз болатынын кейбір зерттеулерде 

атап өтіледі. Осыған байланыста елімізде «Мəдени мұра»  мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданған. «Мəдени мұра»  мемлекеттік бағдарламасы 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен іске 

асырылуда. Бағдарлама халықтың үлкен мəдени мұрасын, оның ішінде 

заманауи ұлттық мəдениет, фольклор жəне салт-дəстүрлерін, ұлттық тарих 

үшін ерекше маңызы бар тарихи-мəдени жəне сəулет ескерткіштерін 

қалпына келтіру, ұлттық əдебиет пен жазбаның ғасырлар бойындағы 

тəжірибесін жалпылау, мемлекеттік тілде əлемдік ғылыми ойлар, мəдениет 

жəне əдебиет жетістіктерінің үздіктері негізінде толымды қор жасауды 

зерттеу жүйесін құруды қарастырады. «Мəдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасы рухани жəне білім беруді дамыту салаларындағы негізгі 

құжат, стратегиялық ұлттық жоба болып табылады[5]. 

Елімізде басқа ұлттардың тарихы мен мəдениетін, салт-дəстүрін 

дамыту үшін де көптеген шаралар жүзеге асырылуда. Оған дəлел, Өскемен 

қаласында құрылған этнопарк. Этнопарк ШҚО мəдениет, мұрағат жəне 

құжаттама басқармасының «Шығыс-Қазақстан облыстық сəулет-

этнографиялық жəне табиғи-ландшафтық мұражай-қорығы» болып 

табылады. Өскемен қаласында орналасқан этнографиялық мұражай-қорық 

2010-2011 жылдар аралығында салынған. Қала тұрғындары бұл 

мұражайды «этнопарк», «этноауыл», «этнографиялық парк» деп атайды. 

Этноауыл Қазақстанда тұңғыш рет жүзеге асырылған бірегей жобалардың 

санатында болып отыр. Өскеменге келген қонақтардың бəрі  Өскемен 

қаласындағы этноауылды міндетті түрде көріп қайтады. Біздің өлкемізде 

бір жанұяның баласындай болып тату-тəтті өмір сүріп жатқан ұлттардың 

мəдениетін осы этноауылдан көруге болады.  Мысалы кіре берістегі ақ 

шатырдай қазақтың киіз үйі қазақтың материалдық мəдениетінің көрінісі 

болса, ары қарай өзге ұлттарда өздерінің ұлттық үйлерін көріп тамаша бір 

күй кешеді. Мұнда орыстан бастап, кəріс, неміс, шешен, татар, ұйғыр, 

қысқасы өңірімізде өмір сүріп жатқан түрлі ұлт өкілдерінің материалдық 

мəдениетін тамашалауға болады.  Жалпы аумағы 7 гектарды алып жатқан, 

сонау XIX-XX ғасырлардан сыр шертетін қоныстар ансамблінің 

құрамында 11 ұлт өкілінің ерте заманда тұрақтаған үй-жайлары 

орналасқан. Тез арада мықты шеберлердің қолымен тұрғызылған бұл  



360 

ауылды Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көріп, өзінің жоғары бағасын беріп 

кеткен. Сондай-ақ, Президент Шығыстағы оң тəжірибесін бүкіл елімізге 

таратуға тапсырма берген болатын. Облыс аймағындағы тіршілік етуші 

этностардың ежелден бері жалғасып келе жатқан ата дəстүрін, тұрмыс-

салтын насихаттауды мақсат тұтқан этноауылдың əрбір үйінен адамдар 

өмір сүрген сол кезеңнің көрінісін аңғару қиын емес. Десек те, мұнда 

жұрттар тұрақты түрде тұрмайды, тек мерекелік күндерде немесе қалаға 

сыйлы қонақтар келгенде, оқушылар мен студент жастар танысуға саяхат 

жасаған кезде ғана этнокешенде тіршілік қыза түседі. Бүгінде ашық аспан 

астында орын тепкен этноауыл мұражайлар қатарына енгізіліп, 

Өскемендегі этнографиялық қорық-мұражайының қарамағына өткен [6]. 

Этноауылдың  ауданы 2013 жылы 117 га-ға дейін созылған еді. Бұл 

парктың ішіне ауданы 14 га болатын ботаникалық парк, исламдық стильде 

жасалған бау-бақша, жаздық концерт залы, жапон стилінде жасалған 

бақша, классикалық музыка аллеясы, розарий, əскери комплекс, «Жібек 

жолы» паркі, фонтандар, террасалық бақшалар, хайуанаттар бағы жəне 

тағы басқалар  кіреді.  

Өскемен қаласында, жалпы облыс көлемінде өзге ұлттардың мəдени 

құндылықтарын дамыту үшін барлық жағдайлар жасалған.  1992 жылы 

Елбасының қатысуымен еліміздегі алғашқы Достық үйі Өскеменде 

ашылған болатын. Бұл тəжірибе оң нəтиже берген соң барлық өңірлерде 

Достық үйлері құрылды. Сол сияқты этноауыл жобасы да алғаш біздің 

Өскемен қаласында салынды. Қазіргі кезде жап-жасыл ландшафтты, 

гүлзарлары мен бау-бағы, өткен ғасырлардан ғибратты сыр шертетін 

ғимараттары көздің жауын алатын этносаябаққа табан тигізіп тұрып, оған 

дейін бұл аумақтың қандай мақсатта пайдаланғанын елестете де алмайсыз. 

Этноауыл салу жөніндегі алғашқы идея Орынбор қаласында өткен 

Қазақстан мен Ресей арасындағы өңіраралық əріптестік жөніндегі 

алтыншы форумда туды. Құрылысты қызу жүргізуге өңірдің іс-тəжірибесі 

жеткілікті, табиғи қолайлылығы жағынан да мүмкіндіктері бар еді. 

Нəтижесінде екі ел арасындағы əріптестікті жетілдіре түсуге арналған 

келесі форум Өскеменде өтіп, үлкен жиында бірегей этноауыл салтанатты 

түрде ашылды. Этноауылдың тұсауын Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев кесті. Салтанатты жиында Елбасы алдында аталған ауылдың 

«тұрғындары» – өңірдегі ұлттық-мəдени бірлестіктердің өкілдері өз 

ұлттарының өнері мен мəдениетін паш етті. Олар өздерінің халық əндерін 

айтып, ұлттық билерін биледі. Бұл Елбасының ұйытқы болуымен 

қалыптасқан еліміздегі ұлтаралық татулықтың үйлесімділігін дəйектеген 

көңілді, жарқын күн болды. 

2002 жылы Сол жағадағы аумағы 6,7 га оқу комбинаты мұражайға 

берілді. 2006 жылы тағы да 27 га жер қосымша бөлінді. Мұнда біршама 

жұмыс атқарылды.  Әтноауылдағы ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы 

отырықшы қазақ қонысы сəнді де сəулетті болғанына қарамастан, сол 
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шақтағы халықтың аумалы-төкпелі тарихынан көп хабар береді. Көне 

ғасырлардағы Дəндібай жəне Ұлан ауданының Күнгей қонысындағы тас 

үйлердің көшірмесі бізді атамзамандағы мəдениет пен өркениет дəуіріне 

апарғандай болды. Қазақ көшіп-қонып жүрген, отырықшылықты мында 

үйренді дейтін атүсті түсінік осы үйлерді көрген кез келген жан үшін 

жалған екенін өз-өзінен айтып тұрғанына куə боласыз. ХІХ ғасырдың 

соңындағы орыс кеншілерінің үйі, ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы 

поляк, ұйғыр қоныстары мен сол ғасырдың орта шеніндегі татар, өзбек, 

армяндардың дəстүрлі үй-жайларының үлгісі, еврей мен шешеннің 

қарапайым да күрделі тұрақтары аралаушыларды бейжай қалдырмайды. 

Туысқан өзбек, қырғыз халықтардың қонысжайларын да тамашалаудың 

мүмкіндігі мол. Әр үйде сол елдің мəдениетімен таныстыратын мұражай 

қызметкерлері отырады. Қызметкерлер барған кезден келушілерді жақсы 

қарсы алып, үйдің ішіндегі тұрмыстық құралдармен тереңдей түсіндіріп 

өтеді. Өз елінің салт-дəстүрін сағынған əрбір ұлт өкілі этноауылға келген 

кезде өзінің туған үйіне оралғандай сезімде болады. Үйдің ішіндегі əрбір 

тұрмыстық зат көзіңе оттай басылып, ыстық көрінеді. Сонымен қатар, 

Ертістің қорық ішіне қарайтын бөлігін аралайтын арнайы қайық стансасы, 

өткен ғасырдың ескерткіштер аллеясы – зұлмат жылдар, соғыс кезеңі, 

соғысқа қатысқан қаһармандардың құрал-саймандары, қару-жарақтары, 

көрме залы бар. Бұл жерлерді аралағанда құтты бір сол кезеңге түскендей 

күй кешесің. Тұтас аумақты аралап шығу үшін халыққа қолайлы арнайы 

шағын доңғалақты пойыздар жүреді. Ал балалардың ертегі əлемі демалыс 

күндері қаладағылардың жиі келетін арнайы демалыс орнына айналып 

үлгерген. Хайуанаттар бағында аң-құстардың неше түрі бар. Әртүрлі аң 

құстарды тірідей көріп, тамашалауға болады. Саябақтан жаз бойы келген 

қонақтарын ертіп келген қала тұрғындарын көресің. Тіпті жаздың 

жаңбырлы күндері де бұл ашық саябақтарда адамдар үзілмейді.  

Этноауылда орналасқан Абай үйі көпшіліктің көп жиналатын орны. 

Өйткені бұл жерде облыс бойынша əртүрлі мəдени шаралар 

ұйымдастырылып жатады. Абайдың үйі тура ақынның Жидебайдағы үйіне 

ұқсатылып тұрғызылған. Шеттен келген қонақтар Абайдың үйіне кіріп, 

қазақ өркениетінің биіктігіне таң қалып жатады. Жалпы этноауыл əр 

халықтың мəдени құндылықтарын насихаттап, ұрпақтардың бойына ата-

баба дəстүрінің құндылықтарын сіңіретіні сөзсіз. Өскемен қаласында 

орналасқан этнографиялық мұражай-қорық осы өңірді мекен ететін барлық 

ұлттарды бір жанұяның баласындай жақындата түседі. Әлі де осы 

этноауылдың жұмысын жандандыру үшін тұрақты жұмыстар жүргізілсе, 

бұл келер ұрпаққа қалар үлкен қазына болып табылары сөзсіз.    
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СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты мақсат ғылым 

негіздерін игертумен қатар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру болып табылады. Бүгінгі таңда жас ұрпақты 

шығармашылық қабілеті дамыған тұлға етіп тəрбиелеуде жəне оқыту мен 

тəрбиелеудің сапасын арттыруда сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастырудың бір жолы 

ретінде сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруды жатқызуға болады. 

Өйткені, сыныптан тыс жұмыстар оқушының жеке тұлға болып 

қалыптасуына, жан-жақты білім алуына, шығармашылық қабілетінің 

қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді.   

Қазіргі таңда дамыған қоғам шығармашылықпен жұмыс жасай 

алатын, білімді тұлғаны қажет етеді. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын 

тұлғаның негізгі іс-əрекеті ақыл-ойға, əрі алған білімді басқа таныс емес іс-

əрекетте қолдана білуге негізделеді. Ал, бұл айтылған мəселелер 

оқушының өз бетінше сыныптан тыс жұмыстары негізінде 

қалыптасатындығы белгілі.  

Сыныптан тыс жұмыс – тұлғаның əлеуметтік қалыптасуын 

қамтамасыз етуде оған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен 
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ұйымдастырылған жəне сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып 

келетін жұмыс түрі.  

Сыныптан тыс жұмыс əртүрлі тəрбие əрекеттерінің жиынтығы 

ретінде оқушыға кең көлемде тəрбиелік ықпал ете алады. Сондай-ақ ол 

жұмыс оқушының сабақта мүмкін болмайтын жан-жақты жеке қабілетін 

ашуға ықпал етеді. Сонымен бірге, сыныптан тыс жұмыстармен айналысу 

оқушының жеке əлеуметтік тəжірибесін жандандырып, жетілдіреді. 

Сыныптан тыс əртүрлі тəрбие жұмысы оқушылардың оқу əрекетіне 

қатысты қызығушылығының дамуына жəне оған белсенді қатысуға зор 

ықпал етеді. Сыныптан тыс жұмыстың білімділік жəне тəрбиелік мəні өте 

зор. Сыныптан тыс атқарылатын жұмыстар оқушыларды белсенділікке, 

өзбетінше жұмыс істеуге, əр түрлі тапсырмаларды шығармашылықпен 

орындауға мүмкіндік береді.  

Жүйелі түрде жүргізілген сыныптан тыс жұмыс оқушылардың 

қабілетін дамытуға жəне олардың ғылым мен техниканың белгілі бір 

саласына деген қызығушылығын қалыптастыруға əсер етеді. 

Қазіргі уақытта мектептерде жүргізілетін дəстүрлі сыныптан тыс 

жұмыс түрлеріне: үйірмелерді, факультативтік курстарды, экскурсияны, 

пəндік олимпиадаларды, əртүрлі қызықты кештер мен сайыстарды 

жатқызуға болады. Оқушылардың пəнге қызығушылығын арттыруда, ой-

өрісін жəне танымдық қабілетін дамытуда, шығармашылыққа баулуда, өз 

ойын еркін жеткізе білу дағдысын қалыптастыруда сыныптан тыс өтілетін 

іс-шаралардың маңызы зор.  

Сыныптан тыс жұмысты жоспарлауды оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастырудан бастау қажет. Оқушыларды 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда оларды шығармашылық 

жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра 

түсу үшін шығармашылық қабілеттерін сабақта жəне сабақтан тыс уақытта 

қалыптастыруда əр түрлі əдіс-тəсілдерді қолдануға болады. Оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда төмендегідей əдіс-тəсілдерді 

қолдануға болады:  

- талқыланатын тақырып мазмұнына қарай материал жинақтау; 
- талқыланатын тақырып бойынша пікірталастар мен талқылауларға 

қатысу;  

- талқыланатын тақырып бойынша өз пікірлерін дəлелдеу;  
- талқыланып отырған тақырып бойынша өз жолдастарына, 

мұғалімдерге сұрақ қоя білу;  

- жолдастарының жауабына пікір айту;  
- сыныптасының жауабы мен жазбаша жұмыстарын бағалау;  
- үлгерімі нашар сыныптастарын оқытумен айналысу;  
- үлгермеуші сыныптастарына түсініксіз материалдарды түсіндіру;  
- логикалық ойлауын дамытатын ойын түріндегі тапсырмаларды 

шешу;  
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- бергілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс (кері 
есептер құрастыру, мəтін мазмұнын өңдеу, шығарма, шағын мəтін, əңгіме 

құрау); 

- өз бетімен қиын тапсырмаларды орындай білу;   
- шығармашылық тапсырмаларды шешуде бұрыннан білетін əдісті 

қолдану арқылы орындай алу;  

Осындай əдіс-тəсілдерді қолдану арқылы оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға елеулі үлес қосуға болады.  

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда 

қолданылатын бергілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмысқа 

мысал келтірейік. 2 сыныптың математика пəні бойынша есепке кері есеп 

құрастыруға берілген тапсырманы қарастырайық [1]. 

1. 9 шелек алма бар еді. Балабақшаға 5 шелек алма жөнелтілді. Неше 
шелек алма қалды? 

Осы есепке кері есеп құрастыр жəне шығар. 

Берілгені: 

Бар еді – 9 шелек 

Жөнелтілді – 5 шелек 

Қалды - ? 

Шешуі: 9-5=4  

Жауабы: 4 шелек алма қалды. 

Кері есеп: а) Балабақшаға 5 шелек алма жөнелтілді. Қоймада 4 шелек 

алма қалды. Қоймада бастапқыда барлығы қанша шелек алма болған еді. 

Берілгені: 

Жөнелтілді – 5 шелек алма 

Қалды – 4 шелек алма. 

Шешуі: 5+4=9  

Жауабы: барлығы 9 шелек алма болған. 

ə) 9 шелек алма бар еді. Балабақшаға алма жөнелтілген кейін 4 шелек 

алма қалды. Балабақшаға неше шелек алма жөнелтілді?  

Берілгені: 

Бар еді – 9 шелек алма. 

Қалды – 4 шелек алма. 

Жөнелтілді – ? шелек алма. 

Шешуі: 9-4=5 

Жауабы: балабақшаға 5 шелек алма жөнелтілді. 

Математика пəнінен осы іспетті жұмыстарды орындау бастауыш 

сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға 

септігі бар. Осындай тапсырмалар арқылы оқушылардың оқуға, білуге 

деген қызығушылығы артады, оқуға деген белсенділігі қалыптасады. 

Шығармашылық тапсырмалардың оқушылар үшін мынадай маңызды 

жақтары бар: 

- сұрақтарды, мəселелерді талдауға үйренеді; 
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- шығармашылық ой-өрісі артады; 

- кітаппен жұмыс істеу біліктерін қалыптастырады; 

- оқушы өз ойын жеткізе білуге, сөз мəдениетіне үйренеді; 

- білімін жүйелі түрде толықтыруға үйренеді; 

- мұғалімге тəуелділіктен арылып, шығармашылық жұмыстарға 
белсене араласуға үйренеді [2]. 

Шығармашылық дарындылықтың белгілері əртүрлі болатындығы 

қиындық туғызады жəне де олар əлеуметтің ортамен тығыз байланысты. 

Баланың қандай болса да кез келген шығармашылық талпынысын 

құптауымыз керек. Себебі оның астарында баланың таза, ашылмаған 

шығармашылық бастауы жатыр. О.Бальзактың «Ұдайы еңбек ету – өнердің 

де, өмірдің де заңы» дегеніндей, оқушылардың шығармашылық қабілеті 

қалыптастыру мен дамытуда мұғалімге үнемі ізденуді, тұрақты еңбек етуді 

міндеттейді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ     

БАҚЫЛАУДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Тəуелсіз Қазақстан Республикасында ұлттық құқық тек қана 

нормативтік актілер арқылы қалыптасуда. Құқықтың нəр алатын бастауы - 

Қазақстан Республикасының Негізгі заңы Конституция болып табылады. 

Конститутцияның ең жоғарғы заңдық күші бар, жəне Республиканың бүкіл 

аумағында ол тікелей қолданылады.  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының құқықтың жан-жақты 

нысандары дамып келе жатқан, мемлекет пен қоғамның құрлымында үлкен 

роль атқаратын, қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған құқық 

жүйесі құрылуда. Ал осы құқық жүйесі деп қоғам дамуының объективті 

заңдылықтарына байланысты қалыптасқан оның ішкі құрылымын айтады. 

Конституциялық бақылау – қазіргі заманғы құқықтық мемлекет құру 

жолына түскен елдердің күнделікті өмірінінің бір сипаты. 

Конституицялық бақылау заң əдебиеттерінде заңдар мен басқа да 

нормативтік құқықтық актілердің Конституцияға сəйкестігін арнайы 
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тексеру жəне негізгі заңның нормаларын түсіндіру институты ретінде 

белгілі. 

Конституциялық бақылау дүниежүзілік практикада жалпы соттар, 

арнайы конституциялық соттар жəне сот жүйесіне кірмейтін 

конституицялық кеңестер, конституциялық трибуналдар арқылы жүзеге 

асырылды. 

Дүниежүзілік  құқықтық тəжірибеде Конституциялық Кеңестердің 

пайда болуын конституциялық бақылау функциясының өсіп-даму 

кезеңінің бір көрінісі деп айтуға болады. Конституциялық Кеңестердің 

конституциялық соттардан айырмашылығы, олар сот органы  болып 

табылмайды жəне мемлекеттік биліктің ешбір саласына кірмейді, өз 

өкілеттігін басқа мемлекеттік органдар мен лауазым иелерінен тəуелсіз 

жүргізеді. 

Конституциялық бақылау доктринасы алғаш АҚШ-та 1803 жылы 

Жоғарғы Сотта Дж.Маршалл төрағалық етуімен қабылданған «Мəрбори 

Мəдисонға қарсы» ісі бойынша сот шешімінде алғаш пайда болған 

болатын. Бұған дейін АҚШ Конституциясы Жоғарғы Сотқа Конгресс 

қабылдаған заңдардың Конституцияға сəйкестігін анықтау құқығын 

бермеген-ді. Дегенмен, Жоғарғы Сот құқық қолдану практикасында 

заңның конституциялығын тексеруді басшылыққа ала отырып, 

конституциялық бақылау институтының пайда болуына себепкер болды. 

Дж. Маршалл өзінің шешімін 1789 жылы қабылданған сот құрылысы 

туралы заңның 13-бөлімін Конституцияның 3-бабына қайшы келеді деп 

танып, аталған баптың соттарда қолданылуын тоқтатты. Одан əрі 

конституциялық бақылау практикасы Швецарияда (1848 жылы), 

Аргентинада (1853 жылы) өз жалғасын тапты. 

Конституциялық Кеңес алғаш рет мемлекеттің конституциялық 

бақылау органы ретінде 1958 жылы Францияда, бесінші Республиканың 

жариялануымен қатар дүниеге келген болатын[1, б.44]. 

Кейбір авторлар конституциялық əділ сот билігінің бір бөлігі болып 

табылады деп санайды. Басқалары конституциялық əділ сот өзінің 

өкілеттіліктерін сақтауды қамтамасыз ете отырып, биліктің үш тармағынан 

да тыс тұрады деп санайды. Үшіншілері конституциялық бақылау ерекше 

бақылаушы билік болып табылады деп ойлайды. Ю.А.Юдин 

конституциялық бақылау органдарының жаратылысы екіұшты сипатқа ие 

деп санайды. Бір жағынан бұл əдеттегі сот өндірісімен ұқсастығы көп 

нысандандырылған рəсімге сəйкес құқықтық шешімдер қабылдайтын 

заңдық хұкім органдар. Екінші жағынан – бұл өзінің түзілу тəртібі, құрамы 

бойынша, шешетін мəселелерінің сипаты бойынша саяси органдар. Заңгер 

ғалымдардың пікірінше, кез келген конституциялық мəселе саяси сипатқа 

ие, өйткені саяси билікті бөлу жəне жүзеге асыру мəселесін қозғайды. 

Ондай пікірмен келісуге болады, сонымен қатар, Ю.А Юдиннің 

конституциялық бақылау органы басқа органдар: Парламент, Үкімет 
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секілді саяси  орган болып табылмайды дегені де дұрыс. Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Кеңесі саяси процеске, саяси 

бақылауға, саяси шешімдер қабылдауға қатыспайды. Осыны ескере 

отырып, Конституициялық Кеңестің қарастырылатын мəселе бойынша 

қандай да бір саяси сипаттағы баға беруге құқығы жоқ екені, тек құқық 

мəселелерін ғана шеше алатыны туралы норманы заңнамалық түрде бекіту 

қажет. Конституциялық Кеңес заң шығарушы қабылдайтын шешімге оның 

үйлесімділігі, саяси тиімділігі, дұрыстығы жəне т.б. туралы баға бере 

алмайды. 

Қазақстан Республикасында конституциялық бақылау органының 

даму тарихына келсек, еліміз тəуелсіздік алысымен-ақ Республиканың 

Негізгі заңының басымдылығын қамтамасыз ету үшін конституциялық 

бақылау органын құрға қадам жасады. Бізде конституциялық бақылау 

органын құру туралы ең алғаш ұмтылыс 1978 жылы Қазақ КСР-інің 

Констиутциясына өзгерістер мен толықтыруларға сəйкес Конституциялық 

қадағалау комитеті құрылуға тиіс еді. Алайда, аталған Комитет 

конституциялық орган ретінде іс жүзінде құрылмады. Конституциялық 

бақылау органын құру туралы мəселеге біздің мемлекетіміз шынайы 

егемендік алғаннан кейін қайтып оралды. 1992 жылы алдымен «Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Соты туралы» жəне «Конституциялық 

сот өндірісі туралы» заңдар қабылданып, кейін Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың ұсынуымен Жоғарғы Кеңес 

отырысында Конституциялық Сот төрағасы мен он мүшесі сайланды. 

Қазақстан Республикасының 1995 жылы қабылданған 

Конституциясы бойынша конституциялық бақылаудың жаңа органы – 

Конституциялық Кеңестің көзделуіне байланысты, 1995 жылдың аяғында 

Конституциялық Сот таратылды. [2, б.13] 

Конституциялық Кеңес өзінің қызметін Конституциямен жəне «ҚР 

Конституциялық Кеңесі туралы» Конституциялық заңымен жүзеге 

асырады. [3, б.24] 

 Конституциялық заңдылықтар Конституциялық Кеңестің Қазақстан 

Республикасының Конституциясының үстемдігін оның барлық аумағында 

қамтамасыз етуші мемлекеттік орган ретіндегі мәртебесін бекітеді. Бұл 

ретте Конституциялық Кеңес өз алдына дербес, басқа ешқандай 

мемлекеттік органдарға, ұйымдарға, лауазымды тұлғаларға немесе 

азаматтарға тәуелді емес. Конституциялық Кеңес өз өкілеттіктерін 

орындауда тек Конституцияға бағынуға міндетті. 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясында 

Конституциялық Кеңеске арналған бөлім бар. Осы мемлекеттік органның 

қандай мақсатта құратылатындығы Конституцияда көрсетілмеген. Алайда, 

Конституциялық Кеңестің Конституциясында белгіленген өкілеттігінен 

Конституциялық Кеңестің негізгі көздейті Конституцияны қорғау екендігі 

көрінеді. 
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Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 

Конституциялық Кеңесі туралы» конституциялық заңында осы органның 

нені көздейтінін айқын да дəл бейнелеген. Онда Коституциялық Кеңестің 

мемлекеттік  орган ретінде Республика Конституциясының Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында үстемдік етуін қамтамасыз ететіндігі 

айтылған. Қазақ КСР-ң бірде-бір Конституциясында, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының 1993 жылғы Конституциясында мұндай ереже болған 

жоқ. 

Бұдан басқа, Кеңес барлық қолдану субъектілері үшін ортақ міндетті 

сипаттағы, Конституция нормаларына ресми түсінік беру құқығына ие. 

Бұрын мұндай билікке Конституциялық Соттың пайда болу кезеңінде ҚР 

Жоғарғы Соты ие болған.  

Конституциялық Кеңес мемлекеттік механизмнің бір бөлігі бола 

тұрып, мемлекеттік биліктің  бірде-бір тармағына жатпайды. Ол тіпті билік 

тармақтарының бірде-біріне жуыспайды. Осының бəрі Конституциялық іс 

жүргізудің өзіндік қырын көрсетеді. Өтініші бойынша конституциялық іс 

қозғайтын субектілер ауқымы шектеулі. Ол субъектілер конституциялық іс 

жүргізуге қатысушылар болып есептеледі. Оған  Президент, Сенат 

Төрағасы, Мəжіліс Төрағасы, Парламент депутаттарының жалпы санының 

кем дегенде бестен бірі, Премьер-Министр, Республика соттары, 

мемлекеттік органдар жəне актілерінің конституциялығы тексерілетін 

лауазымды адамдар жатады [4, б,191]. 

Конституциялық Кеңес Президентті сайлау, республикалық 

референдум мен Парламент депутаттарын сайлауды өткізуге қатысы бар, 

Елбасының қызметтен бас тартуы, мерзімінен бұрын босатылуы сияқты, 

маңызды саяси шешімдер қабылдау үрдісіне қатысады; елдегі 

конституциялық заңдылықтың нығаюына əсерін тигізуіне тиісті, 

заңдардың алдын-ала бақылауын жүзеге асыру бойынша құқықтыққа ие. 

Конституция көрсеткендей барлық өкімет органдарының қызметі 

Конституциялық Кеңеспен өзара байланысты.  

Конституциялық Кеңес конституциялық бақылауды жүзеге асыру 

арқылы, Конституция нормаларына қайшы келетін заңдарды және басқа да 

нормативтік құқықтық актілерді бекітпей заң шығарушы органның 

қызметіне маңызды әсер етеді. Сондай-ақ Парламент Кеңеске 

конституцияның нормаларына түсінік берулерін сұрауға өкілетті. 

Конституциялық Кеңес Парламентке жыл сайын конституциялық 

заңдылықтың жағдайы туралы жолдауды бағыттай отырып заңдылықтың 

даму жолын анықтайды.  

Сонымен, Конституциялық Кеңеспен жүзеге асырылатын, саяси 

реалия зерттеуіне жəне конституциялық бақылаудың құқықтық 

механизміне негізделген, сонымен қатар қазақстандық тəжірибені есепке 

ала отырып конституциялық бақылаудың жаңа үлгісіне талдау жасау, 

келесідегідей қорытынды жасауға əкеледі. Өзінің жол салушысы - 
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Конституциялық Сотқа қарағанда, Конституциялық Кеңес бірқатар жаңа 

билікке ие болды. Ол Конституцияны ресми түрде талқылауға құқығы бар 

жалғыз орган болып табылады. Осыдан барып, бірінші рет Конституцияны 

ресми талқылау жөніндегі билік заң органына емес, ал Конституцияның 

мамандандырылған құқық қорғау органына тиесілі болып отыр, бұл сөзсіз 

оның беделінің артуына жəне билікті бөлу қағидасын келешекте жүзеге 

асыруына əсерін тигізеді [5, б,147]. 

Құрылған Конституциялық Кеңестің ісі конституциялық бақылаудың 

міндетін орындай отырып, оның біріншіден, мемлекеттік билік 

бұтақтарының олардың конституциялық билікке жəне сабырлылық пен 

қарама-қайшы салмақтылық жүйесіне сəйкес, бірлікпен жəне келісілген 

өзара əрекеттесушілікпен қамтамасыз етуге əсерін тигізетіндігі туралы 

куəландырады; екіншіден, заң үрдісінде конституциялық заңдылық 

артады, үшіншіден, ол ҚР Конституциясымен бекітілген адам жəне азамат 

құқығы мен бостандығын қорғауға əсер етеді.  
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗГЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚ 

 

Сыбайлас жемқорлық бұл бүкіл əлемдік дерт. Биологиялық тұрғыдан 

қарастырғанда бұл дертті алдын алудың көптеген дəрі дəрмегі болғанымен 

əлі күнге дейін толық емі табылған емес. Сол сияқты сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы əр елде өз принципіне сай заңдар мен қағидалар бар. 

«Коррупция» термині латынша «бұзу, сатып алу»деген мағына береді. Заң 

энцоклопедиясында бұл терминге «лауазымды адамның өзіне сеніп 

тапсырылған құқыктар мүмкіндіктерді бас пайдасына жұмсайтындығын 

көрсететін саясат немесе мемлекеттік басқару саласындағы қылмыстық 



370 

əрекет» деген анықтама берілген» [1]. 17.12.1979 жылғы Лауазымды 

адамдардың құқытық тəртібін сақтау жөніндегі кодексте былай делінген 

:«сыбайлас жемқорлық ұғымын ұлттық құқық анықтайды», «лауазымды 

адамның өзі өкілетті салада кез келген формадағы сияқы үшін сол 

сияқыны берген адамның мүддесіне лауазымдық нұсқаулықты бұзып та, 

бұзбай да қандай да бір əрекет жасауы немеес жасамауы» сол анықтамаға 

жатқызылған [2]». БҰҰ ның Анықтамалық құжатында «сыбайлас 

жемқорлық-өз пайдасы үшін мемлекеттік билікті теріс пайдалану 

делінген» [3]. Дəл осындай анықтама Дүниежүзілік банкте берілген [4]». 

Қазіргі Қазақстандық криминологияда да сыбайлас жемқорлыққа 

«мемлекеттік немесе өзгедей қызметкерлерлің сатқындығымен 

сипатталатын əлеуметтік құбылыс» деп анықтама берген» [5]. «Сыбайлас 

жемқорлық- мемлекеттік қызметті жеке басының пайдасы үшін  заңсыз 

пайдалану. «Заңсыз» термині мемлекеттегі қызметтегі адамның іс –

əрекетін реттейтін заңның бар екендігін білдіреді» [6]. 

Осы анықтамаларды талдай келе,сыбайлас жемқорлық жайлы 

мынадай қортындыға келеміз: 

-бұл, бəрінен бұрын, заңдық дəл анықтамасы жоқ əлеуметтік 

құбылыс; ол үйреншікті жағдайға айналғанда азаматтық қоғам, мемлекет 

ыдырай бастайды; 

-бұл құқық бұзушылықтың өзіне тəн субъектілері бар ; 

-бұл субъектілердің жүктелеген қызмет мүддесіне жəне құқық пен 

моральдің белгіленген нормаларына қарамай өз қызмет бабын, құқықтық 

мəртебесін жəне лауазымдық беделін теріс пайдалануы; 

-жоғарыда аталған субъектілердің өзінің баюын немесе басқа 

адамдардың мүддесін көздеп атқарған қызметі. 

Сонымен сыбайлас жемқордық қоғам мен мемлекетті іштей 

ыдырататын əлеуметтік құбылыс [7]». 

Көптеген зерттеулер ішінде əлемдегі сыбайлас жемқорлық туралы 

жалпы ең толық əрі дұрыс мағлұмат беретін жəне жемқорлық факторларын 

анықтайтын Трансперенси Интернэшнл халықаралық зерттеу ұйымы 

болып табылады. Трансперенси Интернэшнл (Transparency International) 

сөзінің аудармасы-халықаралық айқындық деген мағынаны білдіреді.Бұл 

халықаралық деңгейде жəне жеке елдердегі сыбайлас жемқорлықпен 

күресті зерттейтін тəуелсіз коммерциялық емес ұйым. Олардың 

мақсаттарының бірі – билік органдарының айқындығына, есеп 

берушіліктеріне қол жеткізу. Transparency International бөлімдері көптеген 

елдерде құрылған, олардың барлығын ең алдымен қаржы саласындағы 

айқындықты қалыптастыруға бағытталған жемқорлыққа қарсы идеология 

біріктіреді. Бұл - ұзақ уақыттан бері сыбайлас жемқорлықтың сан алуан 

салалардағы көріністерін зерттеп, анықталған мəселелердің шешу 

жолдарын ұсынатын көпшілікке танымал ұйым. 1993 жылы Transparency 
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International əлемдегі жемқорлық деңгейін жүргізетін статистикаға балама 

ретінде пайда болды десек те болады. 

Ары қарай біз Сингапур, Қытай, АҚШ,Ресей, Эстония елдерін 

мысалға ала отырып, осы елдердің жемқорлықпен күресу тəжірибелеріне 

тоқталамыз.Сонымен, Transparency International ұйымының 2008 жылы 

жариялаған мəліметтеріне сүйнесек, сыбайлас жемқорлықты қабылдау 

индексі бойынша Азия өңіріндегі ең төмен ел Сингапур болып табылады 

екен. Transparency International ұйымының есебі бойынша сыбайлас 

жемқорлықтың ең төменгі деңгейі 10 балл деп есептелінсе, 9,2 баллдық 

жүйемен Сингапур елі 4ші орында тұр.  Бұл рейтингте Қазақстан 2,2 

баллмен 145 ші орынды иеленгенін айта кеткен жөн. Дамыған Сингапур 

елінің сыбайлас жемқорлықпен күресудегі жетістікті тəжірибесі біз үшін 

құнды, себебі біздің де менталитетіміз «азиаттық», сонымен қатар бұл 

«цифрлық экономикасы» бар мемлекет тəжірибесі болып 

табылады.Қытай елінің тəжірибесін əмірші, өктем режимдегі мемлекет 

тұрғысынан қарасақ, біраз бізді қызықтыратын мəліметтер аларымыз 

сөзсіз. Бұл елде жемқорларға қарсы өте қатал шаралар қолданылады. 1989 

жылдың өзінде ғана сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылық 

жасағаны үшін 30 адам өлім жазасына кесіліп, 30 мың адам əр түрлі 

мерзімге бас бостандығынан айырылған. 2008 жылы Қытай елі сыбайлас 

жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 3,6 баллмен 180 елдің ішінде 72 

орынға иеленді. 

АҚШ елі 2008 жылы сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі 

бойынша 7,3 баллмен 18 орынға иеленіп, «жиырма көшбасшы» елдің 

қатарына енді. АҚШсыбайлас жемқорлыққа қатысты заңнамалық 

бастамаларды тек өз елінің шегінде ғана қабылдап қоймайды, сонымен 

қатар халықаралық тəжірибеге де сүйенетіні ойланарлықтай. АҚШ 

шетелдік шенеуніктерге пара беруге тыйым салатын «Сыбайлас 

жемқорлықтың шетелдік тəжірибесі туралы» атты Заңды (1977ж.) тұңғыш 

қабылдаған ел болып табылады. Әр түрлі себептерге байланысты Ресей 

елінің сыбайлас жемқорлықпен күресі біздің қызығушылығымызды 

тудырады. Біріншіден, сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа тарихында 

Қазақстан да Ресей де тең бірдей сатыда. Екіншіден, Transparency 

International жариялаған 2008 жылы сыбайлас жемқорлықты қабылдау 

индексі бойынша екі ел «көршілес» орналасқан: Қазақстан 2,2 баллмен 

145-ші орында, ал Ресей 2,1 баллмен 147-ші орында. Үшіншіден, көп 

жылғы бірегей мемлекеттілік тəжірибесі, ССРО болып бір ел «өмірін» 

бастан кешкеніміз – азаматтарымыз бен шенеуніктерімізде қалыптасқан 

бірыңғай салттар, тəрбие, идеология. Сонымен бірге олардың сыбайлас 

жемқорлыққа деген көзқарастары мен жемқорлық əрекеттеріндегі 

ұқсастықтарды да ескергеніміз жөн. Екі ел де аумағы жағынан үлкен, 

халықтың орналасуы сирек. Екі ел де табиғи ресурстарға бай, əрі білімді 

халқымен ерекшеленеді. Ресей қазіргі уақытта Қазақстанның саясат 
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жағынан да, экономикалық, мəдени жағынан да стратегиялық серіктесі 

болып табылады.Эстония елі посткеңестік республикалар ішінде сыбайлас 

жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 6,6 баллмен 27 орында, яғни 

жоғары рейтингке ие. Испания, Израиль, Португалия сияқты елдердің 

алдыңғы қатарына шықты. Бұл тəжірибенің ерекшелігі сыбайлас 

жемқорлықпен күресті компюьтерлендіру арқылы жүзеге асыру 

қарастырылған, бұл Қазақстан үшін де таңсық емес. Шығыс Қазақстан 

облысы Қазақстан Республикасында «электрондық үкіметті» құру 

пилоттық бағдарламасын іске асырып жатқанын естеріңізге сала 

кетейік.Осы елдерді қарастыра отырып, қазақтардың XVII ғасырларда 

Тəуке хан тұсында жазылған Жеті жарғы заңы бойынша айта кетсек:"Жетi 

Жарғыға"сəйкес қылмыстық жауапкершілікке тікелей қылмысты адам 

тартылады, сонымен бірге қауымның ұжымдық жауапкершілігі қағидасы 

кеңінен тараған. Сонымен, егер жауапқа тартылушы сотқа келмесе немесе 

тиісті айыппұлды төлемесе, онда айыппұл бүкіл қауымға салынатын. 

Мұндай жағдайда қауым мүшелеріне жауапқа тартылушыға өз қалаулары 

бойынша жаза қолдану құқығы беріледі. Қазақтарда бас бостандығынан 

айыру сияқты жазалау шарасы да, абақты да болмаған. Зерттеушілер 

қазақтардың қылмыстық құқығының адамгершілігін атап өтеді. Тек жеке 

жағдайда ғана өлім жазасы қолданылған. Мұндай жағдайларға зорлау жəне 

біреудің əйелін ұрлау жатады. Үкімді орындайтын ешқандай арнайы 

органдар болмаған. Бұл құқыққа талапкер ие болған.  

Билер соты жоғары адамгершілік соты ретінде судьяның параға 

сатып алынбаушылығы, сот шешімдерінің адамгершілік бейімделуі жəне 

əділеттілік мəні ретінде, соттың ашықтығы жəне əйгілігі, сот шешімін 

дəлелдеуде жəне негіздеуде судьяның шешендігі, соттың екі жақты бірін-

бірімен татуластыруға жəне құқық бұзушылықпен келтірілген зиянның 

орнын толық толтыруға бағытталуы сияқты қағидаларына негізделіп, 

құрылды. Билер сотының ең əйгілі ерекшеліктерінің бірі – оның 

руханилығында: қарастырылған даулардың рухани мазмұны əрдайым 

басым болды, билер ең алдымен қоғамда қалыптасқан адамгершілік 

нұсқауларды ұстануға тырысқан [8]». 

Сонымен, қорытындылай келе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

«дайын рецепт» жоқ. Бірақ енгізілген жəне тəжірибеде қолданылып жатқан 

көптеген табысты мысалдар, əдістер, «жаңалықтар» бар. Қазақстан өзінің 

ерекше менталитетін, адамгершілігін жəне жеке тұлғаға деген құрметін 

сақтай отырып, əрдайым басқа елдердің тəжірибесінен ең жақсысын 

таңдап алатындығымен, басқалардан үйренуге ұялмайтындығымен 

ерекшеленеді. Мұның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімді 

тəжірибесіне де тікелей қатысы бар. 
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КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА) 

 

В современных условиях волонтерство является одной из основных 

форм проявления социальной активности граждан во всем мире. На 

сегодняшний день уровень развития волонтерской деятельности в 

Казахстане по сравнению со странами Европы остается крайне низким. 

Многие люди готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-

за недостатка информации о том, как это можно сделать, не участвуют. В 

этом основная причина слабой распространенности волонтерской 

деятельности 

Волонтеров называют по-разному: добровольцы, посредники, 

внештатные помощники. Но есть то, что их объединяет – это бескорыстие. 

Они не требуют за свои услуги материального вознаграждения, да и те, 

кому они помогают, чаще всего являются людьми, прямо скажем, 

небогатыми.  Так кто такие волонтеры, и почему мы всегда готовы 

воспользоваться их помощью, но не всегда можем понять то, почему они 

этим занимаются, зачем они это делают? Для чего им тратить свое 

свободное время, не получая от этого никакой выгоды?  

Наверное, если задать им эти вопросы, они не всегда смогут дать на 

них внятный ответ. Для кого-то это – потребность души, для других – 

невозможность пройти мимо чужого горя или беды, третьи видят в этом 

свою миссию на земле и, преодолевая внутреннюю лень, стараются 

выполнить свой дог до конца. Некоторые становятся волонтерами из-за 

желания быть всегда в центре событий общественной жизни, из-за 
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потребности в общении. А кто-то даже видит в этом виде деятельности 

отличную возможность для воплощения в жизнь своих идей и творческих 

возможностей. И не важно, есть ли у человека соответствующее 

образование, волонтер может стать на время и художником, и 

журналистом, и воспитателем, и организатором. 

Волонтеры могут работать поодиночке или образовывать целые 

группы людей, активно помогающие обществу и оказывающие помощь 

престарелым гражданам, инвалидам, детям-сиротам.  Это может быть 

помощь в организации мероприятия в детских домах, работа с детьми, 

посещение ветеранов и инвалидов, акции против наркотиков и многие 

другие.  

Независимо от того, чем занимаются волонтеры, что входит в круг 

их «обязанностей», их миссия почетна и чрезвычайно важна для общества. 

Государственные программы часто так и не воплощаются в жизнь, либо 

осуществляются крайне медленно. Здесь и приходят на помощь 

волонтеры, которые заменяют собой недостаток официальных 

сотрудников. Количество целевой аудитории – людей, на которых 

направлена помощь, – при этом увеличивается, появляется возможность 

оказать им как большее разнообразие услуг, так и сделать это намного 

качественнее. Волонтеры, движимые идеей, зачастую гораздо успешнее 

справляются с поставленными задачами, чем штатные сотрудники. Это 

связано с их «свежим» подходом, с применением активных действий, с 

несравнимо большей заинтересованностью в быстром решении проблемы, 

которой порой нет у государственных людей. Экономятся средства, острая 

нехватка которых остро ощущается практически всегда, особенно при 

нормированном финансировании со стороны государства.  

Ресурсами волонтера в моем понимании являются свободное время и 

силы. Это очень важный аспект, так как есть люди, которые хотят 

помогать, но у них действительно нет сил и времени. Основным же 

ресурсом  является желание и мотивация. 

Многим людям некомфортно жить, даже имея материальный 

достаток и высокий уровень благополучия. Некомфортно жить, зная, что у 

нас очень много проблем в социальной сфере, что кому-то рядом плохо. 

Такая мотивация является правильной. Есть распространенная позиция, 

что человека не должно мучить понимание, что пока ему самому хорошо, 

кому-то в этот момент плохо. Говорят, что чувство дискомфорта не 

является хорошей мотивацией для прихода человека в волонтерскую 

организацию. 

Однако многие приходят именно из сострадания, из желания 

бороться с несправедливостью, и я считаю, что это абсолютно нормально и 

естественно. Человек удовлетворяется, когда ощущает, что его помощь и 

участие могут внести хотя бы небольшой вклад в изменение ситуации. 
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Хотя бывает, что человек ощущает потребность в перемене образа 

жизни, он идет помогать и на самом деле получает, то, что ему было 

нужно. Но для этого нужна определенная зрелость. 

Мотивация должна быть направлена именно на желание что-то 

отдать, а не получить. Естественно, что, занимаясь благотворительной 

деятельностью, люди имеют положительную отдачу, но это бонус, а не 

цель. 

Существует несколько принципов формирования гражданской 

позиции в процессе волонтерской деятельности.  

- гуманизация и демократизация воспитательного процесса 

предусматривает равноправие , взаимоуважение участников волонтерского 

движения, открытость к восприятию общегражданских ценностей; 

- активности и саморегуляции – способствует развитию у волонтера 

личностных характеристик, критичности , самокритичности , готовит к 

проявлению инициативы и принятию самостоятельных решений, что 

формирует гражданскую позицию личности, чувство ответственности за ее 

реализацию в делах и поступках; 

- системности – предполагает обусловленность процесса становления 

гражданской позиции личности гармоничностью и постепенностью 

развития взаимосвязанных структурных компонентов гражданской 

позиции личности в волонтерской деятельности; 

- принцип свободного участия определяется спецификой 

добровольческой деятельности и обеспечивается позицией личностного 

выбора. Волонтеры выбирают направление деятельности, социальную 

категорию , которой оказывается добровольная помощь и т.д.; 

- принцип опоры на положительное является трансляцией 

гражданского опыта, приобретенного в процессе волонтерской 

деятельности. Участие в волонтерском движении предполагает накопление 

положительного опыта взаимоотношений с людьми различных 

социальных категорий: детей-инвалидов, детей-сирот, ветеранов войны, 

пожилых людей и т.д. Этот опыт является основной опорой в 

формировании гражданской позиции личности. 

Волонтерские организации в Казахстане. НВС – Национальная 

волонтерская сеть - добровольное объединение граждан и юридических 

лиц. Сеть была создана в 2010 году с целью формировать, поддерживать и 

развивать культуру волонтерства, волонтерских инициатив и волонтерской 

деятельности среди граждан, институтов гражданского общества, бизнес 

сектора и государственных структур. 

За 3-летний период существования НВС провела большую работу по 

обучению волонтеров. В 2010 году были проведены тренинги для 

волонтеров конференции стран ЭСКАТО, в 2011 году НВС обучила более 

200 волонтеров лидеров групп к VII Зимним Азиатским играм, а также 

подготовила добровольцев для форума ОБСЕ, в 2012 году был организован 
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отбор и тренинги для волонтеров к очередной сессии Ассамблеи народа 

Казахстана и многих других мероприятий. Помимо этого на постоянной 

основе проводятся Школы волонтеров. 

Одной из добрых традиций НВС стало проведение ежегодной 

Весенней Недели Добра. Весенняя неделя Добра обычно проводится в 

конце марта—начале апреля членами Национальной волонтерской сети 

для вовлечения большего числа граждан всех возрастов в добровольное 

участие в весенних социально-значимых действиях, привлечения внимания 

общественности к потребности создания в Казахстане системы 

организационных и правовых условий поддержки добровольческой 

деятельности. 

Кроме того, каждый год 5 декабря НВС с целью признания 

волонтерского труда, привлечения в волонтерскую деятельность молодежи 

разных социальных и возрастных групп, а также информирования 

населения о роли волонтерства в формировании гражданского общества 

празднует Международный День волонтера. Волонтерская сеть не только 

обучает и информирует, но и предпринимает конкретные действия. На 

международной конференции «Правовые аспекты волонтерской 

деятельности в Казахстане» были выработаны предложения и 

рекомендации по развитию волонтерского движения в Казахстане, в том 

числе и для V Гражданского Форума НПО. По итогам Международной 

конференции, направленной на профилактику и снижение сиротства в 

Казахстане, создана рабочая группа. Рабочая группа состоит из числа 

НПО, работающих с данной целевой группой, представителей 

государственных учреждений, международных организаций. А также 

разработано «Руководство по работе с волонтерами в Казахстане». 

Одной из организаций на территории Республики Казахстан, которая 

активно использует волонтерские ресурсы, являются международные 

организации Красного Креста и Красного Полумесяца. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сотрудники и 

волонтёры Красного Полумесяца одними из первых оказываются на месте 

происшествия. Команды Реагирования на Бедствия, состоящие из 

обученных сотрудников и волонтёров, проводят оценку потребностей 

пострадавшего населения и, при необходимости, оказывают первую 

необходимую помощь. На основании этих данных Красный Полумесяц 

формирует гуманитарную помощь и обращается ко всем неравнодушным 

гражданам с призывом о помощи людям, попавшим в кризисную 

ситуацию. 

Гуманитарная помощь, которую сотрудники и волонтёры 

распределяют среди пострадавших, представляет собой предметы первой 

необходимости – вода, продукты питания, одежда и обувь, средства 

гигиены, спальные принадлежности, которые закупаются за счет 

собранных пожертвований от организаций и частных лиц. 
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Красный Полумесяц руководствуется международными стандартами 

оказания помощи пострадавшим при ЧС. Сотрудники и волонтёры 

проходят обучение и регулярно отрабатывают необходимые навыки 

оказания помощи, применяя лучшие мировые практики. 

В случае крупномасштабных катастроф Красный Полумесяц 

запрашивает экстренную помощь из специального резервного фонда на 

случай ЧС Международной Федерации Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Помощь пострадавшему населению 

предоставляется безвозмездно и является дополнением к помощи, 

оказываемой государственными органами. 

При организации помощи пострадавшим Красный Полумесяц особое 

внимание уделяет уязвимым группам населения (дети из неполных семей и 

сироты, беременные и кормящие женщины, инвалиды, пожилые) и при 

ограниченности ресурсов работает только для удовлетворения 

потребностей этих групп. 

Помощь детям-сиротам Красный Полумесяц Казахстана 

осуществляет совместно с Красным Полумесяцем Объединённых 

Арабских Эмиратов. Совместный проект был начат в 2002 году, тогда 

помощь получали всего 50 ребятишек. Но с каждым годом это число 

растет и в настоящее время под нашей опекой находится 2 644 ребёнка. 

Помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, 

потерявшие отца. Каждый ребёнок получает пособие в размере 588 

долларов США в год (49 долларов в месяц). Пособие выплачивается 

ребенку, не достигнувшему 10 лет на момент подачи заявления и вплоть до 

достижения им совершеннолетия. 

Красный Полумесяц Казахстана регулярно поднимает вопросы о 

нуждах мигрантов и их семей и оказывает помощь, прежде всего наиболее 

нуждающимся семьям, без дискриминации по правовому статусу. 

Красный Полумесяц ни в коей мере не поощряет нелегальную 

трудовую миграцию, а наоборот способствует повышению правовой 

осведомленности мигрантов. 

Мигрантам оказывается такая помощь как: правовые консультации, 

социальную помощь, гуманитарную помощь, проводим информационные 

сессии по профилактике туберкулёза, ВИЧ и других инфекционных 

заболеваний. Работа с трудовыми мигрантами ведётся на базе 8 

информационно-обучающих центров в городах: Астана, Алматы, 

Талдыкорган, Актобе, Атырау, Семей, Шымкент и Караганда. 

Местные власти (акиматы, миграционные службы, организации 

здравоохранения), коммерческие организации, неправительственные и 

международные организации знают и признают Красный Полумесяц, как 

единственную организацию, имеющую доступ к мигрантам и реально 

оказывающую им помощь на территории Республики Казахстан. 
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Красный Полумесяц предоставляет материальную и медицинскую 

помощь беженцам, прибывшим из зон вооруженных конфликтов. 

Отсутствие у беженцев информации о своих правах, положениях, 

юридических процедурах приводит к нарушению их прав. Одна из главных 

причин незнания правовых норм связана с тем, что беженцы не имеют 

возможности получать квалифицированную бесплатную юридическую 

помощь. 

Красный полумесяц имеет большой опыт в сфере социальной 

адаптации беженцев и прилагает необходимые усилия в создании более 

благоприятных условий для интеграции беженцев, проживающих в 

Казахстане. 

Основная работа Красного Полумесяца в борьбе с туберкулёзом 

заключается в том, чтобы мотивировать больных туберкулёзом ни в коем 

случае не прекращать лечение. Наши патронажные медицинские сёстры и 

мультидисциплинарные команды навещают больных туберкулёзом и 

следят за тем, чтобы больные не нарушали режим лечения и принимали 

препараты, прописанные врачём. Если больной соблюдает режим лечения, 

то ему регулярно выдаются продуктовые наборы. Если же больной не 

соблюдает предписания врача, то продукты не выдаются. Продуктовые 

наборы являются хорошей мотивацией для соблюдения режима лечения. 

Подобный подход, применяемый Красным Полумесяцем, позволяет 

значительно увеличить процент вылечившихся больных. Кроме того, 

сотрудники и волонтёры оказывают психосоциальную и юридическую 

поддержку больным туберкулёзом и их родственникам. 

Основная работа Красного Полумесяца по борьбе с ВИЧ – это 

профилактическая работа среди уязвимых групп. Наши сотрудники и 

волонтёры организуют группы поддержки больных ВИЧ по принципу 

«равный равному», оказывают психосоциальную и юридическую 

поддержку больным и их семьям, проводят информационные сессии среди 

молодёжи и общего населения. 
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Движение Международного Красного Креста объединяет 

независимые организации: Лигу обществ Красного Креста (ЛОКК), 

Международный комитет Красного Креста (МККК) и национальные 
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общества ЛОКК. За оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим 

в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также 

распространение знаний о законах, защищающих жертвы войны, 

Движение Красного Креста трижды было удостоено Нобелевской премии 

мира (1917, 1945, 1963). 

В настоящее время по всему миру существует 189 национальных 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которые объединяют в 

своих рядах более 100 миллионов добровольцев (волонтёров) [1]. 

Но до середины XIX века не существовало эффективной системы 

защиты жертв войны, обеспечения лечением раненых в бою солдат и мест 

для их безопасного расположения. 

В июне 1859-го года швейцарский бизнесмен Жан Анри Дюнан стал 

свидетелем битвы между объединёнными войсками Франции против 

австрийской армии. Во время этого кровавого сражения погибло и было 

ранено около 40 тыс. солдат с каждой стороны. Анри Дюнан был 

шокирован последствиями битвы и отсутствием элементарной 

медицинской помощи раненым. В своей книге “Память о Сольферино” он 

писал: “На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу 

наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших 

страданий.” [2] 

После этого кровавого сражения, свидетелем которого он стал, 

Дюнан выступил с идеей создания национальных добровольных 

организаций, которые бы помогали раненым солдатам во время войны, 

призывал к разработке и подписанию международных договоров, которые 

бы гарантировали безопасность нейтральных медиков и больниц для 

раненых на поле боя. 

И вот такой беспристрастной, нейтральной и независимой, 

защищающей жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных 

конфликтов и насилия, и предоставляющей им помощь, стала 

образованная в 1863 году организация Международный Комитет Красного 

Креста. 

В задачи МККК входит: 

- посещение военнопленных и лиц, задержанных в связи с 

вооруженным конфликтом; 

- розыск пропавших без вести; 
- содействие обмену посланиями между разлученными членами 

семей; 

- воссоединение разлученных родственников; 
- предоставление чистой воды, продуктов и медицинской помощи 

тем, кто в этом нуждается; 

- содействие соблюдению международного гуманитарного права 
(МГП); 

- мониторинг соблюдения МГП; 

file:///F:/%5b4%5d
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1352644


380 

- участие в развитии МГП. 

Используя свои уникальные знания и опыт, МККК прилагает 

большие усилия для решения стоящих перед ней задач. В данной статье 

невозможно раскрыть все направления деятельности Международного 

Комитета Красного Креста. Мы остановимся лишь на розыске 

сотрудниками организации пропавших без вести и их воссоединении с 

родственниками, а также об оказании гуманитарной помощи тем, кто в 

этом нуждается, а также попытаемся показать и те проблемы, с которыми 

они сталкиваются в своей благородной работе. 

В 1998 г. в Северной Ирландии было подписано Белфастское 

соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной 

Ирландии (период политически мотивированного и 

межконфессионального насилия в Северной Ирландии, продолжавшийся с 

1968 по 1998 гг.). 

Одним из остро ощущаемых последствий этого периода остается 

проблема лиц, пропавших без вести. В 1999 г. была создана Независимая 

комиссия по поиску останков жертв, благодаря чему появилась 

возможность обмениваться информацией о местонахождении останков, не 

опасаясь судебного преследования. Группы криминалистов-антропологов 

проводят до шести месяцев на раскопках в болотистой местности, в полях, 

на пляжах и в других безлюдных местах, главным образом на территории 

Республики Ирландия. 

В 2015 г. МККК, Британский Красный Крест и WAVE организовали 

по случаю Дня пропавших без вести, который отмечается мировым 

сообществом ежегодно 30 августа, совместную фотовыставку в здании 

городской администрации Белфаста и штаб-квартире Британского 

Красного Креста в Лондоне. На ней были представлены фотографии всех 

пропавших без вести лиц, взятые из их семейных альбомов.  

Президент Международного Комитета Красного Креста Петер 

Маурер призвал правительства срочно заняться решением гуманитарной 

проблемы пропавших без вести, то есть лиц, исчезнувших в период 

вооруженных конфликтов или других ситуаций насилия, стихийных 

бедствий или в процессе миграции. 

Эта трагедия затрагивает миллионы людей, но по-прежнему остается 

во многом незамеченной и не получает достаточного освещения.  

Точное количество лиц, пропавших без вести по всему миру, 

неизвестно, однако, по оценкам МККК, счет идет как минимум на сотни 

тысяч. Среди них есть пропавшие без вести участники военных действий; 

дети, которые разлучились с родными, будучи вынужденными покинуть 

свои дома или вступить в ряды вооруженных групп; содержащиеся под 

стражей лица, не имеющие возможности выйти на связь с родственниками, 

а также внутренне перемещенные лица и мигранты, утратившие связь со 
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своими близкими. Следует помнить, что опасность исчезновения ежегодно 

угрожает огромному количеству людей. 

Отсутствие точных данных само по себе является частью проблемы. 

Однако цифры не могут передать глубину страданий, испытываемых в 

каждом конкретном случае. В связи с этим тот факт, что проблему 

пропавших без вести - ее масштабы и воздействие на семьи, группы 

населения и общества - часто попросту игнорируют, должен вызывать 

серьезнейшую озабоченность. [3] 

Вызывает беспокойство и факт не застрахованности от нападения на 

сотрудников МККК вооруженных боевиков, а также гибель людей, 

оказывающих гуманитарную помощь местному населению. 

Так, на группу в составе трех водителей и пятерых сотрудников 

МККК, направлявшихся в район, расположенный к югу от города 

Шибирган в провинции Джаузджан Афганистана, для раздачи остро 

необходимой гуманитарной помощи в рамках программы по поддержке 

животноводства, напали неизвестные вооруженные лица. Шесть человек, 

выполнявших свой долг и самоотверженно пытавшихся оказать помощь и 

поддержку жителям провинции Джаузджан, погибли, двое пропали без 

вести. 

«Это подлое злодеяние. Убийству наших коллег и друзей нет 

оправдания», - заявила Моника Дзанарелли, глава делегации 

Международного Комитета Красного Креста в Афганистане. Данное 

нападение на сотрудников МККК осудил и президент МККК Петер 

Маурер [4]. 

Проблемой в деятельности данной международной федерации 

является и отсутствие мотивации к участию в волонтерском движении, так 

как на первом месте у современного человека стоят все же материальные 

ценности, а не бескорыстие и мораль. Недостаток добровольческого 

персонала в тех или иных ситуациях остро сказывается на работе 

федерации, так как именно люди являются самым необходимым и 

незаменимым ресурсом в осуществлении любой гуманитарной 

деятельности.  

Например, ведя борьбу с лихорадкой Эбола в странах Африки, 

сотрудники МФКК и КП столкнулись с нехваткой волонтеров на 

первоначальных этапах работы. Даже находясь в защитной амуниции, риск 

заражения был весьма высок; недопустимо любое прикосновение к 

оголенной коже, даже к внешней стороне собственной перчатки, а укол 

зараженной иглой чаще всего приводил к ужасным последствиям . 

Малейшее неверное движение могло оказаться смертельным в условиях, 

где видимость ограничена, времени мало, а нескончаемые пациенты не 

всегда контролируют свои движения. Таким образом, из-за первоначально 

низкого количества персонала и его огромной загруженности, множество 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1352644#_ftnref1
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местных и иностранных работников федерации оказались зараженными 

лихорадкой Эбола, некоторые из них скончались [5]. 

Другой проблемой можно назвать недостаточную освещенность 

принципов деятельности МФКК и КП в слаборазвитых странах. Там же 

сотрудники федерации сталкиваются с некоторыми национальными 

устоями и традициями, препятствующими реализации работы 

организации, ухудшая взаимоотношения и недопонимание между 

местными жителями и работниками федерации. К примеру, в борьбе с 

вышеупомянутым вирусом Эбола, возникла огромная напряженность в 

отношениях между общественным здравоохранением, человеческой 

культурой и народными обычаями. Старинные похоронные обычаи, 

существующие в странах Западной Африки, очень важны для прощания с 

близкими, однако они же и способствуют распространению болезни. 

Проведение похорон имеет непропорционально большое воздействие на 

передачу вируса Эбола в первую очередь из-за обычной практики 

скорбящих физически контактировать с умершим, обнимать его и 

прикасаться в тот момент, когда тело является наиболее заразным.  [6] 

МККК обеспокоен и ухудшением ситуации на востоке Украины. 

Сегодня здесь десятки тысяч людей живут на линии соприкосновения 

войск, находятся в эпицентре боевых действий. Многие жизненно важные 

коммуникации, такие как электросети и водопроводы, были повреждены, а 

это может привести к серьезным гуманитарным последствиям. 

Сотрудники МККК, как многие другие организации и страны, 

оказывают большую помощь жителям Украины. Они доставили в 

Авдеевку одеяла, матрасы, свечи, фонарики. По другую сторону линии 

соприкосновения 18 тысяч литров питьевой воды и одеяла были розданы 

новым перемещенным лицам, а также проживающим в оставшихся без 

водоснабжения районах Донецка. Семьям с детьми, которые проживают в 

отключенных от отопления многоэтажных домах Донецка, были переданы 

электрические обогреватели. МККК также были доставлены материалы 

для срочного ремонта, в частности рулоны пластиковой пленки, 

деревянные балки и гвозди, которые будут использованы для ремонта 

пострадавших домов города Донецка. Медицинские бригады МККК 

привезли медицинские материалы для лечения раненых в Покровске, 

Константиновке, Донецке и Макеевке, дополнив помощь других стран. 

Сотрудники МККК, оказывающие гуманитарную помощь на Востоке 

Украины, каждый день рискуют своей жизнью, здесь очень часты случаи 

попадания их под обстрел. 

На наш взгляд, можно было избежать многих жертв, если бы была 

хорошо продумана координация совместных усилий с соответствующими 

органами власти и другими гуманитарными организациями. [7] 

МККК, наряду с многочисленными другими организациями, просит 

противоборствующие стороны максимально соблюдать режим 
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прекращения огня, соблюдать Минские договоренности, чтобы позволить 

ремонтным бригадам исправить ситуацию и облегчить жизнь населению 

на востоке Украины. 

Важное значение для оказания помощи жертвам вооруженных 

конфликтов и других ситуаций насилия МККК, является обеспечение 

доступа к пострадавшим. Однако ограничения, обусловленные 

соображениям безопасности в постоянно меняющихся условиях 

конфликтов, осложняют получение доступа к ним.  

МККК стремится обеспечить более близкий контакт с жертвами 

вооруженных конфликтов через открытые ими по всему миру более 230 

делегаций, отделений и офисов, последовательно расширять сеть своих 

контактов и с представителями вооруженных сил, сил безопасности и 

вооруженных отрядов. 

Однако такие контакты бывают бесполезными, если они не 

оправдывают ожидания, вызванные присутствием МККК и мандатом 

данной организации.  

В условиях существования большого числа гуманитарных 

организаций и с учетом масштаба существующих потребностей, основной 

задачей мирового сообщества должна стать эффективная координация 

гуманитарной деятельности. 

Необходимо добиться того, чтобы все люди и особенно стороны в 

конфликте однозначным образом воспринимали и уважали деятельность 

МККК. Должен быть создан понятный имидж МККК в глазах разных 

людей, что позволит оказывать более эффективную помощь жертвам 

вооруженных конфликтов. 

В случае решения основных проблем в работе МККК возможна 

дальнейшая активизация её деятельности, что послужит действенным 

механизмом по реализации политики стран мира в направлении охраны 

здоровья, снижения уровня смертности, равенства прав и возможностей, 

мобилизации общественного действия и инициативы, а также повышении 

эффективность оказания гуманитарной помощи. 

В условиях рыночных отношений деятельность организации будет 

способствовать гармонизации общественных отношений, не смотря на 

издержки коммерциализации и политизации общества. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ 

РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ 

 ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУЫ 
 

Қазақстан Республикасының шығыс іргесі Қытай Халық 
Республикасымен тұтасып жатыр. Екі елдің мемлекеттік шекарасы 
солтүстіктен оңтүстікке қарай 1700 шақырым жерді қамтиды. Соған 
қарамастан, XX ғасырдың тоқсаныншы жылдарына дейін Қытай біздің 
елге таныс əрі бейтаныс мемлекет болып келді. Қытай мен қазақ 
халықтарының араластығы арғы заманнан басталған. Бірақ ұзақ тарихи 
процесс барысында екі елдің барыс-келістері мен алыс-берістерінің үлгісі 
мен сипаты əр дəуірде əрқилы көрініс тауып отырды. Әрісін айтпағанда, 
XVIII ғасырда Қазақ елінде Абылай хан көп векторлық дипломатиялық 
дəстүр      қалыптастырды.Бірақ қазақ хандығы патшалық Ресей тарапынан 
отарланып, мемлекеттік, дипломатиялық дəстүрлер үзілген еді. Дегенмен, 
«Орнында бар оңалар» демекші, арада екі ғасыр өтпей-ақ Қазақ мемлекеті 
өз аумағында қайта қалпына келді, жай ғана ескі қалпына қайтқан жоқ, 
мүлде жаңаша, заманауи типтегі, əлем елдерімен терезесі тең, тəуелсіз 
мемлекет ретінде əлемдік саяси сахнадан көрінді. Өйткені – бұрынғы 
патшалық Ресейдің мұрагері болған Кеңес империясының ыдырауы да, 
оған бодауын болған Қазақстан жəне басқа елдердің тəуелсіздік алуы да 
тарих дамуының заңдылығы [1]».  

https://www.icrc.org/ru/where-we-work/asia-pacific/afghanistan
https://www.icrc.org/ru/document/mkkk-obespokoen-uhudsheniem-gumanitarnoy-situacii-na-fone-aktivizacii-boevyh-deystviy-na
https://www.icrc.org/ru/document/mkkk-obespokoen-uhudsheniem-gumanitarnoy-situacii-na-fone-aktivizacii-boevyh-deystviy-na
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Қазақсан Еуропа мен Азияның тоғысқан жерінде болып, оның дербес 
болуы Еуразия құрлығының геосаяси жағдайының өзгеруін туындатты. 
Егемен Қазақстанның сыртқы стратегиялық бағыты, Қытаймен қандай 
қатынас орнату жөніндегі көзқарасы Қытай үшін өте маңызды болып 
есептеледі. Сонымен бірге, Қытайдың да атылмыш істерге болған 
көзқарасы Қазақстан үшін де маңызды болып келеді. Қытай мен Қазақстан 
қатынасы екі жақ үшін ғана маңызды болып қана қоймай, осы аймақтағы 
тіпті бүкіл əлем қауымдастығына да тигізетін əсері өте зор. 

Қытай мен Қазақстан арасындағы тарихи байланыстар тарихы сонау 
көне замандар қойнауынан бастау алатыны баршамызға мəлім. Тағдыр екі 
елдің халықтарының маңдайына қатарласа өмір сүріп, көршілік 
байланыста болуды жазған деп ойлаймын. Қытай мен Қазақстан 
мемлекеттері арасындағы дипломатиялық қатынас орнағаннан бері дамып 
келе жатқан ынтымақтастық байланыстардың тəжірибесі, екі ел үшін, жан-
жақты тату көршілік жəне достық қатынастың орасан зор жəне ұзақ 
мерзімдік маңызын уақыт өте айқындап беруде[2]» 

Қытай Халық Республикасы – Қазақстан Республикасының 
тəуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындап, елімізбен 
дипломатиялық қарым-қатынастарды алғашқы болып орнатқан елдердің 
бірі болып табылады. Санғасырлық тарихтан бері іргелес жатқан 
Қытайдың Қазақстанның тəуелсіздігін алғашқылардың қатарында 
мойындап, дипломатиялық қатынастарды орнатуға асығуының себебі де 
бар болатын. Өйткені 90-жылдардың басында-ақ əлемдік нарықтың белді 
мүшесіне айналып келе жатқан Қытайдың жаңадан пайда болған көршіліес 
мемлекеттермен қарым-қатынас орнатуы күн тəртібіндегі аса маңызды 
мəселелердің бірі еді. Көршіліс жас мемлекеттермен байланыс орнату тек 
экономикалық жағынан өзекті емес, сондай-ақ аймақтық қауіпсіздік, 
шекара мəселесі, көші-қон жəне өзге де мəселелер негізінде аса маңызды 
болатын.Қытаймен барлық бағытты қамтитын стратегиялық ынтымақ-
тастық қатынастарды нығайту Қазақстан сыртқы саясаты 
сындарлылығының айғағы болып табылады. Жаһандық ықпалы арта 
отырып осы елмен екіжақты сауда-экономикалық байланысты тереңдету 
арқылы еліміз əріптестік əлеуетін өз мүддесіне пайдаланып келуде. 

 Қазақстан мен ҚХР арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас -
 1992 жылы 3 қаңтардан бастап орнады. 1992 жылы ақпанда Алматыда 
Қытай елшілігі, Пекинде Қазақстан елшілігі ашылды. Екі ел арасында 
сауда-экономикалық мəдени, əскери байланыстар дами бастады. Қазақстан 
Президенті Н.Назарбаев Пекинде, ҚХР төрағасы Цзянь Цзэмин Алматыда 
ресми сапармен бірнеше рет болды. 1994 жылы 26 сəуірде екі ел үкіметі 
шекара мəселесін түпкілікті шешу жөнінде келісімге келіп, шекара 
анықталды. 1996 жылы 26 сəуірде Шанхайда ҚХР, Ресей, Қазақстан, 
Қырғызстан, Тəжікстан басшылары шекара мəселелері бойынша Шанхай 
келісіміне қол қойды. 1998 жылы 3 шілдеде Шанхай келісіміне қатысушы 
– 5 ел басшылары Алматыда бас қосты. Сауда байланыстары тез өсіп 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/3_%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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келеді. Соңғы жылдары Қытайдан Қазақстан арқылы Еуропаға шығу 
(яғни Ұлы Жібек жолын қайта дамыту) перспективалары қаралуда [3]». 

Сонымен Қазақстан мен Қытайдың дипломатиялық қатынасын үш 
кезеңге бөліп қарастырсақ: Қазақстан-Қытайдың дипломатиялық 
қатынастары дамуының бірінші кезеңі – 1992-1998 жылдар аралығын 
қамтиды. Бұл жылдардағы екі ел қарым-қатынастарының басты ерекшелігі 
– жоғары дəрежелі өзара сапарлар, əртүрлі деңгейдегі келіссөздер, екі ел 
қатынастарын дамытудың құқықтық негіздерін қалыптастыру жəне 
түйткілді мəселелерді шешумен анықталды.Осы кезеңнің маңызды 
мəселелерінің бірі – мемлекетік шекараның кейбір бөліктерін қайта 
анықтау болатын. Алайда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев екі ел халқының мəңгілік тату көршілік қатынастарына сызат 
түсіретін факторларды ерте шешу принципін ұстанғандықтан, аталмыш 
мəселе дер кезінде екі тарап та бірдей қабылдай алатын шартпен өз 
шешімін тапты. 1997 жылы қыркүйек айында ҚХР-дің Премьері Ли Пэн 
Қазақстанға жасаған ресми сапарында «Қазақстан Республикасы мен 
Қытай Халық Республикасы мемлекеттік шекара туралы қосымша 
Шартқа» жəне «Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы 
үкіметтері Мұнай-газ саласында ынтымақтастық келісімі» жəне осыған 
қатысты бірқатар келісім-шарттарға қол қойды. Бұл келісімдерді Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлық келісім», - деп 
атады.Қазақстан мен Қытай қатынастарының дамуының екінші кезеңі – 
1998-2005 жылдар аралығы. Бұл кездегі екі ел қатынастарының дамуы – 
Қазақстан мен Қытайдың «стратегиялық əріптес мемлекеттер» деңгейіне 
көтерілуімен анықталды. Оның нақтылы көріністерін Қытайдың мұнай-
химия корпорациясы (Sinopec Group) жəне Қытайдың Ұлттық компаниясы 
CNPC-дің Қазақстанның мұнай-газ саласына құйған инвестиция көлемінің 
барынша өсуінен байқауға болады. Бұл кезеңде екі елдің қатынастары екі 
жақтылы жəне көпжақтылы байланыстар арқылы да дами түсті. Осы 
жыдарда Шанхай ынтымақтастық ұйымы қалыптасты. Шанхай 
Ынтымақтастық Ұйымы, (ШЫҰ) - 1996 жылы «Шанхай бестігі» деп 
атаумен құрылған халықаралық ұйым. Құрылтайшылар болып алдынан 
Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей жəне Тəжікстан кірген. Шанхай 
ынтымақтастық ұйымы аясында Қазақстан мен Қытай арасындағы 
қатынастар айтарлықтай дамып келеді. 2002 жылы екі ел арасында 
«Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасында тату 
көршілік, достық жəне ынтымақтастық туралы Шартқа» қол қойылды. 
Қазақстан мен Қытай қатынастарының дамуының үшінші кезеңі – 2005 
жылдан қазірге дейінгі мезгіл болып табылады. Бұл кезеңдегі екі ел 
қатынастары дамуының басты көріністерін энергетикалық саладағы 
екіжақтылы жəне көпжақтылы ынтымақтастықтың қарқынды дамуы мен 
Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда айналымының соңғы жылдары 10 
млрд доллардан жоғары көтеріліп отыруынан байқауға болады. Демек, 
Қазақстан – Қытай қатынастары жоғары деңгейге өрлеу үстінде келеді. 
Әсіресе, XXI ғасырда екі елдің энергетикалық, экономикалық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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қатынастарының дамуы қарқынды жүріп жатыр [4]». Сонымен осы 
кезеңдерді қорыта айтатын болсақ Қазақстан мен Қытайдың өзара 
мүдделігі  жəне қазірге дейін қалыптасқан екіжақты жəне көпжақты 
қатынастарынан алып қарағанда, саяси жəне экономикалық байланыстар 
тұрғысынан көз жібергенде, Қазақстан мен Қытай арасындағы 
дипломатиялық қатынастардың даму перспективалары өте зор деп 
межелеуге болатыны анық.Соңғы жиырма бес жылда Қазақстан-Қытай 
қатынастары жемісті түрде дамыды. Жоғары деңгейдегі кездесулер, 
қабылданған келісімдер, келісім-шарттар – осының бəрі екі жақты 
қоғамдық өмірдің барлық салаларында өзара тиімді ынтымақтастықтың  
дамуына жəне ары қарай тереңдеуіне бейімдейді. Өзара түсінушілік, 
тілектестік, ашықтық, тұрақтылық, болашақтылық, ұзақ уақыттылық, 
динамизм, алға басу, жақындастық пен тату көршілік жолдарын, талмай 
іздестіру – бұл Қазақстан-Қытай достық қатынастарының ерекшелігінің 
бірі болып табылады. Қазақстан үшін Қытаймен қарым-қатынастың 
басымдық маңызы бар. 

Осы тақырыбымды қорытындылай келе Қазақстанның сыртқы 

саясатында Қытайдың алатын маңызы зор. Қазақстанның осындай алпауыт 

мемлекетпен шектесіп, осы күнге дейін осындай елмен достық қарым-

қатынаста болғанына қуанамын жəне де болашақта осы достық 

қатынастың жалғасын тауып, қандай да бір қиыншылықта болмасын 

əрқашанда достық қатынас үзілмесін деген ниеттемін! 
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Сөз сөйлеу құдіретіне ие болу - адамның жер бетіндегі тіршілік 

атаулының бəрінен де жоғары сатыда екендігін танытатын, адамды  адам 

етіп тұрған адамзат баласының ұлы қабілеттерінің бірі. Тілсіз, сөзсіз, сөз 

https://stud.kz/referat/show/22355
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сөйлеу дағдысынсыз адам өмірін көз алдымызға елестету мүмкін емес, 

оларсыз адам ғұмыры мағынасыз. Сөз — адамдар арасындағы қарым-

қатынас құралы, ақпарат алмасу тəсілі, өзге адамның санасына жəне əрбір 

қадамына, əрекетіне əсер ету құралы.Сөзді орынды қолдана, құбылта білу 

өте жоғары бағаланады 

Сөз қоғам дамуының ағымын аңғартады жəне ілгері даму үдерісіне 

мүмкіндіктер туғызады. Сөз адамдардың санасы мен еркіне бірден-бір əсер 

ететін, оларға білім беретін, сенімін қалыптастыратын, азаматтарды нақты 

əрекеттерге жұмылдыратын өте күшті қарудың рөлін атқарады. 

Шаршы топ дегеніміз - көпке арналып сөз айтылатын жер, яғни сол 

сөзді тыңдайтын адамдар тобы. Шаршы топ алдындағы сөз аз болсын, көп 

болсын əлеуметтік мəні бар, жұртшылық назарына ұсынылған, қоғам 

мүддесіне арналған əңгіме болуы керек... Мұнда көзделетін мақсат – 

көпшіліктің тыңдауына арналған сөздің жатық, ұғынықты болуы, əңгіме 

желісінің дұрыс құрылуы болмаққа керек», – дейді академик Р.Сыздық 

[2, 47-б.]. 

Шаршы топ алдында сөз сөйлеуге даярланушы əрбір адамның 

алдынан міндетті түрде бір шоғыр мəселе бас көтереді. Алғашқы кезекте 

сөз сөйлеудің мақсатына орай  «Кімдерге сөйлеймін?», «Оларға не 

айтамын?», «Оларға бұны не үшін айтамын?» секілді сауалдар туындайды. 

Сондай-ақ сөйленер сөздің сыртқы «техникалық» жағын айқындайтын 

«Қалай дұрыс айту керек?», «Қалай түсінікті айту керек?» «Қалай қызықты 

айту керек?», «Қалай сендіре сөйлеу керек?» сияқты сұрақтарға жауап бере 

алатындай болу керек.   

Шаршы топ алдында ауызша сөйлеу үдерісінде журналист  пен 

аудитория бір-біріне етене араласа, жымдаса əсер етеді, мұнда «сөз» 

сөйлеуші жəне тыңдаушы сияқты қос элементтің болуымен көрініс береді. 

Бұл орайда «шаршы топ алдындағы сөз» термині сөз сөйлеудің қоғамдық 

мəндегі əлеуметтік негізделген  мазмұнын аңғартады.  

Журналистің  ауызша сөйлеу этикетін қалыптастыруда шаршы топ 

алды сөздің стилистикалық ерекшеліктері де есте ұсталғаны жөн. Бұл 

орайдағы қағидалар үзіктері төмендегіше: 1. Қысқа да нұсқа, жай (аса 

күрделі емес) сөйлемлер; 2. Сөйлем құрылымдарының еркіндігі; 3. Ауызекі 

сөйлеу кезеңі; 4. Байланыстырушы (дəнекерші) құрылымдар (жəне, бірақ, 

десек те, сондай-ақ, солай десек те, солай ма); 5. Сегментті құрылымдар 

(бұған байланысты, осыған байланысты, бұған сəйкес); 6. Сөйлемдерді 

байланыстырғыш сөздер, тіркестер (қарастырайық, алалық, келесісіне 

көшелік, меніңше, менің ойымша, біріншіден, келесіде атаймыз (сөздердің 

не оралымдардың қайталануы. 
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 Көпшілік жиналған ортада сөйлеу үшін өзінің сөйлеу стилін 

қалыптастыруда хат жазысу ісі жақсы мектеп бола алады. Сөйлеушілердің 

сөйлеу əрекетіне талдау жасай білу – шешендік тəсілді меңгерудің бір 

жолы. Жиналыс, конференцияларда, дəрістерде сөйлеген немесе радио, 

теледидардан тыңдаған шешендердің сөзінің мазмұнына ғана көңіл 

аударып қоймай, материалдарды беру тəртібіне, тілдік шеберліктеріне, 

шешендік əдістеріне де көңіл бөлген жөн. 

Бұқаралық коммуникацияда не ұнайды, не ұнамайды; қандай 

əрекеттері, қандай тəсілдері, қай сөздері сəттілікке жеткізді, қайсысы 

сəтсіздікке ұшыратты дегендерге талдау жасаған дұрыс. Әсіресе, 

сөйлеушінің аудиториямен қарым-қатынасына, өзін-өзі ұстауына назар 

аудару керек. 

Сөйлеушінің қызметі қандай сатылардан тұрады, сөйлейтін сөзді 

қалай орналастыру керек, тыңдаушылармен кездесуге қалай дайындалу 

қажет, аудиторияны меңгерудің қандай амалдары бар екенін жақсы білуге 

тиіс.  

Шаршы топ алдында сөйлеу қашан да жауапты, оңай шаруа емес.  

«Сөйлей-сөйлей шешен болған» жандар да кейде аудитория алдына 

келгенде,алуан күйге түсіп, жүрегі алып-ұшып тұрады. Мұндағы басты 

себеп –  сөйлеушіні айтайын деген ойымды қатесіз, дұрыс айталамын 

ба,тыңдаушыларды менің сөзім қанағаттандыра ма деген уайым қыстауы. 

Оның үстіне, аузына қадала қарап жəудіреген көп көздердің əр сөзіңді 

сынай қабылдайтыны белгілі. Ондай мəдениетті аудиторияның үнсіз сұсы 

сөйлеушіге əсер етпей қоймайды. Мұндай сəтсіздікке ұшырамау үшін 

жұртшылық алдында өзіңе-өзің берік болу, ұстамды болу, қандай да бір 

қиыншылыққа душар болсаң да, сасқалақтамауға тырысу керек. 

Тыңдаушылар алдында өзін-өзі дұрыс ұстай алмаған кісінің сөзі де өтімді 

болмайды. Сондықтан мінбеде ұстамды болу, қобалжымау, асқалақтамау – 

сөйлеушілерге қойылатын басты талаптардың бірі. Үнемі есте болар 

қағидалардың бірі ретінде шаршы топ алдында ұстамды болудың алғы 

 

Шаршы топ алдында 

сөз сөйлеу тіліне 

қойылатын талаптар 

 

Дұрыстығы, қысқалығы 

 

Түсініктілігі мен дәлдігі 

 

Эмоциональдығы 
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шарты-күні бұрын даярлықтың болуы. Ал əзірліксіз сөйлеген кісіде 

батылдық, өзіне сенім болмайды. Сөйлеуге алдын-ала ұқыпты түрде 

дайындалған кісі не айтатынын нақты біледі, қалай айтатынын жобалайды, 

тілдік амал-тəсілдерді қалай пайдаланатынын əбден көңіліне тоқып алады. 

Ал ондай кісі қысталаңның құлы болмайды: өзін-өзі жақсы ұстайды; еркін 

сөйлейтін болады; тыңдаушыларын бірден өзіне тарта, еліктіре алады. 

Тыңдаушыларды еліктіре білу, олардың назарын сөйлеп тұрған сөзіне 

аудара алу – шешен міндетінің нəтижелі болуының шарты. Демек, шаршы 

топ ал-дында жақсы сөйлеудің ең негізгі шарты да – даярлық. 

 М.Балақаев: «Сөз өнері деген ұғымға сөздерді дұрыс таңдап, 

сөйлемдерді шебер құру ғана жатпайды, солардың əрқайсысының қиюын 

тауып, өз əуеніне келтіріп айту мен оқу да жатады»,-дейді [1, 77 б] 

Сөйлеу өнерінде ең бастысы деп нені есептейтіндігін сұрағанда, 

Демосфен айтылған сөздің қалыпты да үйлесімді дыбысталуына ең алғы 

кезекте ерекше мəн берудің аса қажеттілігін баса айтқан. Сөз сөйлеуді 

орындау - жеңіске жету жолындағы ең соңғы маңызды жұмыс кезеңі. Бұл 

міндетті орындауда аса мəнді көмекті шешенге шешендіктанудың ерекше 

тарауы, шешендік шеберліктің маңызды саласы - сөйлеу техникасы 

көрсетеді. Оның басты мақсаты – барлық сапалық белгісі мен 

мүмкіндіктерінің жиынтығы негізінде шешенді өз дауысын меңгере білуге 

үйрету.  

Дауыс – адамның аса маңызды белгілерінің бірі. Бірдей қалыптағы 

дауыстың екеу болуы мүмкін емес. Өте-мөте сирек жағдайларда ғана 

болмаса, кез келген адам өз дауысын жұмсақ, қаттырақ жəне түрлі 

құбылмалы қалыпқа келтіре алады. Бірсарындылық, тұншыға, құмыға 

сөйлеушілік, міңгірлеушілік, жекелеген дыбыстарды жұтып қоюшылық 

жəне артикуляцияның анық болмауы ең жақсы сөзді бүлдіруге, шешеннің 

беделіне нұқсан келтіруге бейім.  

Сөйлеу техникасы – шешендік туралы ғылымның өте арнайы да 

маңызды тарауы. Өзгелерінен ерекшелігі бұнда дыбыстау дағдылары 

бойынша жүргізілетін ұзақ мерзімді, тегеурінді машықтық жұмыстар мен 

жаттығулар аса маңызды. Сол себептен де ең қажетті білуге тиісті жалпы 

теориялық ескертпелермен шектелеміз [3, 91 б] 

Сөйлеу техникасының аса маңызды бөлімі – дикциямен жұмыс. 

Сөйлеудегі олқылықтарды жою үшін, аз уақыт жұмсауға тура келмейді. 

Себебі көптеген шəкірттер қалай болса солай, өз сөзіне есеп бермей 

дыбыстардың артикуляциясын дұрыс үйлестірмей сөйлейді. Бұл сөздің 

шашыраңқы болуына, соған ілесе ойдың қожырауына, аудиторияның 

сөйленген сөзге қызығушылығының жойылуына, жүйесіз міңгірлеуді 

ажыратуға мүмкіндіктің болмауына əкеледі 

Сөйлеу техникасы мен сөйлеу мəдениетінің өте күрделі мəселесі – 

орфоэпиялық нормаларды игеру. «Орфоэпия» сөзі дұрыс та сауатты əдеби 

дыбыстауды білдіреді. Кез келген дыбыстау нормасынан ауытқушылық 
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аудитория назарын сөйлеушінің сөзінің мəн-мəнісінен оның формасына 

ауытқытып, сөз мағынасын қабылдауға кедергі келтіреді, басқа бағытқа 

аудартады  [3, 94 б] 

Адам баласы табиғатында темірдей төзімді, гүлдей нəзік. Бір ауыз 

сөзбен кісіні ренжіту де, қуанту да оңай. Сөйлеу этикетін əдеппен 

қолданып, мүмкіндігін аша білсек, ізеттілікке бастайтын жақсы жақтарын 

жетілдіре берсек, адамдар арасындағы қарым-қатынас адамгершілік пен 

ынтымаққа бастау алары сөзсіз. 

Сөйлеуге қойылатын талаптар мен ережелерді Бөлтірік шешеннің 

мынадай сөзімен қорытындылауға болады. «Сөзден тəтті нəрсе жоқ, сөзден 

ащы нəрсе тағы жоқ. Сөзден жеңіл нəрсе жоқ, сөзден ауыр нəрсе де жоқ. 

Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылды сөзіңді ақылсызға қор 

етпе, ақылдыға айт. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қашан 

сөйлейтініңді біл, қайда сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл. Оны 

білмесең, сара сөзің шала болады, арты жала болады», – деп бір ауыз 

сөзбен түйіндейді.  

ӘЛЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1.Балақаев М. Қазақ тілінің мəдениеті. – А., Қазақстан,1971.391 

2.Сыздықова Р. Сөз сазы (сөзді дүрыс айту нормалары). Алматы: 

Ғылым, 1983. – 76 б. 

3.Қыдыршаев А.С..шешендіктану:практикасы мен теориясы , Орал, 

2012391 

4.Ауызша сөйлеу этикеті мен пікірсайыс мəдениетін қалыптастыру 

мəселесі 

Қыдыршаев А.С.,Абугалиева А.Қ.  Орал қ391 

 

 

УДК 343.33 

Иманбаев А.А. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова. г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

 

XXI век явился новым толчком для развития международной 

преступности. Возросло количество военных конфликтов, актов 

терроризма и экстремизма и сопутствующих им всевозможных 

преступлений против мира и безопасности человечества. Это требует 

развития и совершенствования уголовного законодательства в сфере 

противодействия подобным деяниям как на национальном, так и на 

международном уровнях. И потребность последнего далеко не случайна. 

Поскольку говорить о данной категории преступлений как о посягающей 

на интересы отдельных граждан или государств не предоставляется 

возможным. Их сущность и общественная опасность таковы, что они 
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могут порождать как потенциальную, так и реальную угрозу для 

обширного круга стран и тем самым угрозу для состояния международного 

мира и безопасности всего человеческого сообщества.  

Именно поэтому вопрос межгосударственного участия в 

противодействии указанным бесчеловечным явлениям, имеющим ярко 

выраженные разросшиеся интернациональные корни, должен решаться 

сообща. В общих чертах почти всем правоприменителям известна система 

главы 4 УК РК, которая состоит из девяти общественно опасных деяний. 

Именно такое «достаточное» количество казахстанский законодатель 

посчитал необходимым криминализировать в рамках настоящего 

Уголовного кодекса. Оправдать подобную структуру главы весьма сложно, 

даже ссылаясь на различные международные правовые акты, 

существующие в данной сфере. Поскольку если обратиться к первому 

достойному источнику, устанавливающему ответственность за 

рассматриваемые преступления, а именно «Уставу Международного 

военного трибунала для суд наказания главных военных преступников 

европейских стран оси» (принят в г. Лондоне 8 августа 1945 г.), мы сразу 

же обнаруживаем некоторые существенные расхождения. Глава 6 Устава 

подразделяет указанную группу деяний на три подгруппы: против мира, 

военные и против человечности. Безусловно, никто не требует детального 

их копирования или подражания всевозможным международным 

договорам, но отсутствие хотя бы структурно единого подхода в 

законодательствах различных государств к противодействию преступным 

деяниям против мира и безопасности человечества наносит ущерб как 

самому сотрудничеству между странами, так и непосредственно 

деятельности правоприменителей.  

Подобные несоответствия кажутся особенно удивительными, если 

посмотреть на рекордную бланкетность норм главы 4 УК РК. Все 

образующие ее статьи требуют от нас обращения к международным 

правовым актам. Однако только в двух из них она выражена 

непосредственно (ст. 162 и ст. 163 УК РК). Остальные же лишь 

подразумевают отсылку к международным договорам, что также выглядит 

весьма нецелесообразно, поскольку в таком случае наиболее продуктивно 

было бы указание на акты международного уголовного права в Кодексе 

постатейно. Это значимо для преодоления коллизий уголовного права как 

на национальном, так и на интернациональном уровне, а также для 

правоприменительной и доктринальной интерпретации соответственных 

статей УК РК. Также в ключе высокого уровня бланкетности 

рассматриваемых норм уместно будет вести речь о криминализации 

абсолютно новых деяний для казахстанского уголовного права, уже 

приобретших свое место в рамках международного законодательства, 

таких как преступления против человечности, вопрос о поиске 

эффективных инструментов противодействия которым уже сейчас имеет 
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право на свое изучение и исследование. Так как данная проблема, 

заключающаяся в отсутствии норм, регламентирующих ответственность за 

совершение указанных деяний, порождает широкий спектр возможностей 

для достижения преступных целей.  

Словосочетание «преступления против человечности» практически 

не знакомо казахстанскому правоприменителю. Сама совместная 

постановка данных терминов в одном предложении может показаться 

странной и непонятной. Существует немало точек зрения по содержанию 

данной категории. Одни утверждают, что она синонимична преступлениям 

против человечества. Другие говорят, что ее в принципе не существует, 

ссылаясь не неправильность перевода иностранных источников. Третьи 

рассматривают таковую как действительно существующую и имеющую 

место в казахстанском праве. Круг взглядов на данный вопрос весьма 

широк и многогранен. Сами понятия «человечность» и «человечество», 

безусловно, обладают структурным родством и в некотором роде даже 

содержательной разновидностью, поскольку данное фундаментальное 

качество является неотъемлемой частью каждого человека. Именно 

поэтому даже проявления бесчеловечности, по своей сути, являются всего 

лишь обратной стороной той же самой человечности. Тем не менее 

богатый русский язык не дает нам права говорить о синонимичности и тем 

более тождественности данных понятий, что и порождает множество 

дискуссий относительно трактовки преступлений против человечества и 

человечности. Для разрешения подобных вопросов изначально следует 

обратиться к понятийному аппарату данных терминов. Согласно 

толковому словарю русского языка С.И. Ожегова под человечеством 

следует понимать - «людей, человеческий род». Философская 

энциклопедия дает нам следующее толкование указанного термина - 

совокупность индивидов, принадлежащих биологическому виду человека 

разумного (Homo sapiens); включает в себя как всех ныне живущих, так и 

живших в прошлом представителей данного вида. Понятийно-

терминологический словарь «Экология человека» определяет человечество 

как общность людей всех рас и народов (этносов), живущих на Земле. Трех 

данных трактовок вполне достаточно для формирования правильного 

представления о сущности рассматриваемого явления. Термин 

«человечность» неотделим от человеческого сообщества, но тем не менее 

тот закладывает в себя несколько иной смысл. Он в первую очередь 

подразумевает моральное качество, выражающее принцип гуманизма 

применительно к повседневным взаимоотношениям людей. Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова не содержит конкретизированной 

трактовки указанного понятия, но, тем не менее, ассоциирует его со 

словом «человечный» - достойный человек, отзывчивый, гуманный. 

Философская энциклопедия напрямую отсылает нас к категории 

«гуманность», указывая на тождественность данных категорий.  Также 
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целесообразно будет проследить генезис данного понятия, в связи с чем 

необходимо обратиться, например, к этимологическому словарю русского 

языка М. Фасмера, который указывает, что «челове чность - калькирует 

нем. Мenschlichkeit - то же, франц. humanité “человечество, человечность”, 

лат. hūmānitās».  

Говоря о человечности в ключе уголовного права, необходимо 

обратиться и к ее антагонисту - бесчеловечности, так как именно о ней 

будет идти речь при раскрытии сущности преступных деяний данной 

категории. Многие словари и энциклопедии не содержат прямой трактовки 

данного понятия и отсылают к определению «бесчеловечный», указывая на 

сходные значения данных терминов. Так, толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегова интерпретирует данное слово как «очень жестокий, 

безжалостный». В то же время, говоря о происхождении данной категории, 

этимологический словарь русского языка О.А. Шаповаловой определяет, 

что «бесчеловечный - заимств. из ст.-сл. яз., словообразовательная калька 

греч. аpаnthrōpos (аро - “без”, аnthrōpos - “человек”)». Современный 

толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет слово 

«бесчеловечный» как нехарактерный для человека, для людей; очень 

жестокий, безжалостный, бессердечный, негуманный. Именно таким 

образом можно охарактеризовать преступные деяния против человечности, 

но в то же время и преступления против безопасности человечества нельзя 

не связывать с указанными прилагательными. Сама сущность различий 

данных понятий в рамках международного уголовного права заключается 

в том, что посягательства на человечность являются более узкой и 

конкретизированной категорией по отношению к преступлениям против 

безопасности человечества. И согласно сложившейся практике в науке 

международного права, те вместе с военными преступными деяниями 

зачастую формируются в более широкую группу, направленную как раз 

таки против безопасности человечества. Но это далеко не единственный 

существующий вариант построения уголовно-правовых норм, 

регулирующих указанные общественные отношения, а отсутствие единого 

подхода к их охране и защите является источником противоречий и 

проблем взаимодействия государств по рассматриваемому вопросу.  

Определенно точно можно утверждать, что подобная категория 

имеет место быть, а ссылаться на неправильность изначального перевода 

словосочетания «crimes against humanity», поясняя, что речь в данном 

случае идет именно о народонаселении планеты, а не о человечности, 

будет в корне не верно. Так, Проект кодекса о преступлениях против мира 

и безопасности человечества 1996 года (Draft Code of Crimes Against the 

Peace and Security of Mankind) выделяет в своем втором разделе статью 18, 

посвященную преступлениям против человечности (Crimes against 

humanity), которая в свою очередь определяет указанные деяния в качестве 

преступных, если они совершены в систематическом порядке или в 
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больших масштабах и спровоцированы или направлены правительством 

или любой организацией или группой. К таковым относятся: умышленное 

убийство; уничтожение людей; пытки; порабощение; преследование по 

политическим, расовым, религиозным или этническим признакам; 

институализированная дискриминация по расовым, этническим или 

религиозным признакам, связанная с нарушением основных прав и свобод 

человека, в результате чего наносится серьезный вред части населения; 

произвольная депортация или насильственное перемещение населения; 

произвольное заключение; насильственное исчезновение людей; 

изнасилование, принуждение к проституции и другие формы сексуального 

насилия; иные бесчеловечные деяния, наносящие серьезный ущерб 

физической или психической неприкосновенности, здоровью или 

человеческому достоинству, такие как нанесение увечий и тяжких 

телесных повреждений. Наиболее развернутая формулировка состава 

преступлений против человечности содержится в Римском статуте 

Международного уголовного суда в статье 7, где совершенно четко 

представлены все четыре критерия, позволяющие отграничивать 

квалификацию преступлений против человечности от общеуголовных 

деяний:  

1) тяжесть, обусловленная объектом преступления — жизнь, 

здоровье человека и его физическая неприкосновенность в массовом 

масштабе;  

2) массовый характер, обусловленный многочисленностью жертв;  

3) наличие согласованного плана, то есть осознанность совершаемых 

действий и  

4) мотивы, развернутый перечень которых определен в пункте 2 

данной статьи.  

Эта категория преступных деяний нашла свое отражение в 

уголовных законодательствах различных стран, одни выделяют для нее 

отдельную главу (например, Азербайджанская Республика), другие 

рассматривают ее в рамках отдельной статьи в структуре главы 

«Преступления против мира и безопасности человечества» (Республика 

Беларусь), третьи закрепили ее в рамках преступлений против личности, 

определив соответствующий подраздел в разделе «Преступления против 

человечности и против человечества» (Франция). Подобных перемен 

слагаемых существует огромное множество, что само собой и порождает 

всевозможные трудности по сотрудничеству между государствами в сфере 

противодействия указанным преступным деяниям. Тем не менее, когда 

речь идет о спорных моментах, проблему еще можно разрешить, найти 

компромисс и достичь результата, который в той или иной степени 

устраивал бы всех участников дискуссии. Но что остается делать, когда 

вопрос о взаимодействии в принципе не может существовать, поскольку 

преступные посягательства еще не нашли своего отражения в уголовном 
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законодательстве одной из сторон? В данных обстоятельствах одним из 

основных направлений обеспечении задач по охране всеобщего мира и 

безопасности человечества является криминализация особо опасных 

деяний, уже приобретших общественную опасность как на национальном, 

так и на международном уровнях и, несомненно, влекущих за собой 

тяжкие последствия. 
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Иманбек Ә.Д., Винокурова Е.И. 

Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Республика 

Казахстан 

РАЗВИТИЕ LTE СЕТЕЙ В АЛМАТЫ  

 

На протяжении всей своей истории человечество испытывало острую 

необходимость в средствах быстрой передачи информации на большие 

расстояния. 

В наше время очень трудно представить мир без сотовой связи.  За 

последние годы она набрала огромную популярность. Практически 

невозможно найти человека, у которого не было бы мобильного телефона. 

На сегодняшний день мало кто опровергнет удобство этого изобретения 

человечества. Мобильная связь заняла свое прочное место. Есть люди, 

которые общаются по средствам сотовой сети намного больше, чем в 

реальной жизни.  

Сотовая связь - это наиболее современная и быстро развивающаяся 

область телекоммуникаций. Сотовой сетью она называется потому, что 

территория, на которой обеспечивается связь, разбивается на отдельные 

ячейки или соты. 

http://docs.cntd.ru/document/901737883
http://human_ecology.academic.ru/1862
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Если же сети первого поколения позволяли передавать только голос, 

то второе поколение систем сотовой связи, которым является и GSM, 

позволяют предоставлять и другие  услуги. Самой известной услугой  

является передача коротких текстовых сообщений - SMS (Short Message 

Service). Это двунаправленный сервис позволяющий передавать текстовое 

сообщение с одного сотового телефона GSM на другой, и является 

улучшенным аналогом пейджинговой связи, так как нет необходимости 

связываться с операторской службой, для того чтобы отправить сообщение 

другому абоненту.  

Достаточно недавно на свет появилась технология, получившая 

название GPRS (General Packed Radio Services) – это название можно 

перевести как система пакетной радиопередачи данных. В данной 

технологии используется принцип разделения каналов для передачи голоса 

и данных, и в результате оплачивается не длительность соединения, а лишь 

объем переданных и полученных данных.  

Помимо этого у GPRS есть еще одно преимущество перед более 

ранними технологиями мобильной передачи данных – во время GPRS-

соединения, телефон все также способен принимать звонки и SMS-

сообщения. 

Так используя возможности GPRS, был создан новый формат 

передачи сообщений, который был назван MMS (Multimedia Messaging 

Service – Сервис Мультимедийных Сообщений), который в отличие от 

SMS, позволяет отправлять с сотового телефона не только текст, но и 

различную мультимедиа информацию, например звукозаписи, фотографии 

и даже видеоклипы. Причем MMS-сообщение может быть передано как на 

другой телефон, поддерживающий этот формат, так и на ящик 

электронной почты.  

Именно для решения этих запросов и предназначены, достаточно 

недавно созданные сети третьего поколения 3G, в которых передача 

данных доминирует над голосовыми услугами.  

3G это не стандарт сотовой связи, а общее название всех 

высокоскоростных сетей сотовой связи, которые вырастут и уже 

вырастают из ныне существующих. Огромные скорости передачи данных 

позволяют передавать прямо на телефон высококачественное 

видеоизображение, осуществлять постоянное соединение с Интернет и 

локальными сетями. Применение новых, усовершенствованных, систем 

защиты позволяет уже сегодня использовать телефон для проведения 

различных финансовых операций – мобильный телефон вполне способен 

заменить кредитную карту.  

В 1994 году в Казахстане появился первый национальный оператор  

сотовой связи «Алтел». Компания представляла услуги стандарта AMPS, 

действующего более чем в 70 странах мира, используя технологию 
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и оборудование фирмы Motorola. Следующим важным событием стало 

появление компании «Кар-Тел» в 1998 году. 

В  1999 году право на предоставление услуг сотовой связи получила 

корпорация «Толкын» (ныне - ТОО «Мобайл Телеком Сервис») 

с брендовым названием «Жаршы». Еще более интересным фактом можно 

назвать коммерческий запуск компании GSM Kazakhstan торговой марки 

Aсtiv и Kcell. 

Не менее интересным в плане развития рынка связи стал 2003 год, 

когда «Алтел» представил мобильную связь Dalacom стандарта CDMA 

(Code Division Multiple Access) - многоканальный доступ с кодовым 

разделением каналов. 

В 2004 году «Алтел» запустил новый бренд - Pathword, 

со стандартом CDMA третьего поколения. И завершается сделка 

по приобретению ТОО «Картел» с торговыми марками K-Mobile и Excess 

одним из ведущих операторов сотовой связи России ОАО «ВымпелКом». 

Пока происходил ребрэндинг компании GSM Kazakhstan представил новые 

услуги на основе технологии GRPS, MMS, WAP и мобильный Internet. Для 

абонентов Kсell и Activ в городах Алматы и Астана запущена технология 

EDGE, позволяющая пользование услугами третьего поколения (3G). 

2005 год можно назвать решающим годом, когда произошел резкий 

скачек количества пользователей мобильной связи. По данным Агентства 

по статистике РК количество пользователей стало 356,4 из расчета на 1 000 

абонентов.  

Самым важным событием 2007 года можно назвать появление 

нового оператора сотовой связи. В середине февраля начал работу третий 

оператор сотовой связи стандарта GSM, Mobile Telecom Service с торговой 

маркой Neo Telecom,. Основным отличающим фактором стала услуга IP-

звонков. 

Для предоставления услуг сотовой связи 3G для каждого оператора 

связи необходима полоса частот шириной 15-20 МГц. 

В связи с этим Агентство намерено дальше проводить работы 

со всеми заинтересованными государственными органами и операторами 

связи с целью принятия компромиссного и приемлемого для всех решения. 

Технология мобильной связи 3G поколения объединяет как 

высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети интернет, так 

и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных. 

Передавая данные со скоростью 2 Мбит/с., технология 3G позволяет 

организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне 

фильмы и телепрограммы и т.д.». 

В марте 2016 количество абонентов сотовой связи в РК составило 

31,2 млн. номеров, согласно данным сайта Ranking.kz. В годовом 

измерении абонентская база выросла на 7,1%, а плотность номеров 

сотовой связи на 100 человек - с 167 до 176. 
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Количество базовых станций влияет на равномерность зоны 

покрытия и, соответственно, способствует обеспечению более высокого 

качества сотовой связи. Наибольшая плотность базовых станций 

относительно численности населения отмечается в Астане и Атырауской 

области, где одна станция обслуживает в среднем около 1 тыс чел. 

В Алматы, Мангистауской области и СКО на каждую станцию приходится 

примерно 1,5 тыс чел. А самую большую нагрузку несут на себе станции 

Карагандинской области – 4,3 тыс чел. на одну установку и ЗКО - 3,1 тыс 

чел. 

В настоящее время в Казахстане запущена сеть 4G/LTE оператором 

сотовой связи «KZ Kcell». Проект реализуется в партнерстве с компанией 

Ericsson, одним из ведущих поставщиков LTE-технологий и услуг в мире. 

LTE - это  стандарт беспроводной высокоскоростной передачи 

данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с 

данными. В переводе с английского Long Term Evolution означает 

долгосрочное развитие. Особенностью этой технологии является 

возможность работать с частотным  и временным разделением каналов, 

что позволяет применять различные технологии оборудования, 

находящегося у операторов. Применение антенных технологий MIMO 

позволяет базовой станции обслуживать в 10 раз больше клиентов, чем 

позволяла прежняя технология WCDMA. LTE является сетью с пакетной 

передачей данных и оптимизирована для использования IP технологий и 

всех возможностей, которые присущи ip-сетям. Соответствующие 

технические требования разработаны и утверждены международным 

организацией 3GPP. 

 Для перехода на LTE требуются устройства для абонентов, 

способные одновременно работать в сетях LTE/3G. Это необходимо 

учитывать для плавного перехода к новейшим сетям. 

 4G/LTE  является сетью с пакетной передачей данных и 

оптимизирована для использования IP технологий и всех возможностей, 

которые присущи ip-сетям. Соответствующие технические требования 

разработаны и утверждены международным организацией 3GPP. 

4G/LTE  - это переход от систем CDMA (WCDMA) к системам 

OFDMA, а также переход от систем с коммутацией каналов к системе e2e 

IP (система коммутации пакетов). Для перехода на LTE требуются 

устройства для абонентов, способные одновременно работать в сетях 

LTE/3G. Это необходимо учитывать для более плавного перехода к 

новейшим сетям. 

Основные цели  разработки LTE сетей: 

- снижение затрат на  высокоскоростную передачу данных; 

- увеличение исходящей и входящей скорости передачи данных;  

- возможность предоставления большего спектра услуг по более 

низкой цене;  
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- повышение гибкости использования уже существующих систем. 

Главная цель - это увеличение скорости передачи данных, так как все 

остальные цели, вытекают из решения этой задачи. Внедрение LTE 

обеспечит возможность создания высокоскоростных систем мобильной 

связи, оптимизированных для пакетной передачи данных со скоростью до 

300 Мбит/с от базовой станции к пользователю и до 75 Мбит/с в обратном 

направлении.  

Радиус действия базовой станции 4G/LTE около 5 км, но при 

высоком расположении антенн и существующей потребности он может 

составить до 100 км. 

Протокол 4G/LTE  более эффективно использует частотный спектр, 

отличается увеличенной емкостью и меньшими значениями задержки, 

которая для небольших пакетов может достигать значения всего в 5 

миллисекунд. Увеличение скорости передачи данных способствует 

повышению качества предоставляемых услуг, ускоряет распространение 

новых мультимедийных сервисов, таких как - многопользовательские 

онлайн-игры, видеоконференции, социальные сети, системы мониторинга 

и М2М, интерактивные онлайн-приложения и прочее. Звонок по 

мобильному телефону или сеанс передачи данных, инициированный в зоне 

действия LTE, технически передается без разрыва и потерь в сети 3G или 

другие. 

Внедрение технологии 4G/LTE  позволяет операторам уменьшить 

общие затраты, сократить совокупную стоимость эксплуатации сети, 

расширить свои возможности в области предоставления различных услуг и 

технологий, увеличить доходы за счет предоставления более качественных 

услуг передачи данных. Сеть также поддерживает MBSFN (Multicast 

Droadcast Single Frequency Network), что позволяет внедрять такие услуги, 

как мобильное ТВ. 

Сегодня  число доступных беспроводных приложений существенно 

вырастает в мобильных сетях. Социальные сети, поисковые системы, 

приложения, обеспечивающие индикацию присутствия, сайты для 

совместного использования контента, вот некоторые из очевидных 

примеров. Благодаря мобильности, эти приложения становятся более 

ценными для абонентов. Высокие максимальные скорости и сокращенное 

время отклика в сетях LTE позволяют обеспечить поддержку приложений 

в реальном времени.  

В феврале 2017 года был проведен социологический опрос среди 

населения Алматы, с целью изучения качества обслуживания и зону 

покрытия 4G/LTE  сетей операторов сотовой связи в городе. В основном 

это были жители в возрасте от  14 до 50 лет.  Всего было опрошено 127 

респондентов. 

В наши дни сотовая связь для многих жителей  стала обязательным 

элементом повседневной жизни. Сегодня более 80%  городских жителей в 



401 

стране пользуются регулярно услугами сотовой связи, а в Алматы доля 

таковых составляет порядка 90-95% горожан. 

Прежде всего, отмечу, что по степени популярности среди жителей 

города лидирующую позицию занимает Tele 2. Далее следуют Activ, KZ 

Kcell, Beeline, Altel. 

Сегодня  все операторы сотовой сети Республики Казахстан 

предоставляют своим абонентам технологию высокоскоростной передачи 

данных. На сегодня более 95% территории города Алматы находится в 

зоне покрытия сети 4G/LTE. В планах у операторов сотовых сетей 

расширить зону высокоскоростной передачи данных. Сегодня 

большинство новых моделей телефонов и смартфонов поддерживают 

технологию  4G/LTE.    

Данная технология позволит предоставлять более производительные 

услуги мобильной передачи данных для очень большой аудитории, 

применяя комбинацию максимальных скоростей и большой пропускной 

мощности системы в любом направлении.  
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иметь в виду, что в настоящей работе нами будет рассмотрена лишь та 

часть их взаимодействия, которая касается вопросов рассмотрения 

обращений граждан. 

Известно, что все обращения граждан в силу юридических свойств и 

процедур их разрешения можно поделить на два типа, во-первых, 

административные, то есть рассматриваемые во внесудебном порядке, в 

административном процессе. Во-вторых, судебные, рассматриваемые 

судами в процессе осуществления правосудия, в порядке уголовного или 

гражданского судопроизводства. Иными словами, ко второму типу 

относятся обращения граждан в суд, решения по которым принимаются на 

основе норм УПК или ГПК. Все остальные жалобы, рассматриваемые 

судьями, являются административными. 

Обращения первого типа (административные) в законодательстве 

называются жалобами или заявлениями (статья 109 УПК РК) [1]. Они 

могут подаваться в органы государственного управления, прокуратуры и в 

суды. Известно, что в суды поступает много писем по вопросам, например, 

несвоевременного исполнения судебных решений о взыскании алиментов, 

возмещении ущерба. Рассматриваются такие обращения не судом, а судьей 

(председателем суда) в соответствии с нормами административного права. 

Поэтому отличие административной жалобы от судебной можно провести 

по процедуре ее рассмотрения, хотя в обоих случаях местом ее 

рассмотрения будет суд. 

Судебная жалоба - это название условное, которое употребляется в 

обиходной речи. Обращения граждан в суд закон называет жалобами и 

исками. Анализ гражданско-процессуального законодательства в свою 

очередь свидетельствует о том, что исковые заявления направляются в 

суды первой инстанции в связи с нарушениями прав граждан другим 

гражданином или субъектом власти. Все остальные обращения граждан в 

суд называются жалобами.  

Административные жалобы по их правовым признакам можно 

классифицировать на общие и специальные. Порядок рассмотрения общих 

жалоб регулируется Законом Республики Казахстан «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

Впервые непосредственно порядок рассмотрения обращений 

граждан регулировался Указом Президента РК, имеющим силу закона, «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» от 19 июня 1995 г. Этот закон 

сыграл, безусловно, позитивную роль в регулировании порядка 

рассмотрения обращений граждан. Вместе с тем необходимо отметить, что 

со временем выявилась потребность его совершенствования, что привело к 

принятию 12 января 2007 г. Закона РК «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц». 

Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц» внесены существенные поправки в порядок 
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рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Это, 

безусловно, позитивно отразится при рассмотрении обращений, в 

частности, жалоб граждан и юридических лиц, в исполнительные органы. 

Чаще всего граждане обращаются с жалобами в исполнительные органы в 

связи с нарушением земельного, жилищного, трудового законодательства, 

законодательства о собственности и предпринимательстве. 

С введением единого учета и мониторинга рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц возникла необходимость решения и 

некоторых других вопросов, регламентирующих данный порядок, а также 

критерии учета в делопроизводстве. Это касается устных обращений, 

поступивших во время личного приема руководства, а также обращений, 

поступивших по электронной почте или через средства массовой 

информации. В целях создания единой системы правовых статистических 

показателей, методологии их получения, анализа и прогнозирования 

формирования системной правовой статистической информации в 

деятельности Комитета по правовой статистике и специальных учетов 

Генеральной прокуратуры РК введена в действие Автоматизированная 

информационная система «Единый учет обращений лиц» (АИС ЕУОЛ), 

которая позволяет проконтролировать процесс прохождения обращения с 

момента его регистрации до рассмотрения и принятия по нему решения. 

Весь спектр этих отношений — это огромная сфера государственно-

управленческих отношений, возникающих между государственными 

служащими (государственными органами) и гражданами. В рамках данной 

публикации нам хотелось бы остановиться на механизме реализации 

такого вида обращений физических и юридических лиц, как запрос. 

Согласно ст.1 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» запрос — это просьба лица о 

предоставлении информации по интересующим вопросам личного или 

общественного характера. 

Государственные органы, общественные объединения, должностные 

лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому 

гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и 

интересы документами, решениями и источниками информации. Статья 15 

Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц» обязывает принимать и рассматривать обращения 

физических и юридических лиц в установленном порядке и в надлежащие 

сроки. 

Законы о раскрытии информации также детально регулируют 

процедуру реализации запроса, взаимные права и обязанности 

государственных служащих и граждан, порядок обжалования решения 

административного органа по запросу о раскрытии документа. 

Основания и порядок производства по специальным жалобам 

регулируется специальными нормами, содержащимися в УПК РК, ГПК РК, 
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КоАП РК, Законе РК о труде и в некоторых иных нормативных правовых 

актах. 

Правосудие и управление, являясь разными ветвями 

государственной власти, а, следовательно, и осуществляя разные формы 

государственной деятельности, в части рассмотрения обращений граждан 

имеют друг перед другом определенные преимущества и недостатки. Так, 

в органы государственного управления (исполнительной власти) 

поступает значительное число жалоб. Это связано с тем, что обеспечение и 

охрана прав граждан является одной из функций исполнительной власти. 

Практика показывает, что сами граждане предпочитают обращаться, 

главным образом, в административные инстанции. Для них это удобнее, 

быстрее и привычнее. Иногда это связано с психологическим фактором, 

уровнем общей культуры и правового сознания, а порой и с малой 

юридической осведомленностью граждан. 

Административный канал обжалования обладает определенными 

преимуществами перед судебным. Это - оперативность органа управления 

в рассмотрении дела, его компетентность, а также и тот факт, что этот 

орган рассматривает дело по существу. Правда, здесь следует отметить, 

что оперативность хороша только при решении несложных вопросов, при 

рассмотрении сложных дел она не позволяет глубоко вникнуть в суть 

проблемы. 

С позиции казахстанской правовой доктрины практика обеспечения 

законности и более строгого соблюдения прав граждан идет по пути 

расширения компетенции суда, то есть увеличения круга дел по спорам 

между гражданином, с одной стороны, государственными органами или 

должностными лицами - с другой. Конституционный закон РК от 25 

декабря 2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» в пункте 1 части 5 статьи 1 закрепляет положение о том, что 

«Обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке 

судебного производства, не могут быть рассмотрены или взяты на 

контроль никакими другими органами, должностными иными лицами». В 

тоже время в пункте 2 части 2 статьи 1 этого же нормативного правового 

акта отмечается, что каждому гражданину гарантируется судебная защита 

от любых неправомерных решений и действий государственных органов, 

организаций, должностных и иных лиц, ущемляющих или 

ограничивающих права, свободы и законные интересы, предусмотренные 

Конституцией и законами Республики. В части же 3 вышеназванной 

нормы законодатель еще более расширяет круг подведомственных суду 

дел. Так, в нем записано, что «никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела с соблюдением всех требований закона и 

справедливости компетентным, независимым и беспристрастным судом» 

[2]. 

В обществе, идущем по пути демократии, первостепенное значение 
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обретает именно судебный, а не административный канал обжалования. 

Суть такого положения вещей состоит в том, что возможность судебного 

производства уже сама по себе оказывает благоприятное влияние на 

законность в государственном управлении. Судебная форма не только 

является средством защиты адресатов административных актов, но и 

помогает самой администрации, ибо способствует обнаружению 

нарушений законности в ее деятельности. Разрешая споры, суды 

систематически анализируют причины возникновения недостатков в 

деятельности администрации и уведомляют об этом заинтересованные 

органы. Это - важный фактор улучшения работы администрации. 

Судебная защита прав граждан является одной из важнейших 

гарантий обеспечения законности, а предоставление гражданам права на 

судебную защиту своих прав дает положительный эффект.  

В тоже время следует напомнить, что еще в советское время ряд 

ученых-юристов выдвигали концепцию, которая призывала освободить 

государственный аппарат от «несвойственного ему разрешения жалоб 

граждан, что позволит сосредоточить усилия аппарата на других 

проблемах» [3; С.65]. 

Без обратной связи с населением государственные органы и органы 

местного самоуправления во многом потеряли бы возможность защищать 

социальные, политические, трудовые и иные права граждан. Обращения 

граждан помогают вышеназванным органам эффективно выполнять 

правообеспечивающие и правозащитные функции. Вряд ли было бы 

разумно всю массу споров, возникающих в различных сферах управления 

по целому ряду крупных и мелких вопросов, передавать на рассмотрение 

суда. 

В разграничении сферы административной и судебной компетенции 

в рассмотрении обращений (жалоб), связанных со спорными ситуациями 

между гражданами и государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями. Постановка вопроса по схеме «или-или», 

на наш взгляд, неверна. По всем видам обращений, наряду с 

административным, должен существовать и судебный порядок их 

обжалования. При этом совершенствование порядка рассмотрения 

обращений в судебных органах следует проводить наряду с 

совершенствованием рассмотрения обращений в других государственных 

органах. Необходим не только учет количественного соотношения 

обращений (жалоб), рассматриваемых судом и административными 

органами, но также выделение категорий обращений, которые входят в 

юрисдикцию суда и административных органов, или суда, или 

административных органов. 

Административный и судебный способы разрешения конфликтов 

должны и впредь дополнять друг друга. 

Лучшей иллюстрацией сказанному может служить процесс 



406 

(процедура) рассмотрения обращений граждан в административном и 

судебном порядках. Учитывая, что на практике в большинстве случаев 

названных видов процессов рассматриваются жалобы, то на примере этой 

разновидности обращений разберем процедуру работы с ними. 

Право на общую административную жалобу является абсолютным, 

неограниченным, неотчуждаемым правом гражданина. Каждый 

дееспособный человек может подать ее по любому значимому для него 

поводу, в любое время. Для реализации этого права не нужно чьего-либо 

предварительного согласия и, тем более, издания какого-либо акта 

управления. Ему корреспондирует абсолютная обязанность субъектов 

власти разъяснять гражданам их право на обжалование, принимать, 

регистрировать, рассматривать жалобы, давать ответы заявителям. 

Согласно действующему законодательству обжалованы, могут быть 

любые действия, а также бездействие работников государственных 

органов и органов местного самоуправления, иных общественных органов, 

организаций, расцениваемые заявителем как неправильные. Это могут быть 

не только незаконные, но и нецелесообразные или аморальные деяния. 

Предметом жалобы могут быть деяния, ущемляющие права и 

законные интересы, как самого гражданина-заявителя, так и других лиц. 

Обращение гражданина может быть направлено на защиту не только чьих-

то личных, но и общественных интересов. Еще в советской юридической 

литературе отмечалось недопустимость ограничения права граждан на 

обжалование в суд только его личной заинтересованностью и 

подчеркивалось необходимость закрепления возможности предъявления в 

суд исков в защиту прав граждан другими гражданами и организациями, а 

также в интересах законности [3; С.78]. 

Очень широко граждане используют право обжалования 

индивидуальных актов управления. Реже встречаются жалобы о 

незаконности нормативных актов, хотя такие обращения граждан к автору 

акта или в иной компетентный орган вполне правомерны. 

В конституционной норме говорится об обжаловании действий 

должностных лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления. На практике данное положение толкуется значительно 

шире. Нередко граждане пишут о бездействии должностных лиц, о 

непринятии надлежащих мер к нарушителям общественного порядка, 

обжалуют действия работников, не являющихся должностными лицами. 

Можно найти немало обращений, содержащих претензии граждан к работе 

акиматов, кооперативов собственников квартир (КСК), школ, 

общественного транспорта и других организаций. Несмотря на то, что 

нормы Конституции РК имеют прямое действие, тем не менее, в силу их 

специфики, ими невозможно урегулировать все вопросы делопроизводства 

по обращениям граждан. В этих целях применяются нормы специального 

нормативного правового акта, а именно Закона РК «О порядке 
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рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Следовательно, 

порядок рассмотрения общих административных жалоб регламентируется 

названным законодательным актом. 

Наблюдается тенденция роста обращений граждан по вопросам 

землепользования: выделения земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство, уточнения их границ и т.д. Существенное 

количество обращений поступает по вопросам благоустройства и 

озеленения улиц, культуры, здравоохранения, транспорта и связи 

По форме общая жалоба может быть письменной или устной и даже 

переданной по телефону, радио, а также индивидуальной и коллективной. 

Законодательными актами установлено, что граждане вправе направлять 

жалобы в компетентные органы управления, народным депутатам, в 

прокуратуру, общественные и межгосударственные организации. 

Кроме того, обращения, поступившие в органы, в компетенцию 

которых не входит разрешение поставленных в них вопросов, в срок не 

позднее 3 дней направляются в соответствующие органы с сообщением об 

этом гражданину. 

Указ четко определил начало течения срока разрешения жалобы - со 

дня ее поступления в государственные органы или органы местного 

самоуправления или иную организацию, обязанную разрешить вопрос по 

существу. А что касается определения момента окончания срока, то 

обращение гражданина считается разрешенным, когда рассмотрены в нем 

вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны ответы заявителю. 

Если решение вопроса переносится на длительный срок, то обращение 

ставиться на дополнительный контроль вплоть до окончательного его 

исполнения. 

Согласно статье 13 названного Закона должностные лица 

государственных органов, а, а также организаций обязаны проводить 

личный прием граждан не реже одного раза в месяц. Прием должен 

проводиться в установленные и доведенные до сведения граждан дни и 

часы по месту работы или жительства. 

Если заявление или жалоба не могут быть разрешены должностным 

лицом во время приема, они излагаются в письменной форме и с ними 

ведется работа как с письменным обращением. 

Право на специальную административную жалобу, как и право на 

судебное обжалование, чаще всего является еще одним способом защиты 

прав, оно не конкурирует с правом на общую административную жалобу, а 

дополняет его. 

Специальная жалоба характеризуется следующими признаками: 

1) наличием специальных норм, устанавливающих особый порядок 
ее рассмотрения; 

2) специальными основаниями для обжалования (приказ 

руководителя, постановление по делу об административном 
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правонарушении и т.п.), прямо названными в законе; 

3) четким определением субъектов права, признанием таковыми, как 
правило, лишь определенных, лично заинтересованных в деле лиц и их 

законных представителей; 

4) четким определением адресатов жалобы; 
5) специальными сроками подачи жалоб; 
6) процедурными особенностями производства по конкретным 

видам жалоб; 

7) специальными, более краткими, сроками их рассмотрения. 
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Восточно-Казахстанский государственный университет им. 
С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КУЛЬТУТНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИМИДЖА ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Проблема имиджа Восточного Казахстана является  актуальной и 

несомненно находится в числе первейших задач у государства в повестке 

дня. Но несмотря на это, на современном этапе ей не уделяется должного 

внимания, могу лишь отметить то, что данная проблема носит некий 

абстрактный характер, потому что имидж - это то, что человек себе 

представляет о конкретном объекте или как он его воспринимает. 

Проблема имеет место быть, и требует актуализации на уровне 

государства. 

По своей природе имидж - это психологический образ. Как правило, 

он основывается на стереотипах социального восприятия, воздействует на 

эмоциональную сферу человека, легко поддается прочтению, влияет на 

объяснительные механизмы сознания, и, в конечном итоге, на поведение и 

выбор человека. 
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Восточно-Казахстанская область была образована в 1932 году, в 1997 

году к территории региона присоединена Семипалатинская область. 

Административным центром является г. Усть-Каменогорск, основанный в 

1720 году и расположенный на месте слияния рек Иртыш и Ульба. В 

области 15 сельских районов, 10 городов, 755 поселков и сел, 244 сельских 

и аульных округа. Население области на 1 января 2016 года 

составило  1396,1 тыс. человек. Плотность населения в среднем по области 

на 1 кв. км составила 4,9 человек.  Этнический состав населения области 

на 1 января 2015 года  представлен в следующем соотношении: казахи – 

58,4%, русские – 38,0%, другие национальности – 3,6% [1]. 

 В данной работе будет исследован имидж Восточного Казахстана по 

следующим параметрам: 

1.Географический.  Сюда входит ландшафт, климат, природные 

ресурсы, географическое положение, размер территории и т.п. 

2. Этнолингвистический. К нему относится этнический состав, 

многонациональность или же мононациональность, преобладающий язык.  

3.Культурно-исторический – Это, соответственно, историческое 

прошлое народа, культура в узком смысле слова, уровень образованности. 

4.Религиозный. Здесь говорится о принадлежности большей части 

населения к той или иной мировой религии, наличии и распространении 

других концессий, роль церкви в общественной жизни). 

5.Хозяйственный – Это основные способы хозяйствования 

населения, уровень экономического развития, а также благосостояния 

населения [2, с. 63]. 

Восточно-Казахстанская область была образована в 1932 году, в 1997 

году к территории региона присоединена Семипалатинская область. 

Административным центром является г. Усть-Каменогорск, основанный в 

1720 году и расположенный на месте слияния рек Иртыш и Ульба. 

Уникальное географическое положение Восточно-Казахстанской 

области заключается в том, что она расположена в глубине самого 

крупного континента Евразии в пределах его центральной части, на 

границе великих равнин - Западной Сибири, Средней Азии и Казахстана. 

Разнообразие природных условий и ресурсов благоприятно для ее 

хозяйственного развития. Восточный Казахстан лежит на перекрестке 

великого водного пути по Иртышу и Оби, связан важнейшими 

железнодорожными и автомобильными магистралями с соседними 

областями нашей республики, с развитыми в хозяйственном и культурном 

отношениях государствами. 

В настоящее время площадь Восточно-Казахстанской области 

составляет 283,3 тыс.кв.км. Область простирается на 800 км с севера на юг 

(51°38' - 45°32' сш) и на 600 км с запада на восток (7б°4б' - 81°21`вд). На 

этой территории свободно могли бы разместиться три государства Европы 

таких, как Болгария, Греция и Албания. 
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Восточный Казахстан граничит на севере с Россией, на востоке 

нашим соседом является Китайская Народная Республика, на юге границы 

проходят с Алматинской, на западе - с Павлодарской и Карагандинской 

областями. Город Усть-Каменогорск является областным центром. 

Область находится в пятом часовом поясе. 

В природно-климатическом отношении Восточный Казахстан 

является уникальным регионом. В нем соседствуют степной, пустынный и 

горно-таежный ландшафты. Северную и восточную часть территории 

области занимают предгорья и хребты Западного, Центрального и Южного 

Алтая, в недрах которого содержатся богатейшие запасы цветных, 

драгоценных и редкоземельных металлов. Южнее Алтайских гор 

простирается засушливая Зайсанская котловина, ограниченная с южной 

стороны Саур-Тарбагатайским хребтом. Вся юго-западная и западная часть 

области представлена Казахским мелкосопочником. В центральной части 

преобладают всхолмленные равнины Калбинских гор. Леса занимают 

11,9% территории области. В основном лесные массивы расположены на 

отрогах хребтов Алтайских гор. Здесь распространены темнохвойные леса. 

В нижнем поясе лесной зоны распространены лиственные и смешанные 

леса. Особой достопримечательностью являются ленточные сосновые 

боры на северо-западе области. В общей сложности на Рудном Алтае 

насчитывается более 1000 видов представителей растительного мира, 

обитает более 300 видов различных птиц, около 100 видов 

млекопитающих. В лесах и степях водится лось, горный козел, архар, 

кабарга, косуля, волк, медведь, рысь, горностай, ласка, соболь, хорь, 

колонок, лиса, заяц. В верховьях реки Бухтарма сохранился марал. В 

предгорьях, по побережьям рек и озер обитает кабан. 

На территории Восточно-Казахстанской области известно большое 

количество разведанных месторождений как полезных ископаемых с 

запасами, обеспечивающими потребности региона в минерально-сырьевых 

ресурсах: цветных металлов (Риддер-Сокольное, Тишинское, Малеевское, 

Николаевское, Артемьевское, Орловское и др.), золота (Бакырчикское, 

Суздальское, Мизек, россыпи р. Курчум и др.), редких металлов (Бакенное, 

Белая Гора, Юбилейное, Ахметкино), угля и горючих сланцев (Каражира, 

Кендырлыкское, Бобровско-Белокаменское), нерудного сырья 

(огнеупорное сырье, карамзитовые и бетонитовые глины, известняки, 

кирпичные и цементные суглинки, стекольное сырье и строительные 

материалы); так и подземных минеральных и питьевых вод (Усть-

Каменогорское, Лениногорское, Богатыревское, Кулуджунское). 

Территория области богата водными ресурсами, здесь протекает 

более 800 рек, общая протяженность которых составляет свыше 10 тыс. км. 

Главной водной артерией является река Иртыш с многоводными 

притоками (длина 4248 км, в пределах области – 1311 км) – горными 

реками Ульба, Уба, Каракаба, Кальджир, Курчум, Нарым, Бухтарма и 
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другими. В области находятся крупные озера Зайсан, Маркаколь, Алаколь, 

Сасыкколь. Кроме того, имеется большое количество мелких озер, 

водохранилищ, из которых самым крупным является Бухтарминское. В 

реках водится лещ, сазан, щука, язь, а в горных озерах и реках – таймень, 

хариус, форель, пелядь, в озере Маркаколь – ускуч. 

Климат области резко континентальный, с большой амплитудой 

суточных, сезонных и среднегодовых колебаний температуры воздуха. 

Уникальные и разнообразные природные условия области могут 

способствовать активному развитию туризма при соответствующем 

вложении инвестиций. 

В области 15 сельских районов, 10 городов, 755 поселков и сел, 244 

сельских и аульных округа. Население области на 1 января 2016 года 

составило  1396,1 тыс. человек. Плотность населения в среднем по области 

на 1 кв. км составила 4,9 человек.  Этнический состав населения области 

на 1 января 2015 года  представлен в следующем соотношении: казахи – 

58,4%, русские – 38,0%, другие национальности – 3,6%. [3]. 

Восточный Казахстан - это территория, связывающая Южную 

Сибирь и Алтай с Семиречьем и Средней Азией. В силу своего выгодного 

географического положения во все времена играл важную роль в 

историческом развитии племен и народов степного пояса Западной Азии. 

Археологические исследования говорят о том, что край был заселен 

с глубокой древности. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших 

дней на Алтае, в Зайсанской котловине, по склонам Саура и Тарбагатая 

следы древних горных разработок, оросительные каналы, развалины 

многочисленных строений. 

В верховьях Иртыша человек впервые появился еще в ледниковый 

период (средний палеолит), продвинувшись, по-видимому, с юга. Это были 

небольшие группы неандертальцев - охотников на мамонтов, носорогов, 

бизонов. Следы стоянок древних охотников эпохи неолита были 

обнаружены в районе Зыряновска, у Усть-Нарыма, на семипалатинских 

дюнах. 

Для андроновских племен, живших в верховьях Иртыша в эпоху 

бронзы, самым важным и прогрессивным ремеслом было горное дело и 

металлургия. В год они добывали не менее десяти тонн готовой бронзы. 

Даже эта мизерная цифра делала Восточный Казахстан одним из 

крупнейших металлургических центров Северной Азии и Восточной 

Европы. 

В 8 веке до н.э. в жизни племен, населявших край, произошел 

важнейший хозяйственный переворот - переход к кочеванию. Начинается 

эпоха ранних кочевников - могущественных племен аримаснов и саков. В 

первые века н.э. в кочевом мире начали складываться и оформляться те 

патриархально-феодальные отношения, которые продолжали оставаться 

господствующими у кочевников вплоть до 20 века. 
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В 9-13 веках по берегам Иртыша располагались укрепления и города 

кимаков, кочевья найманов. Наиболее крупным городом, принадлежащим 

кимакам, был город Имакия. 

Большую роль в развитии материальной культуры этих племен 

сыграл Великий Шелковый путь, от основной трассы которого отходили 

дороги на Алтай, к Зайсану, Тарбагатаю, в Семипалатинскую степь. 

В 15 веке живущие на территории современного Казахстана 

казахские роды и племена объединились в Казахское ханство, состоящее 

из трех жузов (Старший, Средний, Младший).В состав Среднего жуза 

вошли казахские племена, населяющие Восточный Казахстан (кипчаки и 

найманы). 

Первая половина 18 века вошла в историю казахского народа как 

годы великого бедствия. Казахские земли подверглись джунгарской 

агрессии. Против джунгарских завоевателей вместе с казахами сражались 

и русские. 

К концу 17 века юго-восточная граница Российского государства 

вплотную примыкала к казахским землям. Экономические и политические 

интересы России на Востоке побуждали ее укреплять и расширять связи с 

Казахстаном и Средней Азией. Вглубь по Иртышу направляются первые 

русские экспедиции. По мере своего продвижения русские начинают 

возводить Иртышскую укрепленную линию - казачьи крепости и 

форпосты. Эти оборонительные сооружения сыграли большую роль в 

развитии казахско-русских взаимосвязей, защите казахских родов 

Среднего жуза от джунгарской агрессии и присоединении края к России. 

В 1718 году у развалин джунгарского монастыря-крепости боярским 

сыном Василием Чередовым была заложена крепость Семипалатная (ныне 

- г.Семипалатинск). 

В 1720 году посланником русского царя Петра I лейб-гвардии 

майором Иваном Лихаревым была основана крепость Усть-Каменная 

(ныне - г.Усть-Каменогорск). 

И Семипалатинск, и Усть-Каменогорск в течение многих 

десятилетий имели, главным образом, торговое значение. Здесь сходились 

караванные пути из России в Среднюю Азию, Монголию и Китай. 

Первыми колонистами края были сибирские казаки, которые своим 

присутствием закрепляли вновь присоединенные территории к России. 

Однако, задачи хозяйственного освоения края они решить не могли. Это 

можно было сделать только путем массовой крестьянской колонизации. 

На основании Указов Сената России 1760 и 1762 гг. на Рудный 

Алтай, кроме желающих крестьян-переселенцев из российских губерний, 

ссылались крепостные, каторжники, русские раскольники. Однако, 

массовое переселение началось только после постройки в конце 19 века 

Великой Сибирской железнодорожной магистрали. При этом большая 

часть переселенцев осела в долине Иртыша и его правых притоков, в 
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Бельагачской степи. К началу 20 века заселяются левобережье Иртыша, 

преимущественно в предгорьях Калбинского хребта и Тарбагатая. 

Значительно меньше коснулась крестьянская колонизация 

труднодоступных мест Южного Алтая и пустынных районов 

мелкосопочника. 

В связи с постепенным в течение 19-20 веков переходом коренного 

населения к оседлому образу жизни появляются чисто казахские поселки. 

Наиболее богатыми в крае считались южные волости Рудного Алтая. 

Здесь были развиты земледелие, скотоводство, пчеловодство и различные 

промыслы: охота, рыбная ловля. В Бухтарминской волости разводили 

маралов. 

Необыкновенное богатство недр Алтая способствовало быстрому 

развитию горнорудной промышленности. В 18 веке были открыты самые 

знаменитые месторождения полиметаллических руд: Зыряновское (1791 

г.), Риддерское (1786 г.), а также Белоусовское, Крюковское, Таловское, 

Глубоковское и др. 

В 19 веке в Прииртышье бурно развивается золотопромышленность. 

Богатство и разнообразие недр, ландшафтов, растительного и 

животного мира региона на протяжении последних трех столетий 

привлекали внимание многих известных русских и зарубежных ученых-

исследователей. С научными экспедициями по краю прошли великие 

русские путешественники: П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Пржевальский, Г. 

Потанин, В. Сапожников, А. Обручев, П. Чихачев, Г. Щуровский, А. 

Гумбольдт; автор знаменитой 6-ти томной энциклопедии "Жизнь 

животных" А. Брем и немецкий ученый Отто Финш, американский 

журналист Д. Кеннан. Крупными исследователями этнографии, истории 

народов области были Г. Спасский, Н. Ядринцев, Н. Коншин. 

До революции 1917 года города и селения края были незначительны 

и малочисленны. Восточный Казахстан становится местом политической 

ссылки, куда по приговору суда царской России отправляли на жительство 

декабристов, революционеров-демократов. Для многих этот край стал 

второй родиной. Среди них: О. Костюрин - первый мэр г. Усть- 

Каменогорска, Н. Коншин - секретарь Семипалатинского областного 

статистического комитета; Е. Михаэлис - исследователь геологии, 

геоморфологии, ледников Алтая, друг и учитель великого казахского 

поэта-мыслителя Абая и многие другие. 

История 20 века тесно связана с историей России и СССР. 

Восточный Казахстан прошел через революции 1905-1907 гг. ,1917 г., 

гражданскую войну, сталинские репрессии 30-50-х гг. Вместе с другими 

республиками бывшего СССР сражался на фронтах второй мировой 

войны. В годы войны край дал фронту свинец, медь, кадмий, олово, 

металлическую сурьму и другие металлы, крайне необходимые для 
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производства боеприпасов и вооружения. Производство цветных металлов 

в области в эти годы возросло в 2,5 раза. 

При поиске места для строительства испытательного ядерного 

полигона в 1947 году выбор пал на казахстанскую степь вблизи города 

Семипалатинска: просторы, малочисленность населения, отдаленность от 

центра и в то же время рядом - полноводный Иртыш, железнодорожный и 

автомобильный пути, аэропорт. С 1949 по 1989 гг. на Семипалатинском 

ядерном полигоне было произведено около 500 взрывов, которые нанесли 

колоссальный ущерб здоровью многих тысяч людей, окружающей среде. 

В 1991 году полигон был закрыт благодаря усилиям международного 

ядерного движения "Невада-Семипалатинск". 

С обретением в 1991 году Казахстаном государственной 

независимости Восточный Казахстан вместе с другими регионами 

республики участвует в строительстве нового суверенного государства, 

ориентированного на цивилизованные рыночные отношения в экономике и 

демократические в общественно-политической жизни [4] . 

Как мы уже говорили, Восточный Казахстан населяет множество 

этносов. Но так же наш регион и поликонфессионален. Доминирующими 

религиями в Восточном Казахстане являются суннитский ислам 

ханафитского мазхаба (его исповедует более половины опрошенных 

верующих) и православное христианство (доля его приверженцев 

составляет около трети респондентов, позиционирующих себя 

верующими) [5]. 

Наша область является развитым индустриально-аграрным регионом 

страны. Промышленность региона, кроме доминирующей отрасли - 

цветной металлургии, также представлена предприятиями 

машиностроения, энергетики, химической и деревообрабатывающей, 

легкой и пищевой промышленности и производством строительных 

материалов. 

Наряду со сложившейся базовой специализацией область обладает 

уникальным туристским потенциалом. Определены основные приоритеты 

зоны развития туризма, согласно которым регионы области будут 

специализированы на: 

1) лечебно-оздоровительном туризме - Катон-Карагайский, 

Урджарский районы; 

2) горнолыжный, спортивный и пеший туризм - г. Риддер; 

3) охотничий туризм - Курчумский район; 

4) сельский туризм – г. Риддер, Курчумский, Катон-Карагайский 

район[3]. 

Кроме того, одной из конкурентоспособных специализаций области 

является производство топлива для атомной энергетики и ядерные 

исследования. 
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Подводя итоги, можно говорить о том, что правительством 

Республики Казахстан ведется планомерная работа по формированию 

благоприятного международного имиджа страны как на общем, так и на 

региональном уровнях. Как мы смогли убедиться, работа эта не из числа 

простых, требует помимо финансовых затрат огромного количества 

интеллектуальной работы, экспертной оценки, чтобы всецело охватить 

важнейшие аспекты всех отраслей жизни Казахстана, его положительных 

сторон, что может позиционироваться с точки зрения позитивного имиджа. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАНАДЫ 

 

На протяжении последней четверти века Канада продолжает 

оставаться одной из популярных и благоприятных  стран для мигрантов.  В 

первую очередь стоит отметить, что мы можем говорить о пяти волн 

иммиграции в Канаде. 

После начального периода англо-французской колонизации, четыре 

основных волны (или пика) иммиграции и расселения некоренных народов 

произошли в течение почти двух веков. Пятая волна идет в настоящее 

время на постоянной основе. 

Первым значительным притоком иммиграционного некоренного 

населения были французские колонисты в Квебеке и Акадии с меньшим 

числом американцев и европейцев. Эта волна завершилась с наплывом 

британских роялистов, спасавшихся от Американской революции, 

главным образом со средне-атлантических штатов в основном туда, где 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1620/vko
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1620/vko
http://www.akimvko.gov.kz/ru/region/
http://kray.pushkinlibrary.kz/index.php/ru/hist-chronika/istoriya-vko.html
http://iap.kz/ru/2010-9
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сегодня находятся Южный Онтарио, восточные округа провинции Квебек, 

Нью - Брансуик и Новая Шотландия. 

Вторая волна главным образом состояла выходцев из 

Великобритании и Ирландии, когда людям было предложено поселиться в 

Канаде после войны 1812 года. Губернатором Канады, который был 

обеспокоен возможностью новой американской попытки вторжения, а 

также борьбой с влиянием франкоязычной провинции Квебек, спешно 

организовывались новые поселения и новые дороги, в основном в Верхней 

Канаде (ныне провинция Онтарио). Вторая волна иммиграции в Канаду 

увеличилась и достигла пика во времена голода в Ирландии, вызванного 

неурожаем картофеля с 1846 года по 1849 год, в результате чего сотни 

тысяч ирландцев прибыли на побережье Канады. 

Третья волна иммиграции была в основном из континентальной 

Европы, достигла пика до Первой мировой войны, между 1910-1913 

годами (более 400000 в 1913 году) и четвертая волна также из того же 

континента в 1957 году (282000), в результате чего Канада стала еще более 

поликультурной страной со значительным населением.  

В структуре населения в 1861 г. 35% приходилось на франко-

канадцев, 65 % - на другие переселенческие группы, главным образом 

британские (англичане, шотландцы, ирландцы, северные ирландцы). 

Родители конфедерации заявляли о канадском национализме, 

который стоит выше  различия этнических происхождений и религий 

среди граждан. Предполагалось, что иммигранты должны отречься от их 

старой культуры и принять образцы поведения и ценностей, 

установленные англо-канадцами. Образцом для строительства нации в 

Канаде служила британская модель, которая признавалась лучшей из всех 

известных [1, с. 64]. 

Во время гражданской войны в США заметно возросла эмиграция из 

Канады в северные штаты, где остро ощущалась нехватка рабочих рук. 

Десятилетие 1861-1870 гг. оказалось первым, в котором эмиграция из 

Канады превысила иммиграцию в Канаду. "Вклад канадского населения у 

населения США значительно превысил весь вклад, полученный канадским 

населением от всех других стран" [2, с. 81]. 

Рубеж ХIX и XX веков стал переломным в миграционных процессах 

в Канаде. После 40 лет ослабленной иммиграции и отрицательного 

миграционного баланса начался период массовой иммиграции, которая 

представляла собой крупнейшее миграционное движение в истории. Это 

движение продолжалось (с отдельными перерывами из которых 

наибольший был связан с Первой мировой войной) три десятилетия и 

резко оборвалась в 1930 году. 

В 1901 г. канадское население составляло 5,4 млн. человек. К 1911 г. 

население выросло до 7,2 млн. человек. Большой поток капитала хлынул в 

Канаду от иностранных инвесторов. Уже в первое десятилетие ХХ в. доля 
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иностранного капитала в финансировании инвестиций достигла 

рекордного уровня - свыше 50 %. 

После Первой мировой войны связи Канады с Великобританией 

начали постепенно ослабевать, что способствовало появлению новой 

концепции ассимиляции. Британская модель отныне не рассматривалась 

как единственная, признавалось, что другие культуры могут что-то 

предложить канадскому обществу. Однако, несмотря на смену концепции, 

уклон в сторону предпочтения англосаксонской культуры сохранялся [1, 

с.65]. 

Сразу же после Первой мировой войны правительство Канады 

отказался от политики безудержного поощрения европейской иммиграции 

и начало вводить отдельные ограничения. Особенно строгими стали эти 

ограничения в годы экономического кризиса - начиная с 1929-1930 гг. 

Уровень иммиграции снизился с 100 тыс. в 1930 году до 11 тыс. в 1935 г. В 

период депрессии Канада впервые ввела практику депортации 

безработных нарушителей общественного порядка в страны, откуда они 

прибыли [2, с. 45]. 

Канада послевоенного периода (1945-1965 гг.) приняла более 2 млн. 

переселенцев. Такой массовый переселенческий поток в это двадцатилетие 

существенно повлияло на экономическое, демографическое и этническое 

развитие страны. В Канаду иммигрировали в конце 40-х - начале 50-х гг. 

многие жители лагерей для "перемещенных лиц". Среди беженцев было 

много рабочих, крестьян, интеллигентов, жертв фашизма, отправленных 

нацистами в Германию, людей с тяжелой трагической судьбой. По 

окончании войны они оказались в лагерях для "перемещенных лиц" в 

западных оккупационных зонах Австрии и Германии и оттуда 

иммигрировали в Канаду. Но были и другого типа иммигранты - военные 

преступники, сотрудничавшие с фашистами и которые пытались скрыться 

от наказания, коллаборационисты, буржуазные националисты. 

В связи с этим достаточно жаркие дебаты нередко проходили в 

канадском парламенте, в ходе которых поднимался вопрос о расовых и 

национальных критериях в отборе иммигрантов. Четко сформулировал 

позицию правящих кругов по этому поводу премьер-министр Канады М. 

Кинг, которой разработал не только иммиграционную программу на 

послевоенный период, но и общие принципы канадской иммиграционной 

политики. Выступая в палате общин 1 мая 1947 года, М. Кинг заявил: 

"Совершенно ясно, что Канада имеет полное право отбирать лиц, которых 

мы считает желательными стать в будущем нашими гражданами" [3, с. 98]. 

При этом было совершенно четко подчеркнуто, что право доступа в 

Канаду не является "неотъемлемым человеческим правом" всякого 

иностранца. "Это привилегия. Это предмет нашей внутренней политики". 

Принципы, выдвинутые М. Кингом, были положены в основу 

послевоенного иммиграционного законодательства Канады. Главными из 
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них были "выборочная иммиграция" и система "преимуществ" отдельных 

национальностей. По сути эти законодательно закрепленные положения 

были направлены на государственное регулирование иммиграции по 

расовым и национальным критериям. 

Впоследствии, выступая в палате общин 11 марта 1949 года, новый 

премьер-министр С. Лоран подверг критике иммиграционное 

законодательство, которое содержало только квалификацию лиц, допуск 

которых в страну был запрещен. С. Лоран выступал за модификацию 

иммиграционных законов, которая позволила бы правительству проводить 

гибкую политику в соответствии с обстоятельствами и в случае 

необходимости "делать исключения из общих правил" [3, с. 98]. В 

частности, он настаивал на внесении в закон новых положений о лицах, 

которым разрешался въезд в Канаду [4, с. 167]. 

В 1952 г. министром по делам иммиграции В. Харрисом были 

сформулированы главные условия, определявшие количество и состав 

иммиграции, размеры ее должны были строго соответствовать 

способности Канады абсорбировать иммигрантов; иммигранты должны 

соответствовать нормам канадской "национальной жизни". 

"Послевоенная иммиграционная политика", - как отмечал в 1957 г. 

тогдашний министр гражданства и иммиграции Е. Фултон, - заключалась в 

том, чтобы ускорить рост населения поощрением иммиграции, однако при 

этом необходимо было избежать изменения фундаментального характера 

канадской нации". С помощью законодательства, регулирующих правил и 

эффективной администрации правительство прилагало усилия к тому, 

чтобы осуществить тщательную селекцию и обеспечить постоянное 

поселение иммигрантов в количестве, соответствующем способностям 

страны к их поглощению [5, с. 91]. 

Послевоенное развитие миграционной политики "открытых дверей" 

(1951-1985 гг.) началось в 1950-х гг. Тогда были существенно ослаблены 

иммиграционные ограничения, и поиск рабочей силы расширился от 

англосаксонских до самых отдаленных стран Европы (Италия, Португалия, 

Греция). Заметно расширился круг иммигрантов, в том числе их 

ближайших родственников (семейная иммиграция). 

С отказом от дискриминационной иммиграционной политики в 1962 

г. поиск мигрантов расширился до Азии, Африки и других частей света. 

Новая система баллов впервые введена в 1967 г. для просеивания 

квалифицированных мигрантов. Изменения в категории независимой 

миграции были введены для повышения образовательного уровня 

иммигрантов и сокращение числа неквалифицированных мигрантов, 

выезжавших в Канаду. Иммигранты стали прибывать из менее развитых 

стран Азии, Африки, стран Карибского бассейна и Южной Америки. Если 

в 1966 г. 87% иммигрантов были европейского происхождения, то в 1970 г. 

более 50% составляли выходцы из Азии. Иммиграционная политика в этот 
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период в целом может быть охарактеризована как очень открытая и 

гуманная [6, с. 82]. 

Многие исследователи признают, что в 30-е гг., когда конкуренция в 

поиске рабочих мест особенно обострилась, нередки были случаи 

дискриминации и открытого предубеждения против ряда этнических 

групп. В период массовой иммиграции в конце 40-х - 50-е гг. появилась 

концепция культурного плюрализма. Предполагая экономическую и 

политическую интеграцию иммигрантов в канадское общество, эта 

концепция требовала сохранения, защиты и развития их культуры, 

традиций и обычаев. В начале 70-х гг. концепция культурного плюрализма 

трансформировалась в политику мультикультурности. 

Среди причин возникновения и утверждения концепции 

мультикультурализма исследователи называют ряд факторов. Главный из 

них - стремление защитить канадскую идентичность, как отличную от 

американской. Политики делают ставку на то, что Канада дает миру яркий 

пример справедливого отношения к этническим различиям, что она более 

прогрессивная, терпимая, социально-ориентированная, чем США. 

Наличие не одного, а двух этнических сообществ - англо-канадцев и 

франко-канадцев - задерживало ассимиляцию иммигрантов и позволяло им 

сохранять этнокультурные стереотипы. Как отмечает профессор 

университета Британской Колумбии А. Смит "в Канаде не сложилось 

единого образа жизни, как в США. Как минимум образов жизни было два, 

а на практике - значительно больше" [7, с. 50]. 

В 1971 г. тогдашний премьер-министр П. Трюдо заявил в 

парламенте, что "не может быть одной культурной политики для канадцев 

британского и французского происхождения, а другой - для аборигенов и 

иммигрантов, которые составляют треть населения страны. И хотя есть два 

официальных языка, нет официальной культуры, и никакая этническая 

группа не имеет преимуществ перед другой. Никакой гражданин или 

группа граждан не является чем-то другим, чем канадцами, и ко всем 

нужно относиться справедливо". 

Иммиграция с 1970 года в подавляющем большинстве - это 

иммиграция значительных меньшинств из стран. На это во многом 

повлиял пересмотр Закона об иммиграции в 1967 году, и это продолжает 

быть официальной государственной политикой. В настоящее время 

большинство иммигрантов из Южной Азии и Китая, и эта тенденция будет 

продолжаться. 

В 1971 г. федеральное правительство официально приняло 

концепцию мультикультурализма, определив Канаду как многокультурное 

общество в рамках англо-французского двуязычия. Государственная 

политика мультикультурализма нашла отражение в Законе об иммиграции 

1976 г., который определил, что иммиграционная политика должна 

основываться на принципах недискриминации, воссоединения семей, 
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гуманитарной заботе беженцев и содействие национальным целям Канады. 

Принятая в 1982 г. Хартия прав и свобод специально обусловливала 

необходимость сохранения и расширения многокультурного наследия 

канадцев. В 1985 г. создается Комитет палаты общин по 

многокультурности, а в 1988 г. принимается Закон о многокультурности.  

Однако социологические исследования последних лет показывают, 

что франко-канадцы более авторитарные и этноцентрические, менее 

привержены к иммигрантам и политики мультикультурализма. Они 

склонны рассматривать другие культуры и языки как потенциальную 

угрозу их обществу. Мультикультурность нередко воспринимается в 

Квебеке как стремление подорвать позиции франко-канадцев как народа-

основателя. 

Поскольку большинство иммигрантов даже в Квебеке отдавали 

предпочтение изучению английского языка, правительство провинции в 

1968 г. создал свой департамент иммиграции и установил правила, 

поощряющие иммигрантов интегрироваться в франкоязычную общину. В 

последние годы ХХ века Квебек стал уделять проблеме иммигрантов 

больше внимания. В 1990 г. издана "Белая книга" об иммиграции, где 

говорилось о важности создания такого общества, в котором все 

индивидуумы могли бы чувствовать себя "полностью принятыми и 

полностью уважаемыми". 

С приходом нового консервативного правительства в 1985 г. 

произошел существенный пересмотр иммиграционной политики. 

Иммиграция стала зависимой от долгосрочной экономической политики и 

стала важным демографическим инструментом стимулирования роста 

населения на фоне падения рождаемости. В категории экономических 

мигрантов был введен класс инверторов для стимулирования притока 

иммигрантов со значительным капиталом, создания новых рабочих мест на 

канадских предприятиях. 

Класс бизнесменов состоял из трех категорий: предпринимателей, 

инвесторов, самозанятых специалистов, которые создают для себя рабочие 

места с помощью индивидуальной трудовой деятельности. 

Предприниматель должен был иметь опыт ведения бизнеса с доходом не 

менее 300 тыс. канадских долларов и активно заниматься им по прибытию 

в Канаду в течение трех лет после получения статуса постоянного жителя. 

Мигрант, в свою очередь, должен был основать, купить или вести свой 

небольшой бизнес для внесения вклада в канадскую экономику. От 

инвесторов требовалась передача капитала в размере 400 тыс. канадских 

долларов в трастовое управление провинциальным фондам, которые затем 

направляли эти инвестиции для создания новых рабочих мест в Канаде. 

С 1986 по 2000 г. этот класс иммигрантов состоял из 41,5 тыс. 

предпринимателей, 19,2 тыс. инвесторов и 12,8 тыс. мигрантов. Программа 

привлечения инверторов обеспечила в 2000 г. приток капитала в размере 
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5,76 млрд. канадских долларов, что составило 12 % общего объема 

иностранных капиталовложений. Программа привлечения 

предпринимателей в том же году обеспечила приток 1184 иммигрантов 

этой привилегированной категории, которые вложили в экономику 184 

млн. канадских долларов, что способствовало созданию 1,832 новых 

рабочих мест. 

Министр по вопросам гражданства и иммиграции Канады Дж. 

Вольпе представил 31 октября 2005 года парламенту отчет о работе его 

ведомства за 2004 г. и дал свое видение перспектив иммиграционной 

политики. По его прогнозам, Канада планирует увеличить число 

иммигрантов в 300000 в год, сократить сроки рассмотрения дел и принять 

меры по привлечению переселенцев, прибывающих в малонаселенные 

провинции. 

После снижения проходного балла и официальных заявлений о 

необходимости сократить время рассмотрения заявления на иммиграцию в 

Канаду ситуация со сроками прохождения процесса изменилась в лучшую 

сторону в последние годы. 

С приходом к власти в 2006 году консерваторов, которые в отличие 

от либералов, придерживаются жесткой линии в сфере иммиграционной 

практики, стала более  тщательной проверка предоставляемых документов 

и достоверности данных, которые сообщались. 

Таким образом, на основе проведенного исследования эволюции 

развития канадской иммиграции, можем сделать следующие выводы. 

После начального периода англо-французской колонизации, в Канаде было 

четыре основных волны иммиграции и расселения некоренных народов. 

Первым значительным притоком иммиграционным некоренного населения 

были французские колонисты в Квебеке и Акадии с меньшим числом 

американцев и европейцев. Эта волна завершилась с наплывом британских 

роялистов, спасавшихся от Американской революции. Вторая волна 

главным образом состояла выходцев из Великобритании и Ирландии, 

когда людям было предложено поселиться в Канаде после войны 1812 

года. Третья волна иммиграции была в основном из континентальной 

Европы, достигла пика между 1910-1913 годами (более 400000 в 1913 г.) и 

четвертая волна также из того же континента в 1957 г. (282000). В 

результате чего Канада стала еще более поликультурной страной со 

значительным населением. Пятая волна иммиграции в Канаде идет в 

настоящее время на постоянной основе. 
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ӘОЖ 373.3(574) 

Кабдрахметова Н.М. 

Өскемен қаласы əкімдігінің «№ 15 орта мектебі» КММ, Өскемен қ., 

Қазақстан Республикасы  

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ РЕСУРСЫ 

РЕТІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ- ІЗДЕНУШІЛІК, 

БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Елбасымыздың жолдауында «XXI ғасырдың табалдырығы алдында 

білім беру капиталға айналуда. Оның өзі мазмұны жөнінен стратегиялық 

ресурстармен бəсекелесе алады. Елдің даму деңгейі осы арқылы 

бағаланатын болады»- деп сапалы білім беруге ерекше назар аударылып 

отыр. Педагог К.Д. Ушинский былай дейді: «Біз жан-жақты жеке тұлға 

тəрбиелегіміз келсе, ол тұлғаны жан-жақты зерттеп білуіміз керек». Осы ой 

бүгінгі таңда мұғалім əрекетінің тұжырымдамасы іспеттес. Соған 

байланысты оқушының тұлғалық құрылымымен басты белгілері мен 

сапаларын анықтаудың мəні зор. 

Халқымыздың ұлы перзенті, əлемге əйгілі ғалымы, көрнекті 

ағартушысы Шоқан Уалиханов  халық кемеліне келіп дамуы үшін екі –ақ 

нəрсе керек деп ерекшелеп көрсеткен:  оның біріншісі - азаттық, екіншісі - 

білім.  

Бұл қол жетпес байлықтың екеуі де біздің қолымызда бар. Үкілі үміт, 

асыл арман біздің келешекке деген сеніміміздлі арттырып, өркениеттің 

биік асқарына ұмтылдырады. Жеке тұлғалықтың мəні оның қажеттілігі мен 

қызығушылығын  қанағаттандыруға, баланың өзіне ғана тəн тұлғалық 

сапаларын , өзінді даму траекциясын анықтау, педагог пен оқушы 

арасындағы жəне субьекті мен субьекті арасындағы өзіндік қарым - 

қатынасты қалыптастыру- бүгінгі күннің талабы болып отыр.  
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Баланың өмірлік тəжірибесі қоршаған ортасына, жанұясына жəне 

мұғалімдеріне байланысты. Қабілетттер тек іс-əрекетте анықталады. 

Оқушыларға жеке пəннен тек білім беріп қана қою жеткіліксіз, оларды 

сабақ үстінде де, сыныптан тыс жұмыстарды да ғылымилыққа, өз 

беттерінше ізденуге, белгілі бір бағытқа, заман талабына сай 

бəсекелестікке қарсы тұра білуге баулу - біздің, яғни, ұстаздар алдында 

тұрған негізгі міндет деп ойлаймын. 

«Мұғалім əрдайым ізденісте болса ғана шəкірт жанына нұр ұялата 

алады» деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай мұғалімнің ізденісі, жан-

жақтылығы, құзіреттілігі арқылы айқындалады. Құзіреттіліктің мазмұны -

жеке кəсіптілік, интегралдық сипаттама ретінде анықталады.  

Дүниенің тұтқасы, туған жердің түлетушісі- оның адамы. Қоғамды 

ілгері бастыртатын, тарих дөңгелегін айналдырушы - дарынды адамдар. 

Қоғамның асыл қазынасы - оның жасампаз, рухани дамуының кемеліне 

келген дарынды тұлғалар. Ұстаз жас жеткіншектің жан-жақты дамуына, 

оның бойында  жасырын жатқан шығармашылық қабілетті ашу жəне 

белсенді əрекетке келтіру жолында  тынымсыз ізденіс жолында болу 

керек.  

Философиялық еңбектердегі талдауларға сүйенетін болсақ, 

«индивидуальность» тек жеке адамның даралығын, қайталанбастығын 

көрсететің белгі болып саналады жəне ол басқа адамдардан өзгешелігін 

көрсеткенімен, адамзат қауымдастығынан өзгешелігін көрсете алмайды.  

- тұлға- адамның əлеуметтік маңызын сипаттаушы жəне индивидтің 
қасиеттері жиыны ретінде көрінетін, үнемі өзгеріс үстіндегі жүйелі сапа;  

- өзін-өзі көрсету- индивидтің өзіне қарасты сапалары мен 

қабілеттерін дамыту нəтижесі мен шығару үрдісі;  

- субьект- өзін орта шындығына  сай өзгерту, танудағы еркіндігі мен 
саналы шығармашылық белсенділігі бар индивид немесе топ; 

- Субьектілік - даралық немесе топтық субьект болу қасиеттерін 

көрсету қабілеттері бар жəне қызметті таңдау еркіндігі мен белсенділігін 

жеке адам немесе топтың меңгеру қабілетінің өлшемі арқылы көрсету 

сапасы; 

- «Мен» тұжырымдамасы - адамның сезінетін, мазасызданатын 

осының егізінде өзінің өмір жолы, басқа адамдармен өзара байланысы, 

өзіне жəне ортаға қатынасы салынатын өзі туралы жүйе бейнесі; 

- Педагогикалық қолдау - жеке проблемаларды шешудегі 

педагогтардың оқушыларға олардың дене бітімі жəне психикалық 

денсаулығына  байланысты жедел көмек берудегі педагогикалық қызметі. 

Жеке тұлғаға бағытталған амалдың екінші құрамдас бөлігіне 

төмендегі негізгі ұстанымдарды жатқызады: 

- өзін-өзі өзектендіру ұстанымы; 

- даралық ұстанымы 

- субьектілік ұстанымы 
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- таңдау ұстанымы 

- шығармашылық жəне жетістік ұстанымы; 
- сенім жəне қолдау принципі. 
Сонымен, субьектілік қарым-қатынас дегеніміз- жеке тұлғаға 

бағытталған шығармашылық белсенділігі бар индивидтің іс-əрекеті. 

Мектеп қабырғасында оқытылатын пəндер бойынша дарындылық 

танытқан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне 

жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен педагогикалық- психологиялық 

көріністі талап етеді.  

Д.Ж. Рензули бойынша дарындылық дегеніміз - үш байланыстың 

үйлесімділігі; жоғарғы интелектілік , креативтілік жəне нəтижеге жетудегі 

дарындылық. Осы үш қасиеттің біреуі болмаса, адам дарынды ретінде 

қалыптаспайды. Интеллектіліктің жетіспеушілігінен адам жақсы нəтижеге 

жете алмайды. Нəтижеге жетем деген ынтасы болмаса нəтиже де алмайды. 

Ал қабілет нашар болса, ондай адам тек орындаушылық қасиетпен 

шектеледі. Бала өз қалауымен бастаған ісін жетілдіре дамыта 

ұйымбастырса, ол- шығармашылық, яғни дарынды баламен жұмыс істеуге 

алдымен нəтижеге жетуге ынтасын қалыптастыру, шығармашылықпен 

жұмыс істеуге жету өте маңызды.  

Оқушылардың шығармашылық дербестігін қалыптастыруда  

сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. Бұл мəселе педагогикалық 

əдебиеттерде қарастырылған. Олар сыныптан тыс жұмыс мектептегі бай 

рухани өмірді қалыптастыруға, оқу пəндері бойынша білімдерін 

тереңдетуге, оны іс жүзінде қолдануға, оқу пəндерінің тəрбиелік 

мүмкіндіктерін толық пайдалануға, дүниеге ғылыми көзқарасын оқу 

пəндеріне танымдық қызығуын қалыптастырып дамытуға байланысты 

қарастырады.  

Сыныптан тыс жұмыстардың маңызды ерекшелігі- оқушылардың 

шығармашылық мүмкіндіктерін жетілдіру. Мұндай ерекшелік мынадай 

жағдайда байқалады.  

- оқушылардың іс-əрекетте нəтижеге жетуге сенімділігін 

қалыптастырады.  

- шығармашылық ой-өрісін кеңейтеді 

- өзіндік жұмыс істеу дағдысын жетілдіру 

- дүниетанымның интелектуалдық, эмоционалдық, еріктік 

бөліктерін қалыптастырады.  

Оқушылардың пəнге деген ықыласы артып, қызыға бастаса, онда 

пəнді меңгеруге деген құштарлық тереңдей түседі. Қазіргі кезеңде 

сабақтың мазмұны мен оны түсінудің негізгі əдістері оқушылардың өз 

беттерінше танымдық іс-əрекеттерін дамытатындай, əрбір нақты 

материалды жүйелі меңгеретіндей етіліп құрылған жөн. Осы мəселелердің 
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бəрі оқушылардың жасы мен жеке басының ерекшеліктерін білуді қажет 

етеді.  

Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясының оқушыларды еркін сөйлеуге, 

сөз ұшқырлығын ұштауға, өз ойын қысылмай жеткізе білуге мол əсері бар.  

 сабақтарымда көзімнің жеткені: 

- шəкірттеріме еркін ойлауға мүмкіндік беріледі;  

- ақыл-ойы дамиды; шығармашылық белсенділігі артады;  

- топтық іс- əрекетке тəрбиелейді; 

-  тіл байлығы жетіледі; жан- жақты жетіледі;  

- өз ойын жеткізеді. 

Оқыту мен тəрбиелеу үрдісінде оқушы шығармашылығын 

дамытудың тағы бір қажеттілігі қоғам талабынан туындайды. Қазіргі 

кезеңде мамандық атаулының барлығы бейімділікті, ептілікті, 

шапшаңқылықты, ерекше ой қызметін, мол шығармашылық мүмкіндікті, 

өзін қоршаған түрлі жағдайларға тез икемделіп қана қоймай, оларды 

керекті бағытына  шығармашылықпен бұра білу қабілеттілігін қажет етеді. 

Оқушылардың шығармашылығын дамытудың негізгі жолы- 

оқушыны өздігінен іздендіру. Осындай мақсатта ұйымдастырылған тəрбие 

сағатымның тақырыбы «Бүгінгі күнгі жарнама жəне оны жасау» деп 

аталады. 

Кез келген жарнама туралы сын тұрғысынан ойлануға жəне 

жарнаманы жасай білуге үйретуді мақсат тұтқан  сабаққа А4 форматы, 

фломастерлер сияқты керекті жабдықтар қолданылады.  

Сабақ кіріспе, негізгі жəне қорытынды бөлімдерден тұрады. 

Оқушыларға тақырыпты түсіндірген соң оларға мынадай сұрақтар 

қойылады.  

1. Бұл өмірде жарнамамен көптеп кездесуге бола ма? 

2. Сенің өміріңде жарнаманың ролі қандай? 

3. Жарнамаланған затты көп аласың ба? 

4. «Жарнама сауда жүрегі» деген сөз дұрыс айтылған ба? 

Сабақтың негізгі бөлімінде оқушылар 3-4 топқа бөлінеді жəне олар 

əр топтағы оқушыларғы алдын ала дайындалып қойылған жарнама 

сараптама жасау тапсырылады.  

Топтағы оқушылар алдындағы фломастер, форматтарды алып, бəрі 

біпге жарнама жасау жүктеледі, 

Оқушылар жарнаманы ойластыру кезінде жадағай еліктеуден гөрі 

жаңашыл ізденіске ұмтылуына жол нұсқап, шығармашылық 

қабілетттерінің жақсырақ болуына көбірек ықпал еткен абзал. 

Сабақ əр топтың өзі жасаған жарнамаларын жариялаумен жəне оны 

бірнеше белгілермен түсіндірумен аяқталады.  
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Осы сабақ өте қызықты өтт. Өйткені оқушылар өз қиялдарына ерік 

беріп, дүниетанымдарын кеңейтті. Бір- бірінің жарнамаларын көре 

отырып, пікірлерін ортаға салды.  

Мектебімізде оқушылардың шығармашылық белсенділіктерін 

дамыту үшін көптеген мүмкіндіктер бар. Сондай жұмыстардың бірі- 

ғылыми жоба. 

Ғылыми материалды жинақтау - күрделі үрдіс, себебі, ақпараттық 

ағын көп жəне қозғалмалы.Осы кезеңде оқушылардың кітапханада жұмыс 

істеу дағдысы, библиография құру, көп ақпараттан қажетті материалды 

табу біліктілігі қалыптасады. Бұдан басқа əдебиетті оқу барысында: 

- əр түрлі көзқарас, болжау, пікірлер бар екенін білді; 

- кітап арқылы қызықты жеке тұрғалармен танысты; 

- Ауызша жəне жазбаша сөздік қорлары қалыптасты; 

- Ғылыми ой пікірлер пайда болды.  

Ғылыми жоба барысында өзімнің оқушыларыммен төмендегідей 

сұрақтарға жауап іздеп көрдік.  

Биылғы оқу жылында оқушыларыммен өз проблемалық тақырыбым 

төңірегінде жұмыстар атқара жүріп төмендегідей жетістіктерге жеткенімді 

де айта кеткім келеді: 

Жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың тұжырымдамасы баланы жан-

жақты дамытумен бірге, жеке жəне жас ерекшеліктеріне қарай қоғамдағы 

өзгерістерге білім даму мүмкіндігін айқындауды қарастырады. Бала оқу 

үрдісінде субьектіге айнала отырып, қабілеті мен қажеттілігіне 

байланысты қарқынмен дамуға мүмкіндік алады. Біз оқыту мен тəрбиелеу 

ісін ұйымдастырушы ғана емеспіз, балаға серік, дос, сырлас, кеңесші 

қызметін де атқарамыз. Соның нəтижесінде, жеке тұлғаның өзіндік пікірі, 

қоршаған ортасына құрметпен қарау көзқарасы қалыптасып, таным 

қабілеті ашылатынына толықтай көзім жетті.  
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КАЗАХСКОЕ И РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА В 

МЕЖПЕРЕПИСНОЙ ПЕРИОД 1959-2009 гг.  

 

Изучение демографических процессов Казахстана в исторической 

ретроспективе (1959-2009 гг.) является актуальным. Конец 1950-х и начало 

1960-х гг., ознаменованный «демографическим бумом» казахов, имел 

огромное значение для демографического будущего нашей республики. 

Следующее за этим демографическое время протяженностью в 50 лет было 

насыщено историческими событиями, имевшими большое значение и 

интересное с научной точки зрения. Постоянные миграционные вливания в 

Казахстан (бурное индустриальное развитие, освоение целины и другие 

масштабные мероприятия государства) привели к тому, что процессы 

народонаселения развивались преимущественно  на экзогенной основе. 

В настоящее время динамика демографического развития зависит от 

явлений, формирующихся внутри государства, в первую очередь, от 

процессов воспроизводства населения. Впервые за многие десятилетия 

истории Казахстана демографические процессы начали развиваться на 

эндогенной основе, что позволяет говорить о положительных изменениях 

демографической ситуации. 

Состав населения Казахстана характеризуется биэтничесностью - 

численным преобладанием двух наиболее крупных этносов - казахов и 

русских. По переписи  1959 года они в совокупности составляли 72,71% от 

общей численности, по переписи 2009 года - 86,77%. 

Как известно в советское время КазССР была единственной 

республикой, где численность титульного этноса была низкой, в 1959 году 

удельный вес казахов составлял всего 30%. Перепись 1999 г. 

зафиксировала его на уровне 53,4% (впервые в демографической истории 

Казахстана численность казахов стала больше 50% от общей численности 

населения республики) и последняя перепись 2009 года зафиксировала ее 

удельный вес на уровне 63,1% [9,с.6]. 

Увеличение численности казахского этноса в 2,1 раза произошло в 

результате влияния  двух основных факторов: реализации 

репродуктивного потенциала казахов, родившихся в 1960-е гг. 

(«демографический взрыв») и иммиграции казахов из сопредельных 

территорий. 

В то время как русские  оставались количественно преобладающим 

этносом в республике до 1979 г. Удельный вес русского населения с 19,8% 

в 1926 году увеличился до 41,2% к 1939 г. В следующий период (1979-2009 

гг.) численность русских резко сократилась с 40,8% в 1979 г. до 23,7% в 
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2009 г. в 1,8 раза  [9,с.9]. Большую роль в этом сыграла эмиграция русских 

и сокращение темпов естественного прироста.  

Рассматривая территориальное размещение казахского этноса, 

следует отметить, что общей тенденцией является то, что в этнически 

однородных областях идет дальнейшее увеличение численности 

казахского  населения. Практически к моноэтническим областям можно 

отнести Кзылординскую (96%), Атыраускую (92%) и Мангистаускую  

(87%) области. 

Увеличение удельного веса казахов, произошло во всех областях 

Казахстана. В силу исторически сложившихся причин регионами 

наименьшего сосредоточения казахов в 2009 г.,  как и в 1959 г. остаются 

Северо-Казахстанская область (33,9%), Костанайская область (35,9%), 

Карагандинская (44,7%) и Акмолинская области (44,8%), т. е. в четырех 

областях Казахстана казахи не составляют 50% от населения региона. 

К 2009 году русские составляли более 50% населения Костанайской 

и Северо-Казахстанской областей, более 40% в Акмолинской и Восточно-

Казахстанской областях. Как и прежде, исторически концентрация 

русского населения происходит в центральных, северных и восточных 

областях Казахстана. За 50 лет произошло сужение ареала их численного 

преобладания.  

Меньше всего русских сейчас проживает в Кызылординской (2,1%), 

Южно-Казахстанской (6,4%) и Атырауской (6,7%) областях. Наибольшему 

сокращению их численность подверглась в Кызылординской области (на 

82,1%). Практически на половину меньше стала их численность в 

Мангистауской области (на 53,7%), Южно-Казахстанской (на 47,9%), 

Атырауской (на 45,5%). Существенному сокращению за 20 лет 

подверглась численность этноса в Восточно-Казахстанской области (на 

32,1%), в Карагандинской (на 31,3%), Акмолинской (на 27,2%) и Северо-

Казахстанской (на 24,9%) областях.  Наименьшему сокращению русские 

подверглись в г. Астане (на 6,2%), Костанайской области (на 15,6%) и в г. 

Алматы (на 16,8%), на что повлияло падение темпов естественного 

прироста и значительная их  эмиграция. 

В тесном взаимодействии со всеми демографическими процессами, 

происходящими в этносах, находится его возрастная структура. В конце 

XX века мы можем в ней проследить влияние и последствия тех событий, 

которые произошли в истории этносов в течение всего столетия [8,с.13]. 

Анализ половозрастных структур населения наиболее крупных 

этносов Казахстана по данным переписи 2009 года демонстрирует наличие 

в них, в той или иной степени, тенденции старения населения.  

Половозрастная пирамида казахов отличаются расширенным 

основанием, обозначающим население детского возраста, и постепенным 

уменьшением к вершине пирамиды (население от 60 лет и старше). Сразу 

заметим, что индекс постарения населения по Сови - невысокий (от 13 до 
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18).  Казахов можно назвать демографически молодым этносом [7, с.63]. 

(рисунок 1)  

 
Рисунок 1- Половозрастная структура казахов по материалам переписи 2009 

года 

 

Половозрастная пирамида русских имеет небольшое основание, 

довольно расширенную середину (возраст 30-50 лет). Вершина пирамиды 

(население старше 60 лет) зачастую равна основанию. Индекс постарения 

у этого этноса колеблется от 50 до 100 ( рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Половозрастная структура русских по материалам переписи 2009 

года 

 

По сравнению с данными переписи 1959 года в половозрастной 

структуре населения Казахстана в 2009 году произошли существенные 

изменения, связанные, безусловно, с увеличением потока миграций 

русских и изменением процессов их  воспроизводства. 

Миграционноподвижной частью населения является, как известно, группа 

репродуктивного возраста.  
Всё это определяет тенденцию еще большего снижения рождаемости 

у русских в будущем, так как уже в 1998 году нетто-коэффициент 
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воспроизводства (число девочек, доживающих до фертильного возраста) 
меньше единицы (0,869). Резкое падение рождаемости предопределит в 
будущем уменьшение численности женщин фертильного возраста, а это 
повлечет за собой кардинальное изменение половозрастной структуры 
населения Казахстана - уменьшение удельного веса детского возраста и 
увеличение доли старших возрастов, то есть, старение населения [7, с.63]. 

Нетрудно догадаться, что через некоторое время половозрастные 
пирамиды  русского этноса примут вид опрокинутого треугольника, с 
низкой долей молодого населения и высокой долей населения "третьего" 
возраста. А при сохранении имеющей сегодня место высокой 
миграционной активности этих этносов, процесс старения населения у них 
пойдет еще быстрее, так как миграции подвержено, как правило, молодое и 
трудоспособное население. 

В 60-е годы XX столетия закладываются основы для быстрого 
естественного прироста казахов и превращения их в самый 
многочисленный этнос в конце XX века на территории Казахстана. 
Наибольший показатель естественного прироста населения был именно у 
казахского этноса - 25%,  у русских - 8,5%. Быстрый рост численности 
казахов в Казахстане объяснялся не только высоким естественным 
приростом, но и возвращением казахов из Монголии, Китая, Узбекистана, 
России и других регионов. Увеличение численности казахов произошло 
абсолютно во всех областях Казахстана. При этом следует подчеркнуть, 
что значительно увеличилась доля казахов и в тех областях, где их 
численность на протяжении длительно исторического периода была 
низкой. Этнически однородные области обладают высоким потенциалом 
дальнейшего роста численности их населения, где численность казахов 
превышает более 70%. За 50 лет произошла резкая урбанизация казахского 
этноса, не характерная для предшествующих периодов. По мнению 
демографа А.Н.Алексеенко, важной особенностью их демографического  
развития  является ускоренное прохождение  демографического перехода. 
Первый этап демографического перехода, характеризующийся 
перестройкой типа смертности (сокращение экзогенной смертности, 
перемещение смертности из детских в старшие возрастные группы и т. д.), 
происходил у казахов в конце 1950-х – 1960-е гг. [1, с.34]. 

На фоне сокращения смертности произошло резкое увеличение 
естественного прироста казахов, в чем сыграло роль четыре основных 
фактора: половозрастная структура казахов; высокая брачность казахов в 
тот период и многочисленная когорта женщин фертильного возраста; 
объективные социально-экономические условия; сельский образ жизни 
казахов. 

В 1958-1959 гг. суммарный коэффициент рождаемости  казахов 
составил 7,4 и явился самым высоким в СССР. Это демографическое 
событие в истории казахов будет еще длительное время сказываться на все 
его демографические характеристики в будущем. В конце 1970-х и в 1980-
е гг. увеличилось число родившихся у казахов за счет реализации своих 
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репродуктивных намерений тех, кто родился в период «бума». Однако все 
более четко стала проявляться тенденция снижения темпов рождаемости у 
казахов. Если в конце 1950-х гг. суммарный коэффициент рождаемости 
казашек составлял 7,4, то в конце 1970-х гг. – 4,8.  По данным результата 
ПМДК 1999 г. уровень их рождаемости снизился почти в каждой 
возрастной группе. В период с 1989 по 1999 гг. суммарный коэффициент 
рождаемости казашек уменьшился с 3,6 до 2,5 ребенка, т. е. на одного 
ребенка на женщину, в результате чего суммарный коэффициент 
рождаемости становится ниже замещенных уровней [6, с.41]. Это значит, 
что в конце 1950-х гг. сложившийся уровень рождаемости казахов давал 
воспроизводство его населения на 314% и формировал расширенный тип. 
В конце 1970-х – на 223%, в 1989 г. – на 167%. К 1999 г. значение 
суммарного коэффициента рождаемости казахов обеспечивало 
воспроизводство населения всего на 116% (простой тип воспроизводства). 
Демографическая ситуация меняется в следующем десятилетии 1999-2009 
гг. в лучшую сторону. Мы видим увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости казахов до 3,4. 

Таким образом, в конце 1970-х – 1980-е годы происходит изменение 
типа рождаемости казахского этноса, которое заключается в переходе от 
традиционного к современному типу. Многодетная казахская семья 
вытесняется среднедетной. В 1990-е гг. меняются репродуктивные 
установки казахов. Особенно сложным для казахского  этноса стал процесс 
вживания в новые социально – экономические отношения. Кризис села, 
более низкая конкурентоспособность этноса по сравнению с другими, 
миграция в город как  способ выживания и другие сыграли свою 
«роковую» роль в формировании нового репродуктивного поведения 
казахов. 

Что касается русских, то в предшествующий период интенсивный 
миграционный приток главным образом репродуктивного возраста 
сформировал в целом благополучные тенденции в рождаемости на 
некоторое время. Однако выход их из детородного возраста привел к 
постепенной смене простого типа воспроизводства суженным. Массовые 
миграционные поступления в Казахстан в 1960-е гг. иссякают, а с конца 
1960-х гг. начинается отток населения. Чем больше прослойка такого 
населения, тем более существенным будет влияние их демографического 
поведения на показатели воспроизводства по республике в целом [2, 
с.101]. 

Суммарный коэффициент рождаемости среди русских женщин 
составлял в 1989 г. – 2,2 и обеспечивал воспроизводство населения на 
102%; в 1995 г. – 1,7 – на 79%; в 1999 г. – 1,4 – всего на 65% [5, с. 2]. 
Формирование такого коэффициента происходит за счет низких значений 
повозрастных коэффициентов рождаемости в каждой возрастной группе, 
кроме 15-19 летних, среди которых уровень рождаемости несколько выше, 
чем среди казашек [6]. 
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Рассмотрим различия в миграционном поведении казахов и русских. 
По мнению ученого А. Б. Галиева в период с 1979-1989 гг. приток казахов 
в РСФСР составил примерно 60 тыс. человек (около 1/3 – выходцы из 
Узбекистана; 2/3 – из прилежащих к России районов Казахстана).  В 
начале 1970-х гг. небольшой ежегодный миграционный прирост в 30-40 
тыс. человек вырос к 1989 г. до 100 тыс. человек в год, в начале 90-х гг. 
отток из Казахстана достиг 130 тыс. человек. Примерно половину оттока 
составляли русские, затем следовали немцы и прочие национальности [3, 
с.142]. 

В 1991 году 39,8% русских реализовали свои миграционные планы,  
7,8% казахов. Обратим внимание на то, что в эмиграции активно  
участвовали и казахи. В 1999 г. по числу выбывших лидировали русские 
(57%) [4, с.157]. Сальдо миграции осталось положительным для казахов. 
Для всех остальных этносов республики он является отрицательным. 

Важным компонентом иммиграции населения является репатриация, 
которая в Казахстане имеет свои отличительные особенности. В первую 
очередь, в сопредельных государствах находится достаточно 
многочисленная диаспора казахов (наиболее крупные – в Китае, 
Узбекистане, России и Монголии). Во-вторых, репатриация этнических 
казахов это регулируемая  государственная политика. И, наконец, 
немаловажное значение для иммигрантов имеет внутриполитическая 
стабильность, геополитическое положение и стабилизирующееся 
социально-экономическое развитие республики. 

По данным Агентства по демографии и миграции, за период с 1991 г. 
по 2000 г. в целом в республику прибыло 183 652 человека (этнических 
казахов). Из них около 60% из стран СНГ: Узбекистана (62,7 тыс. человек), 
Туркмении (22,1 тыс. человек), Таджикистана (10,5 тыс. человек), России 
(8,5 тыс. человек) и других стран [10, с.109]. 

Иммиграция представляет собой движение не только этнических 
казахов, но и остального населения, желающего переселиться на 
территорию Казахстана. Так, в 1991 г. этнический состав иммигрантов был 
представлен следующим образом: 42,8% русских, 28,8% казахи. Обратим 
внимание на то, что в 1991 г. русские занимали первое место по 
количеству прибывающего населения и эта тенденция продолжала 
доминировать на протяжении последующих лет. Если рассматривать 
географию иммиграции, то, например, в 1996 г. наибольшее количество 
казахов прибыло из Узбекистана (39,0%), затем из России (25,5%) и 
Туркменистана (24,5%). Россия стала активным донором, в первую 
очередь, русского населения (84,5%). По сравнению с другими регионами 
русские активно возвращались, кроме России, из Украины (4,6%) и 
Кыргызстана (3,0%).  

Таким образом, миграционный потенциал современного Казахстана 
формировался на протяжении почти двухсот лет. Начиная со времен 
Российской империи Казахстан принимал переселенцев: добровольных, 
организованных или насильственно перемещенных. С 1970-х годов 
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начинается постепенный выезд из республики, а в 1990-е годы – 
активнейшая эмиграция. За это время из Казахстана выехало почти 
миллион человек. В 2000-е годы ситуация стабилизировалась. 
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«Более четверти века Китай лидирует в обеспечении самых высоких 

темпов роста ВВП, внешней торговли и золотовалютных запасов. Китай 

успешно преодолел последствия азиатского финансового кризиса 1997 г. и 

выступил одним из главных факторов стабилизации региональной 

экономики в целом. Несмотря на все трудности и стихийные бедствия, 
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китайская экономика продолжает сохранять устойчиво высокие темпы 

роста».[1]  

Энергоресурсы являются важной материальной базой для 

существования человеческой цивилизации и неотъемлемым условием для 

развития современного общества. В процессе осуществления Китаем 

модернизации и повышения уровня жизни всего китайского народа 

энергетическая стратегия КНР всегда оставалась приоритетной 

государственной задачей. 

С начала осуществления политики реформ и открытости 

энергетическая промышленность Китая развивается быстрыми темпами, 

происходит всестороннее развитие угольной промышленности, 

электрoэнергии, осваиваются нефть, газ, новые и регенеративные 

энергоисточники, в результате чего вносится значительный вклад в 

обеспечении продолжительного и динамичного роста народного хозяйства, 

а также дальнейшего повышения уровня жизни народа. [2]  

Государственный план развития энергоpесурсов Китая был впервые 

озвучен в 2004 г. В нем была поставлена задача экономии энергоресурсов. 

Это было связано с низкой долей использования энергоресурсов – всего 

32%, что на 10% ниже, чем в развитых странах мира. В рамках 

государственного плана развития энергоресурсов энергосбережение и 

сокращение энергозатрат в новых условиях должны будут способствовать 

быстрому экономическому развитию страны. Главной целью 

энергетического развития Китая до 2020 г. является удвоение производства 

энергоресурсов для того, чтобы обеспечить выполнение задачи увеличения 

ВВП в 4 раза к 2020 г. по сравнению с 2000 г. 

В 2000 году в Китае потреблялось около 1,28 млрд тонн угля; а к 

2007 году эта цифра увеличилась до 2,77 млрд, что на 53% больше.[3]  В 
этом случае потребность в энергоресурсах на 2020 г. составляет 3,0 млрд. 

т. условного топлива (в пересчете на каменный уголь) и 2,1 млрд. т. 

условного топлива на 2010 г. При этом доля каменного угля в потреблении 

энергоресурсов не должна превышать 60% общего объема потребления, 

чтобы уменьшить зависимость страны от импорта сырой нефти.  

Китай является крупнейшим потребителем и производителем угля в 

мире, что составляет 69% от общего потребления энергии. По общему 

объему производство энергии в Китае составляет 2,75 млрд.т.у.т., а 

потребления – 3,07 млрд.т.у.т. (в пересчете на уголь). По данным МЭА, в 

2009 г. первичное потребление энергоресурсов в Китае составило 2257,1 

млн. т, а производство – 2084,9 млн. т. В структуре производства резко 

доминирует уголь (73,8%). Доля нефти и газа составляет 9,1% и 3,4% 

соответственно. В структуре потребления также лидирует уголь (67,2%); 

нефтепродукты (16,8%) и газ (3,3%) обеспечивают всего около 20% 

внутреннего потребления. В 2009 г. самообеспеченность Китая в 

энергоресурсах составила около 92%. [4] По данным Национального бюро 
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статистики КНР, в 2010 г. общий объем производства всех видов 

энергоносителей в Китае составлял 2,99 млрд. т. угольного эквивалента, а 

объем потребления – 3,25 млрд. т.  угольного эквивалента (2,275 млрд. т. 

нефтяного эквивалента), и по данным Energy Information Administration 

(EIA) Соединенных Штатов, в 2010 г. общий объем потребления 

первичной энергии в США составляет 98 млрд. британских тепловых 

единиц (2,45 млрд. т. нефтяного эквивалента). По этому показателю КНР 

занимает 2-е место в мире после США. [5] 

В 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) Китай взял курс на экономию 

энергии и предполагалось в течение пяти лет снизить удельную 

энергоемкость на 20% на единицу продукции. В ходе выпoлнения 11-го 

пятилетнего плана (2006-2010 гг.) и подготовки плана социально-

экономического развития КНР до 2020 года выяснилось, что для его 

выполнения и построения общества «малого благоденствия» требуется 

обеспечить соответствующий прирост производства энергоресурсов. 

Однако это будет сделать Китаю нелегко, так как еще в 90-е гг. выявилась 

нехватка нефти, а в годы 11-й пятилетки - природного газа и каменного 

угля. По данным на 2009 год, в течение года Китай вынужден был 

импортировать 212 млн. т нефти при объеме производства 189 млн. т 

нефти в год, 37,0 млн. т нефтепродуктов и 125,8 млн. т каменного угля. По 

стоимостному объему импорта доля в нем нефти и нефтепродуктов 

составляет 10,6%, а доля каменного угля – 1,05% в год [6]. По данным ГСУ 

КНР на конец 2009 г., объем разведанных запасов каменного угля составил 

318,9 млрд. т, однако нефти – всего 2,949 млрд. т, а газа – 3,7 трлн. куб. м 

[7 с.386].  В 2011 г. в Китае было добыто 3,47 млрд. т угля, что составляет 

около половины мирового показателя. Практически весь добытый уголь 

идет на внутреннее потребление; в структуре электрогенерации его доля 

составляет около 75%. Китай в последние годы стал крупнейшим в мире 

импортером угля (в 2011 г. – 190 млн. т); основные поставки – из 

Австралии, Монголии, России, ЮАР и Колумбии. За 2000-2011 гг. 

потребление нефтепродуктов в Китае удвоилось и достигло 439 млн. т (2-й 

показатель в мире). Добыча нефти в стране растет, однако зависимость от 

импорта усиливается. В 2011 г. Китай импортировал более половины 

потребляемой нефти, главным образом из стран Персидского залива, 

России и Казахстана. Главным нефтедобывающим районом страны 

является северо-восток (месторождения Дацин, Ляохэ и др.). За 2000-2011 

г. потребление газа в Китае увеличилось в 6 раз и достигло 131 млрд. куб. 

м., из которых 31 млрд. куб. м – импорт. Сетевой газ в страну поставляется 

из Туркменистана (14,3 млрд. куб. м в 2011 г.), СПГ (16,6 млрд. куб. м) – из 

Австралии, Катара, стран ЮВА и Африки. [8] 

Однако уже в XXI веке потребление нефти в КНР заметно опережало 

его производство, а потребление каменного угля и природного газа было 

ниже объемов производства. Исходя из тенденций современного 
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экономического развития, в XXI веке перед Китаем в полной мере стоит 

вопрос обеспечения спроса на энергоносители, хотя запасы 

энергоносителей в стране достаточно велики, при расчете на душу 

населения Китай заметно отстает от других стран мира. В частности, по 

разведанным запасам каменного угля в Китае приходится всего 147 т. на 

душу населения, что составляет всего 41,4% среднемирового уровня, по 

запасам нефти – 2,9 т. (всего 11% среднемирового уровня), по запасам 

природного газа -  всего 4% среднемирового уровня [9 с. 16]. При этом 

большая часть запасов угля была сконцентрирована на севере Китая, 

запасов нефти – на Северо-Востоке и на Северо-Западе Китая, запасов 

природного газа – в западных районах Китая. Если распределить 

имеющиеся в КНР запасы энергоносителей по шести основным 

экономическим регионам – Северный Китай, Северо-Восточный Китай, 

Восточный Китай, Центрально- Южный Китай, Юго-Западный Китай и 

Северо-Западный Китай, то наиболее обеспечен энергоносителями будет 

Северный Китай – 43% всех запасов, Юго- Западный – 28,6% и Северо-

Западный – 12,1%. Наибольшие запасы угля сконцентрированы в 

Северном Китае – 64%, водных ресурсов в Юго-Западном – 70%, а нефти и 

природного газа на Северо- Востоке – 48,3%. Нефтегазовые ресурсы более 

или менее равномерно распределяются между Восточным Китаем – 18,2% 

всех запасов нефти и газа, Северным Китаем – 14,4% и Северо- Западным 

– 14,1%.[10 c.124] Уже в XXI веке потребление нефти в КНР заметно 

опережало его производство, а потребление каменного угля и природного 

газа было ниже объемов производства. Но такое положение не может 

сохраняться постоянно, и в ближайшие годы потребность Китая в 

энергоносителях будет возрастать. Как считают ученые Центра 

экономической безопасности Китайской академии современных 

международных отношений (КАСМО), рост потребления энергоносителей 

в Китае будет происходить по трем основным причинам: 

1) рост жизненного уровня населения;  

2) растущая автомобилизация в стране;  

3) развитие урбанизации [11 с.298-300]. 

Если рассматривать баланс импорта и потребления топливно-

энергетических ресурсов в мире, то в целом в Китае в настоящее время 

достигнут относительный баланс внутреннего потребления и импорта 

природного газа и каменного угля по отношению нетто-импорта и нетто-

экспорта к потреблению, чего нельзя сказать о нефти.  

По показателям нетто-экспорта и нетто-импорта к потреблению 

Китай находится в намного лучшей позиции, чем Япония, Индия и страны 

Европы, которые испытывают дефицит всех видов энергоносителей. 

Однако нетрудно увидеть, что при повышении жизненного уровня 

населения Китая, роста автомобилизации и урбанизации страны проблема 

дефицита энергоресурсов в стране сильно обострится.  Таким образом, 
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исходя из тенденций современного экономического развития, в XXI веке 

перед Китаем в полный рост встает вопрос обеспечения спроса на 

энергоносители. Учитывая то, что в настоящее время Китай в основном 

испытывает нехватку нефти, то основными направлениями импорта нефти 

для Китая в будущем могут быть три основных региона – Ближний и 

Средний Восток, Центральная Азия (Каспийский регион) и Россия. 

Дефицит энергоресурсов в стране стал одной из основных проблем 

для развития народного хозяйства Китая. По данным баланса 

энергопотребления в КНР, главной причиной дефицита энергоресурсов 

стала нехватка продуктов нефтепереработки, таких как бензин, керосин, 

дизельное топливо, мазут. Темпы производства продуктов 

нефтепереработки низкие и заметно отстают от потребностей в 

потреблении нефти. Разрыв между потребностями развивающегося 

быстрыми темпами народного хозяйства КНР в нефтепродуктах и 

возможностями их производства увеличивается с каждым годом. 

Для КНР существует три пути решения энергетической проблемы:  

1) разработка и эксплуатация имеющихся нефтяных и газовых 

месторождений в западной части страны;  

2) частичная замена нефти на каменный уголь, природный газ и 

гидроэлектроэнергию в энергобалансе страны, а также различными 

альтернативными источниками энергии;  

3) увеличение импорта нефти из-за рубежа.  

Разработка и эксплуатация имеющихся нефтяных и газовых 

месторождений в западной части страны (к ним относятся Таримский 

бассейн - СУАР, среднее течение реки Хуанхэ - провинции Шэньси, 

Ганьсу и Нинся-Хуэйский АР, Цайдамская впадина - провинция Цинхай, 

провинция Сычуань, Синьцзян - природный газ) приведет к увеличению 

резервов энергоресурсов в стране, с помощью которых можно будет как 

регулировать цены на китайском внутреннем рынке энергоносителей, так и 

обеспечивать необходимый баланс потребления нефти в масштабах всей 

страны. В начале XXI века в Китае был впервые поставлен вопрос о 

необходимости создания резервных мощностей для хранения 

энергоносителей, как это делается в ряде стран мира на случай кризисов, в 

частности, в США, Японии, Бразилии, Индии, ЮАР. С 2004 г. в КНР стали 

создавать четыре резервные базы сырой нефти в трех провинциях – 

Чжэцзян (г.Нинбо, район Чжэньхай и г.Чжоушань в уезде Дайшань), 

Шаньдун (г.Циндао, район Хуандао) и Ляонин (г.Далянь, район Синьган). 

Недавно была введена в строй еще одна резервная база сырой нефти на 

одном из месторождений нефти в уезде Шаньшань в СУАР [12]. В декабре 

2006 г. Государственный комитет по развитию реформы КНР принял 

решение о либерализации цен на каменный уголь с 2007 года, и вместо нее 

был создан рынок угля, в основе которого стала действовать Всекитайская 

фондовая угольная биржа с региональными фондовыми рынками в 
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качестве дополнения к нему. Однако в КНР в последние годы значительно 

расширилось потребление новых видов энергии, таких как атомная 

энергия и воспроизводимых видов энергии, таких как ветровая и солнечная 

энергия, а также малые ГЭС, гидротермальная энергия, энергия морских 

приливов и отливов и другие. По плану развития энергоресурсов Госсовета 

КНР объем производства воспроизводимых видов энергоресурсов должен 

был составить 13,0 млн. т условного топлива в 2005 г., а его доля – 

составлять 0,7% общего объема производства энергоресурсов, в 2010 г. – 

25 млн. т у.т. (или 1,25%), в 2015 г. – 43 млн. т у.т. (или 2%) [13 с.89] 

В целом следует считать Китай страной с богатыми 

воспроизводимыми энергоресурсами, с помощью которых можно 

удовлетворить потребности страны в них при эффективном 

использовании. Однако использование воспроизводимых энергоресурсов 

распределено неравномерно по территории Китая в зависимости от 

местных условий. В одних провинциях более выгодно использовать 

солнечную энергию, в других ветровую, а в ряде провинций – биоресурсы 

или геотермальные ресурсы, а также энергию морей и океанов. Однако 

возможности использования воспроизводимых энергоресурсов в будущем 

в значительной степени связаны с развитием инновационной экономики и 

научно-технического прогресса в стране, созданием зон развития новых и 

высоких технологий и увеличение государственных расходов на развитие 

науки и техники. 

Увеличение импорта нефти из-за рубежа также поможет решить 

проблему дефицита энергоресурcов. Большая часть нефти по импорту 

поступает из различных стран мира. В 2004 г. первое место по объему 

экспорта нефти в КНР занимала Саудовская Аравия – 17,24 млн. т, далее 

следовал Оман – 16,34 млн. т, за ним  Ангола – 16,2 млн. т,  Иран - 13,2 

млн. т и Россия – 10,77 млн. т. Через пять лет  – в 2009 г. Саудовская 

Аравия оставалась на 1-м месте – 43,7 млн. т, но на второе место 

переместилась Ангола – 33,5 млн. т, вытеснив на 3-е место Иран – 24,0 

млн. т. Россия вышла на 4-е место – 16,0 млн. т, а Судан вышел на 5-е 

место – 12,7 млн. т, оттеснив Оман на 5-е место – 12,0 млн. т. 

По данным Министерства коммерции КНР, три крупнейшие 

китайские нефтяные компании – CNPC или КННК (Китайская 

национальная нефтяная компания), Sinopec или Синопек (Китайская 

нефтехимическая компания) и CNOOC или КНООК (Китайская компания 

по добыче нефти и газа на морском шельфе) участвуют в разработке 65 

крупных проектов по добыче нефти и газа в более чем 30 странах мира, 

инвестировали свыше 7 млрд. долл. для того, чтобы получить 60 млн. т 

нефти в качестве дивидендов по акциям [14 с.6].  

Китай вполне может обойтись текущими запасами энергоносителей 

на территории страны с учетом огромных запасов каменного угля и других 

энергоносителей, программы экономии энергоресурсов, принятой в 2006 
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г., развития воспроизводимых источников энергии для обеспечения 

высоких темпов развития экономики. К тому же Китай имеет сложившиеся 

к настоящему времени источники импорта нефти с Ближнего Востока, 

России, стран Центральной Азии и Латинской Америки. В этой связи 

становится очевидным, что Китай в целом будет обладать необходимыми 

источниками энергии для обеспечения высоких темпов экономического 

роста. Вместе с тем, следует отметить, что высокие темпы роста ВВП 

Китая для построения общества «малого благоденствия» потребуют 

дополнительный прирост производства энергоресурсов, который может 

покрываться не только за счет импорта нефти, но и природного газа и 

каменного угля.  
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ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО СТИЛЯ 

 
Каждая страна имеет свои традиции и обычаи, религиозные 

верования, особенности государственного и политического устройства, 
которые имеют большое влияние на стиль ведения переговоров. В связи с 
развитием международных связей изучение национальных стилей 
переговоров стало особенно актуально в наше время. Сравнительный 
анализ выступает как основной метод изучения национальных стилей.  

Специалистам, работа которых связана с переговорами, крайне 
необходимо обладать искусством общения, знанием психологических 
особенностей, умением находить подход к людям. Залогом 
профессионального успеха дипломата является знание особенностей 
переговорного стиля партнера. Переговорный стиль обусловливается не 
только личными качествами, талантами и опытом партнера, но и 
культурными, политическими и эмоциональными аспектами, которые 
присущи дипломату как представителю какой-либо страны.  

Значимость национальных особенностей переговорного стиля на 
протяжении многих лет опровергается и поддерживается различными 
ученными, но шведский исследователь К.Йонссон выдвинул 
компромиссное предположение о том, что при значительном совпадении 
интересов партнеров национальные особенности не имеют большого 
значения, в то время как при разногласиях они выходят на передний план и 
часто становятся препятствием к заключению договоренностей.  

Под национальным переговорным стилем понимаются особенности 
национального характера и культуры, наиболее распространенные 
особенности мышления, восприятия и поведения, которые влияют на 
процесс подготовки и проведения переговоров. 

Исследователи выделяют три основных параметра, по которым 
различаются национальные стили при подготовке и в процессе 
переговоров: 

- первый - формирование состава делегации и ее полномочия; 
- второй - ценностные установки и ориентиры и, как следствие, тип 

аргументации и характер принятия решений на переговорах; 
- третий - поведение участников на переговорах (особенности 

тактических приемов, невербальных средств общения, восприятия 
предложений другой стороны и т.п.). 
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Несмотря на то, что национальный переговорный стиль имеет такое 
название, он относится скорее к представителям какой-либо страны, 
нежели нации. Рассмотрим некоторые национальные стили. 

Американский переговорный стиль отличается прагматизмом, 
открытостью, подготовленностью и самостоятельностью дипломата. 
Американцы мало внимания уделяют различным формальностям, таким 
как протокол и процедура, для них важно выявление и обсуждение 
подходов к решению ключевых проблем. Кроме того они стараются 
обсудить детали предварительных договоренностей. Американские 
дипломаты очень напористы, иногда агрессивны и грубы, возможно, 
потому что являются представителями сверхдержавы. Для американцев 
важно как можно более быстро и четко провести плодотворные 
переговоры, поэтому они используют простые формулировки, избегая 
высокопарных речей. 

Английский переговорный стиль характеризуется независимостью, 
деловитостью и недосказанностью. Дипломаты проводят переговоры с 
привлечением больших статистических и справочных ресурсов. При 
принятии решений никогда не рискуют и строго придерживаются правил и 
законов. Высокий профессиональный уровень позволяет им  детально 
анализировать переговоры и делать прогнозы. Как и американцы склонны 
торговаться и отстаивать свои интересы даже в ущерб партнеру. 

Французские дипломаты всегда подготовлены, вежливы и 
пунктуальны. Однако французы приветствуют правило: «чем выше 
партнер по статусу, тем большее опоздание допускается». Французы не 
любят торговаться и не терпят давления. 

Арабские переговорщики уважительно относятся к партнерам, но 
при этом любят и умеют торговаться. Регламент проведения конференции 
могут воспринять как оскорбление. Арабы легко идут на контакты, 
предпочитают принимать во внимание человеческий фактор, придают 
большое значение личным встречам, установлению доверительных, 
дружеских отношений с партнером по переговорам, умеют слушать. В 
ходе дискуссий эмоциональны, не любят открытой критики в свой адрес, 
неприятные факты необходимо преподносить в форме, ни в коем случае не 
затрагивающие национальное достоинство, честь и гордость 
представителей арабской стороны, поэтому на переговорах с арабами 
требуется большое терпение и выдержка. 

Китайский переговорный стиль представляет собой идеал 
терпимости, естественности и уважительного отношения. Китайским 
дипломатам присущи завидная терпение и дальновидность, поэтому они 
готовы пожертвовать сиюминутной прибылью ради долгосрочных 
политических планов. По этому поводу известный российский синолог 
А.А.Свешников подчеркивает: «Шахматная выверенность китайского 
стратагемного мышления, делающего расчеты на многие десятилетия или 
даже столетия вперед... контрастирует с практической конъюнктурностью 
западных внешнеполитических подходов». Действительно, сильнейшей 



442 

стороной китайской дипломатической работы является плановость и 
вывереность действий. Китайские переговорщики стараются строго 
придерживаться протокола и контролировать процесс переговоров. На 
начальном этапе китайская сторона старается как можно более трезво 
оценить своих партнеров по переговорам, то есть проанализировав 
внешний вид и поведение каждого делегата другой стороны, выявить 
формальный и неформальный статус каждого. В последствии китайские 
делегаты ориентируются на того члена группы, которого они выделили как 
лидера (или имеющего самый высокий статус делегата). 

Китайские переговорщики придерживаются принципа «Управлять, 
не действуя», который они приписывают самому Конфуцию, который 
сказал: «Правитель Шуи управлял, не действуя. Как он это делал? Он 
ничего не предпринимал, кроме как почтительно сидел, повернувшись 
лицом к югу». В действии такая позиция выражается выжиданием, то есть 
делегаты просто ждут, пока их партнеры первыми раскроют 
интересующие их вопросы, позиции и предложения, таким образом им 
будет легче сориентироваться какой из предусмотренных ими планов 
стоит привести в действие. Таким образом постулат «управлять, не 
действуя» применяется китайцами для достижения больших результатов 
при малых усилиях. Очень часто китайцы идут на уступки только под 
конец переговоров или когда уже кажется, что ситуация зашла в тупик. 
При чем обосновывая свою позицию, китайские дипломаты очень умело 
используют все ошибки, допущенные их партнерами в переговорном 
процессе.  

На данном примере мы видим, что основной метод переговорного 
стиля Китая опирается на конфуцианство, которое более двух тысяч лет 
является духовной практикой китайского народа. В свое время 
конфуцианство способствовало этнической консолидации в Китае, так как 
оформило общечеловеческие ценности и взгляды людей. В конфуцианстве 
существует идея благородного мужа, которой можно объяснить 
стремление китайских дипломатов отыскать среди своих партнеров того, 
кто имеет наиболее высокий статус, как официальный, так и 
неофициальный. Общество делилось на две категории — благородных и 
простолюдинов. Благородный муж стремится к человеколюбию и 
справедливости, «маленький» человек стремится к богатству и выгоде. 
Благородный человек заботится о соблюдении морали, «маленький» 
помышляет о земле.  Благородный заботится о соблюдении закона, а 
«маленький» — о получении благодеяния. Согласно этой религии 
необходимо быть честным сановником и почитать правителя. 

Перед принятием решения китайские дипломаты досконально 
изучают все аспекты и возможных последствий договоренностей. Обычно 
китайские делегации состоят из большого количества экспертов по 
вопросам повестки дня. Наиболее важные решения принимаются 
коллегиально, с многочисленными согласованиями на всех уровнях. При 
этом неукоснительно соблюдаются культ старших и иерархия. Одобрение 
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достигнутых договоренностей со стороны центра обязательно. Согласно 
учению конфуцианства, мудрость исходит из прошлого, а отвергающего 
традиции постигают неудачи.  Проповедуются любовь и уважение к 
«вышестоящим», любовь к матери и уважение к отцу.  

Знаменитый английский синолог Дж.Макговен отмечал, что среди 
китайцев не существует не единого человека, который бы так или иначе не 
был бы ответственен за другого. В этом отношении китайский народ 
можно сравнить с очень сложным часовым механизмом, где зубчики 
отдельных колесиков в высшей степени прилажены друг к другу. Этот 
принцип действует и в дипломатии: китайские делегаты внимательно 
следят не только за своими партнерами, но и друг за другом. 
Конфуцианство провозглашает, что личное желание человека должно 
сводиться к заботе о других, а не о собственном благополучии.  

Когда китайцы говорят о действиях мудрых политиков на 
переговорах, они любят цитировать Конфуция, который сказал: «Действие 
мудрого можно охарактеризовать одним словом. Это слово — 
взаимность». В делегации партнеров китайцы обычно стараются найти тех, 
кто выражает симпатии их стороне, и через этих людей стараются оказать 
свое влияние на позицию противоположной стороны. Большое значение 
для них имеет развитие так называемого «духа дружбы», а также 
налаживание неформальных отношений с партнерами, при этом они 
проявляют гостеприимство, радушие, искренний интерес, нередко личный. 
Китайцы вообще очень гостеприимны: за обедом они могут предложить до 
двадцати блюд, и, чтобы не обидеть хозяев, необходимо хоть немного 
попробовать от каждого. Делая подарки китайской делегации, следует 
иметь в виду, что сувениры должны быть предназначены не отдельным 
сотрудникам, а делегации в целом. 

Иметь дело с китайцами на переговорах очень нелегко: их древняя 
культура выработала сложные переговорные стратегии с внешним миром, 
во многом напоминающие игру в шахматы. 
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Общество – сложная динамическая система, которая способна 

серьезно изменяться, формируя свои настроения посредством 
взаимовлияющих факторов объективного и субъективного порядка, 
которые могут начинаться с бытовых проблем каждого человека, его 
недовольства своим настоящим положением – несоответствие с 
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ценностными ожиданиями и заканчиваться в целом экономической и 
политической ситуацией в стране. 

Историческая практика доказывает, что невозможен такой социум, в 
котором не существовало бы противоречий и столкновений между его 
членами. Как констатировал Льюис Козер на основе работы немецкого 
социолога Георга Зиммеля «Конфликт», противоречия в обществе 
неизбежны, ни одна группа не бывает полностью гармоничной [2, с.2], 
потому что человек в силу своей природы первым делом стремится 
удовлетворить свои потребности, что также доказывает американский 
психолог А. Маслоу в своей пирамиде потребностей. Чем больше разница 
между ценностными ожиданиями и возможностями, тем больше 
оказывается неудовлетворённым нынешней ситуацией индивид. 

По известной концепции социального конструирования реальности П. 
Бергера и Т. Лукмана при кризисном положении общества сильное 
воздействие оказывает принцип интернализации, по которому восприятие 
и понимание индивидом элементов окружающей реальности может 
отличаться от понимания другого индивида, которое они получают путем 
взаимодействия с миром. Например, субъект не обладает каким-либо 
объектом, стремится к его обладанию, при этом сравнивает себя с другими 
субъектами, обладающими этим объектом и рассматривает возможность 
обладания им как вполне реальную. Причем на первое место ставится не 
столько сам факт не обладания чем-либо, но желание обладать объектом, а 
также надежда на возможность изменения положения с помощью 
изменения социального и политического порядка [1, с.99], что 
впоследствии приводит к депривации, столкновениям интересов и 
образованию оппонирующих по интересам групп. Поэтому движения 
протеста набирают силу всякий раз, когда части общества сталкиваются с 
социальными, экономическими, политическими проблемами, 
приводящими к неудовлетворению их потребностей. Эти коллективные 
действия, будут ли они пассивными или экстремистскими, неосознанными 
или рациональными, представляют собой производительную силу для 
человека, революционно изменяют ход истории, в то же время служат 
накопителями информации для революционного прорыва [3, с.8]. 

Начавшийся мировой экономический кризис в 2008 году и 
продолжающийся в настоящее время, а также проводимая 
правительствами антикризисная политика – «жесткая экономия» по 
сокращению расходов на социальные нужды значительно усугубили 
нестабильность и неравенство в обществе в сфере политики, сегрегации, 
области здравоохранения, образования и др., обострили противоречия 
между большинством граждан и правящим классом во многих странах 
мира.  

Как известно, лучшее общество формируется из среднего класса, и 
государство, где этот класс многочисленнее и сильнее, чем другие, 
состоящие из богачей и бедняков, управляется лучше всего, потому что 
именно в нем обеспечено общественное равновесие. Экономический спад 
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хотя и затрагивает все слои общества, но оказывает большее влияние 
именно на средний класс, размывая его. По утверждению Джозефа 
Стиглица, американского экономиста, лауреата Нобелевской премии, вина 
в случившемся, в первую очередь, лежит на банках, инвесторах и 
правительствах, но основной груз последствий ложится на «99% 
населения» [4, c.129]. 

Удар по покупательной способности широких масс населения вызвали 
снижение платежеспособного спроса, спад производства и стремительный 
рост безработицы. Особенно тяжелое положение сложилось в Греции, 
Египте, Испании, Ирландии и ряде других государств, не исключая США, 
одной из самых процветающих стран в мире.  

Именно эта ситуация вызвала появление новой волны социальных 
протестов. В Великобритании, например, противники правительственной 
политики «жесткой экономии» и урезания расходов на социальные нужды 
образовали инициативу «Неурезанное Соединенное королевство» (Uncut 
UK). Активисты данного движения приняли активное участие в марше 
протеста в Лондоне 26 марта 2011 г., который собрал до полумиллиона 
протестующих [6].  

Для оценки степени неравенства в обществе экономисты обычно 
используют коэффициент Джини: он варьирует от 0, в случае идеального 
равенства (гипотетическая страна, в которой все граждане имеют 
одинаковый доход) до 1, в случае идеального неравенства (государство, в 
котором лишь один гражданин получает весь доход, а остальным не 
достается ничего). В Европе наблюдается тенденция снижения 
коэффициента Джини до значений в диапазоне 0,25—0,30, в США этот 
показатель колеблется у отметки в 0,40. Тем временем в наиболее 
страдающих от неравенства странах мира, например ЮАР, он превышает 
0,60. Если же считать все население планеты единым сообществом, то 
коэффициент Джини подбирается к 0,70 — чрезвычайно высокому 
уровню, которого пока еще не достигло ни одно государство.  

Большой вклад в распространение социального неравенства по всему 
миру вносят современные процессы глобализации. Но влияние 
глобализации сосредоточено, в первую очередь, не на усилении разрыва 
между «первым» и Третьим миром, как это принято считать, а на 
всемирном распространении тех механизмов, которые вот уже несколько 
десятилетий обусловливают углубление неравенства в рамках самой 
западной цивилизации [5]. При этом, если ведущие страны мира 
распоряжаются существенными ресурсами для смягчения имущественной 
стратификации общества, то в мировом масштабе соответствующие 
механизмы отсутствуют, и это приводит к резкому обострению проблемы. 
В то же время ошибочно полагать, что рыночный капитализм асоциален. 
Вполне возможно, что такого вида экономика является относительно 
действенной системой из всех известных сегодня, хоть и не существует 
капитализма в чистом виде. Но для того, чтобы преимущества этой 
системы приняли желаемый характер, каждое демократическое 
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государство должно действовать в целях ослабления тех типичных форм 
социальных диспропорций, которые она способна порождать: создать 
определенный баланс между государственным и частным сектором, 
содействовать качественной системе инвестиций в инфраструктуре, 
образовании и медицине, осуществления продуманного налогообложения 
и социальной защиты. Конечно, перечень необходимых действий намного 
шире от описанного выше, но если первоначально обеспечить, например, 
повышение налога на прибыль иностранных монополий, которые 
получают ее посредством добывания дефицитных полезных ископаемых 
из недр государственной земли, а также сократить существенный разрыв 
между зарплатами сотрудников и руководящей верхушки компаний, то 
уже будет возможным сокращение масштабов неравенства. Даже 
окружающая среда при правильно организованных мерах способна оказать 
содействие в улучшении экономики государства, стоит только обязать 
корпорации, деятельность которых связана с большим количеством 
выбросов в атмосферу, оплачивать за это налоги. В современном мире 
развитых технологий в борьбу с неравенством существенный вклад вносят 
методы антиофшорной политики и борьба с уклонением от уплаты налогов 
крупных корпораций, что подразумевает создание глобальной системы 
налоговых стандартов и способствует накоплению капитала и 
экономический рост в стране.  

Из всего вышесказанного следует, что деление стран мира на имущие 
и неимущие является не совсем корректным. Ведь существуют наглядные 
примеры, когда государству благодаря своевременно грамотным 
действиям удавалось понизить уровень неравенства. Примером может 
служить опыт Скандинавских стран. Североевропейские страны имеют 
лучшие показатели доступности образования и медицины для всех слоев 
общества. Успехи Сингапура, Южной Кореи и Японии также показывают, 
что сегодняшний высокий уровень неравенства подвергается сдерживанию 
[4, c.395]. 

Последствия обсуждаемой стратификации, если не предпринимать 
серьезных решений, оказывают воздействие на все сферы деятельности 
государства, приводит к многостороннему расслаиванию общества, ведь 
процессы в нем будут происходить в большинстве случаев на основе 
нечестной игры. Такие важные сферы, как здравоохранение, наука и 
культура будут являться закоррумпированной средой. Плутократия 
управляет политической системой не в интересах общества, а в своих 
собственных, что ведет к несовершенной демократии. При этом 
экономический спад не заставит себя долго ждать, а в дальнейшем 
приведет к неравенству в обществе. Образуется так называемый парадокс 
системы способный усилить риск социального недовольства в стране. 
Поэтому чтобы переломить такую тенденцию, государствам следует 
тщательно реализовывать свою политику. 

Таким образом, в системе общества не существует эффективных 
средств устранения протестных движений, связанных с социальной 
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стратификацией. Как показывает история, в связи с природой человека 
неравенство в его кругах всегда существовало и беспрерывно 
воспроизводится по причине неудовлетворенных потребностей. 
Возникающие движения только меняют типы, формы и методы 
осуществления неравенства, но в устранении такового они бессильны. 
Причинами масштабного неравенства в обществе служат не только 
экономическая система, политические решения, но и процесс 
глобализации. Однако резонанс в обществе и его неравенство могу быть 
смягчены и сдержаны. Конечно, нет простого решения, но успешный опыт 
некоторых стран показывает, что оно достижимо. Можно взять на 
рассмотрение даже такие простые шаги по уменьшению неравенства, как: 
увеличение инвестиций в инфраструктуру, образование и 
здравоохранение, налогообложение на большой прирост капитальной 
стоимости, который может являться последствием офшорной политики и 
спекуляций, оказание социальной защиты слабым слоям населения, а 
также ведения хорошо обдуманной политики, ведь дальнейшее положение 
в стране в основном зависит от главного ее ресурса – людей. 
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Отбасы - үлкен жауапкерлік қатынаспен біріккен тұлғалар 

жиынтығы. Ол қоғам мен жеке адамның өмірінде  маңызды орын алатын 

əлеуметтік құрылым. Қазіргі таңда отбасында қоғамдағы қарама-
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қайшылықтар жəне оның проблемалары, ауыртпашылықтар жиі кездесіп 

жатады. Отбасы - негізінен əлеуметтік институтқа жəне кіші топқа 

біріктіріледі. Әлеуметтік институт ретінде отбасы қоғамды өзіндік қорғау 

жəне жаңа ұрпақ шығару қызметін атқарады. Отбасы кіші топ ретінде 

адамдар қоғамдастығы, онда индивидтер өзара тұлғалық қатынасқа түседі, 

əлеуметтік-психологиялық қажеттіліктерді қанағаттандырады, ата-аналар, 

жас жұбайлар, балалар, туыстар арасындағы өзара қарым-қатынасты 

көрсетеді. 

Отбасы дегеніміз – некеге қарағанда күрделі қарым-қатынастар 

жүйесі, ол тек жұбайларды ғана емес, сонымен қатар балаларды, 

туыстарды, жұбайларға жақын адамдарды да біріктіреді. Отбасы – бұл 

əлеуметтік институт пен шағын əлеуметтік топ белгілерін иеленетін 

əлеуметтік жүйе. Отбасы əлеуметтік институт ретінде жұбайлардың, ата-

аналардың, балалар мен басқа туыстардың өзара қарым-қатынастарын 

реттейтін əлеуметтік нормалардың, санкциялардың жəне мінез-құлық 

үлгілерінің жиынтығымен сипатталады. Отбасы – некеге немесе қандас 

туыстыққа негізделген шағын топ, оның мүшелері тұрмысының 

ортақтылығымен, өзара моральдік жауапкершілікпен жəне өзара көмекпен 

байланысады. Отбасының əлеуметтік функциялары оның əлеуметтік 

институт ретіндегі қоғамдық қажеттіліктері мен өмір сүру сипатын, 

сондай-ақ отбасы тобының жеке қажеттерінің сипатын көрсетеді. Қоғамда 

болып жатқан əлеуметтік-экономикалық өзгерістердің əсерінен отбасының 

əлеуметтік функциялары мен иерархиялық сипаты өзгереді. Алайда, 

барлық уақытта да бала өсіру, тəрбиелеу отбасының маңызды функциясы 

болып қалады, басқа жекелеген функциялардың маңыздылығы өзгеріп 

отырады. 

Отбасы - қоғамның пайда болуында ең негізгі элемент болып 

есептеледі. Ата-ананың үгіт-насихаты, түсіндіруі олардың үлгі-өнегесі, 

үйдегі ахуал, отбасының психологиялық тынысы арқылы баланың əдеті, 

мінез-құлқы, жақсы-жаманды бағалау критерийі қалыптасады. Нақты 

өмірде адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас əр түрлі болады, əр түрлі 

отбасы типтері өмір сүреді. Қоғам əрқашан өзгеріп отырады, соған 

байланысты отбасы қарым-қатынастары, түрлері де өзгереді.  

Проблемалы отбасы деп өмір жолдарындағы ерекше қиындықтағы 

жағдайлар пайда болып, некенің тұрақтылығына соққы əкелетін (мысалы, 

баспананың болмауы, жұбайлардың біреуінің ауыр немесе ұзақ мерзімді 

ауруға шалдығуы, отбасын қамтамасыз етуге қажетті қаражаттың 

жоқтығы, қылмыс жасап бас бостандығынан ұзақ мерзімге айырылу жəне 

тағы басқа сияқты болатын өмірлік жағдайлар) мəселелері бар 

отбасыларын айтамыз.. 

Қазіргі қазақстандық отбасымен байланысты мəселелерді мынадай 

топтарға бөлуге болады: 

1. əлеуметтік-экономикалық; 
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2. əлеуметтік-тұрмыстық; 

3. əлеуметтік-психологиялық; 

4. босану жəне отбасын жоспарлау проблемалары; 

5. отбасы тұрақтылығының проблемалары. 

Бұл топта отбасының өмір сүру деңгейіне, оның бюджетіне, аз 

қамтамасыз етілген отбасының үлес салмағына жəне кедейлік 

көрсеткішінен төмен тұратын отбасыларына, көп балалы жəне жас 

отбасыларының арнайы мұқтаждығы мен қажеттілігіне, материалдық 

көмектің мемлекеттік жүйесіне байланысты проблемаларды жатқызуға 

болады. 

Әлеуметтік-тұрмыстық проблемаларына жекелей тоқталып өтетін 

болсақ, бұл топқа отбасын тұрғын үймен қамтамасыз етумен, өмір сүру 

жағдайымен, сондай-ақ орташа отбасылардың тұтынушы бюджетімен, аз 

қамтылған отбасылардың үлесімен жəне кедейлік көрсеткішінен төмен 

тұратын отбасылары мен көп балалы жəне жас отбасыларының 

материалдық қиыншылықтарымен байланысты проблемаларды жатқызуға 

болады. Отбасылардың əл-ауқатының деңгейі тікелей осы отбасында 

тəрбиеленіп жатқан балалар санына байланысты. Төрт немесе одан да көп 

балалы жəне толық емес отбасылырының арасында өмір сүру деңгейінен 

төмен жан басына шаққандағы орташа табысы отбасы үлесінің 93,6 %-н 

құрайды. Әсіресе, өмір сүру минимумынан төмен, жан басына шаққандағы 

орташа ақшалай табыстар 58,4%-ы отбасында тіркелеген, 1,5 жасқа дейін 

баланың күтімі үшін берілген демалыс кезінде жəрдемақы алатын көбінесе 

жас отбасылар. Қарамағындағы адамды асырау бойынша отбасының 

қажеттілігін қамтамасыз етпейтін еңбекақының төмен деңгейі, əлеуметтік 

төлемдердің мөлшері өмір сүру құнының өсуінен төмен болуы, кəмелетке 

толмаған балалары бар отбасылар арасында кедейліктің кең таралуына 

əсер ететін факторлар болып табылады. 

Ал, əлеуметтік-психологиялық проблемаларына кең көлемдегі 

проблемалары жатады. Олар: 

1. таныстықпен неке құру серігін таңдаумен; 

2. неке-отбасылық бейімдеумен; 

3. отбасылық жəне отбасы ішіндегі рөлдердің келісуімен; 

4. тұлғалық автономиясымен жəне отбасындағы орнығумен 

байланысты. 

Бұдан басқа, оларға жұбайлық үйлесімділік, отбасылық дау-дамай, 

отбасының кіші топ ретінде ұйымдасу проблемалары жатады. Әлеуметтік-

психологиялық проблемалар, сонымен қатар оқушыларды, студенттерді, 

жұмысшыларды, зейнеткерлерді, кəсіпкерлерді, яғни халықтың əр түрлі 

категорияларын мазасыздандырады. Статистика мəліметтері бойынша, 

достармен қарым-қатынас, эмоционалды көңілінің бұзылуы, жалғыздық 

проблемалары бойынша кеңес алушылардың үлесі жоғары. 
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Бұл отбасылар обьективті немесе субъективті себептерге 

байланысты өмір сүру қиыншылығы жағдайындағы отбасылар. Олар 

мемлекеттік əлеуметтік қорғау мен əлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің 

тарапынан көмек қажет етеді. Осындай отбасыларға төмендегілерді 

жатқызуға болады: 

- босқындар мен мəжбүрлі көшіп-қонушы отбасылар; 

- аз қамтамасыз етілген отбасылар; 
- құрамында мүгедегі бар отбасылар; 
- көп балалы отбасылар; 
- толық емес отбасылар; 
- жұмыссыз азаматтардың отбасылары; 
- қиын баласы бар отбасы; 
- қақтығысты отбасылар, ата-ана, бала қатынасының бұзылуы; 
- ішімдікке салынған, оморалдық өмір сүретін отбасылар; 
Енді осы айтылған проблемалардың əрқайсысына тоқталып өтсек. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында ерлі-зайыптылардың 

біреуі ғана баламен немесе баласы жоқтан тұратын нуклеарлық отбасы 

түрлері өте көп. Мұндай отбасы республикада халық құрамының 70%-ын 

құрайды. Нуклеарлық отбасы – толық немесе толық емес болуы мүмкін. 

Толық емес отбасының саны ажырасудың, жесір қалудың, əйелдердің 

некесіз бала босануының нəтижесінде 8%-ды құрайды. Толық емес 

отбасына баланы анасының жалғыз өзі тəрбиелеуі де жатады. Бірнеше 

отбасылық ұяшығы бар ата-анасы, олардың балалары мен немерелері 

немесе аға-іні жəне апа-қарындастарының бірі отбасында бірге тұруы 

мүмкін. Мұндай патриархалдық кеңейтілген отбасының түрі бұрынғы 

кезде кең таралған. Алайда қазіргі кезде жалпы санынан 20%-ды ғана 

құрайды. Бұл процесс бір үйде тұруға мəжбүр болған бірнеше отбасының 

пəтер алуына қиындығы болмаған кезде белсендірек болған. 

Көп балалы отбасы деп үштен артық балалары бар отбасы танылады. 

Бала көп туылатын аудандарда ол одан да асатын туыстарымен бірге 

тұратын күрделі отбасылар да баршылық. Оның басты себебі 

экономикалық дəрменсіздік болып отыр.Сонымен қатар отбасылар саны, 

баласыз болуы жəне оның саны бойынша да бөлінеді. Көп балалы 

отбасылар «төрт жəне одан да көп балалары бар» отбасылар елімізде 16%-

ды құрайды. 

Қақтығыс - бұл ойларының (көзқарастардың, бағалауы жəне т.б.) 

жəне мотивтерінің (қажеттілік, қызығушылық, мақсаты, идеал жəне т.б) 

қарама-қайшылыққа келген əлеуметтік ортадағы субъектілер арасындағы 

қарым-қатынас. Қақтығыс - қоғамдық өмірде пайда болатын əлеуметтік 

процесс. Қақтығыс - саналы əрекет арқылы жүзеге асады жəне оны 

қоғамдық өмірде адамдар арасындағы болатын əлеуметтік жүйе, процесс 

жəне қарым-қатынас формасы деп қабылдауымыз керек. Қақтығыс- кез 
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келген əлеуметтік келіспеушілік, яғни қоғамдық қатынастардың шынайы 

түрдегі кепілі. 

Отбасы қақтығыстарының конструктивті жəне эмоционалды пайда 

болу себептерін, яғни қақтығыс объектісін анықтау қиын. Оларды шешу 

үшін, оның негізгі шынайы себебінің басын ашу керек. Жалпы қақтығыс 

себептері екіге бөлінеді: эмоционалды жəне эмсционалды емес. 

Эмоционалды себептерден пайда болатын қақтығыстарды ерлі-зайыптылар 

шеше алмайды, оларға көп жағдайда олардың жолдастары, туыстары жəне 

т.б. араша адам көмектесе алады. Ал, əлеуметтік ахуалды жақсартқымыз 

келсе, отбасылардың, əсіресе көпбалалы отбасылар мəртебесін көтеру; 

көпбалалы отбасыларына пəтер алуға жəне жеке тұрғын үй құрылысына 

жер учаскелерін алуға басым құқықты заңнамамен белгілеу; 

отбасыларының үш жəне төрт балалалы болу; бала тəрбиелейтін əйелге ең 

төменгі өмір сүру деңгейін ескере отырып жəне отбасындағы балалар 

санына қарай белгіленген ең аз еңбекақы төлеу; қызметкерлердің еңбекақы 

бөлінісі проблемасын шешу; шетел тəжірибесі негізінде бала тууды 

материалдық ынталандыру; бала тууға қабілетті əйелдерді тегін емдеу 

жүйесіне баса назар аудару шараларын жүзеге асыру қажет. Оларды 

ұлттық отбасылық бағдарлама жасау арқылы шешуге болады. 

Елімізде мемлекет тарапынан отбасы институтын қолдау үшін көп 

жұмыстар атқарылуда. Экономиканың өсуімен халықтың кірісі де артуда, 

ана мен баланы қорғауға, балаларға, көп балалы отбасыларына, 

мүгедектерге берілетін мемлекеттік жəрдемақылар, зейнетақылар мөлшері 

өсуде. 

Сонымен қатар, бүкіл əлемдегі секілді, отбасы институты қазіргі 

таңда біздің елде де дағдарысты кезеңді бастан кешуде. Толық емес 

отбасылар мен некесіз туылған балалардың саны азаятын емес, өйткені 

азаматтардың, əсіресе жастардың елеулі бөлігі шет елдер өмір салтына 

еліктеп, заңды некеге тұрмай өмір сүреді. Бұл үрдістер көп жағдайда 

зорлық-зомбылықтың, қылмыстың, аурудың өсуі сияқты жағымсыз 

əлеуметтік проблемалар белең алуына себепші болып отыр. 

Жалпы отбасылық жəне демографиялық саясаттың проблемаларын 

тек экономикалық жолмен шешу мүмкін емес. Ғасырлар бойы қалыптасқан 

отбасылық дəстүрлер мен құндылықтарға негізделген қазақстандық отбасы 

мəртебесін нығайтып жəне қолдау арқылы көптеген проблемаларды 

шешуге болатынын түсінетін уақыт жетті. Атап айтқанда, туу, отбасы 

мүшелерінің денсаулығын нығайту жəне ұлттың болашағы – жас ұрпақты 

тəрбиелеу мəселелерін отбасының əлеуетін пайдалана отырып шешуге 

болады. 

Елбасының Жолдауында оқыту үдерісінің тəрбиелік құрамдасын 

күшейту қажеттігі жəне олар – патриотизм, мораль мен парасаттылық 

нормалары сияқты құндылықтарды барлық оқу орындарында сіңірілуге 

тиістігі міндеттелді. Сондықтан, барша қоғам болып, ең алдымен əр 
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отбасымен жəне мектептермен бірлесе отырып, осы бағытта жұмысты 

күшейтуіміз қажет. Бала туу фактісі жəне көп балалы аналардың саны өсіп 

келеді. Бала туудың өсуіне – отбасы табысының артқаны, медициналық 

қызметтің сапасы жақсарғаны, əлеуметтік жəрдемақылар мен тұрғын үй 

мəселесінің шешімін тапқаны сияқты жекелеген факторлар да əсер етеді. 

Елімізде соңғы кезде отбасы мəселесіне көп көңіл бөлініп келеді. 

Оның себебі, отбасына деген көзқарасты жаңа модельге өзгерте отырып 

қабылдату, өмірлік циклдегі дағдарыстар туралы психологиялық білім 

сапасын жоғары деңгейге көтеру сəйкесінше «отбасы-неке» институттарын 

құру. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

КИТАЯ И ЯПОНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Политические конфликты между странами всегда имели место быть 

в дипломатии. Факторами, влияющими на возникновение 

внешнеполитических конфликтов, могут выступать различные 

расхождения внешнеполитических идеалов, предпочтений и действий в 

отношении другой страны. И в этом плане Япония и Китай не являются 

исключением. Хотя между КНР и Японией существует огромная 

экономическая взаимовыгодная торговля, тем не менее конфликт 

территориального характера остается до сих пор нерешенным [5]. 

В данной статье актуальность темы определяется долговременным 

спором между Китаем и Японией по вопросу принадлежности территории 

островов Дяоюйдао и необходимостью его скорейшего решения. 



453 

Чтобы понять насколько важны данные острова для каждой из стран, 

выясним истоки и причины данного территориального спора. 

Острова архипелага Дяойюдао (яп. Сенкаку) расположены в 

Восточно-Китайском море, в 170 км к северо-востоку от Тайваня и 

включают в себя 8 больших и мелких островов, входящих в состав 

Японской территории (Рис. 1). На островах нет постоянного населения. Их 
общая площадь составляет 7 кв. км. 

 

 
Рисунок 1 – Острова Дяоюйдао на карте  

 

В 1885 году правительство Японии начало исследовать, находящиеся 

на Восточно-Китайском море острова Дяоюйдао. В ходе этих 

исследований удалось обнаружить исторические факты того, что данные 

острова являются исконной территорией Японии. 14 января 1895 года на 

основании международного права «terra nullius» — «ничейная земля», по 

решению Кабинета министров Японии, острова Дяоюйдао были включены 

в состав Японской территории. 

Симоносекский договор, подписанный в апреле 1895 года по 

окончанию первой китайско-японской войны, объявил, что Острова 

Сенкаку не являются частью острова Тайвань и Пескадорских островов. 

До начала 1941 года на островах Кубадзима и Уоцурисима, что входят в 

острова Дяоюйдао, было 2 поселения японских рыбаков, содержавших 248 

жителей. На острове Уоцуридзима работал завод по переработке рыбы, 

фабрика по переработке морских водорослей и другие хозяйственные 

сооружения. Однако к началу 1941 года острова были покинуты, по 

причине расширения военных действий в Восточной Азии. В конце 
Второй мировой войны Япония потеряла все свои территории, которые 

были приобретены ею с конца XIX века. Наряду с другими территориями, 

оказавшимися под юрисдикцией США, острова Дяоюйдао также были 

включены в нее. Позже, 17 июня 1971 года был подписан американо-
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японский договор, согласно которому административные права на острова 

Сенкаку были возвращены Японии.  

В 1971 году Китайская сторона настойчиво требует вернуть острова 

в соответствии с положениями Каирской декларации 1943 года, лишившею 

Японию всех её завоеванных территорий. В этой Каирской конференции 

Рузвельт, Черчилль и Чан Кайши согласовывали свои планы относительно 

действий в Азиатско-ТР, и даже послевоенной его судьбы. Правительство 

Китая утверждает, что острова Сэнкаку не были terra nullius («ничьей 

землёй», «землёй, не принадлежащей ни одному государству»), как 

утверждает Япония, но с древности были исконной территорией Китая: 

согласно историческим материалам, китайцы раньше всех открыли, 

назвали и использовали их, китайские рыбаки занимались в этой акватории 

производственной деятельностью, в том числе рыболовством, а жители 

прибрежных районов юго-востока Китая пользовались островом Уоцури 

как ориентиром в мореплавании. Правительство Китая также утверждает, 

что острова Сэнкаку, будучи обнаружены и признаны китайским 

императорским посланником уже в период династии Мин, относились к 

Тайваню, который входил в зону морской обороны Китая [2]. 

Японская сторона также утверждает, что Китай заявил претензии на 

«территориальный суверенитет» над островами только после того, как в 

1968 году в зоне островов были найдены наличия запасов нефти и газа, 

указывая на то, что ни одна страна не имела возражений по поводу 

суверенитета Японии над островами до этого момента. При этом Токио 

ссылается на документы, говорящие о том, что Пекин сам в свое время 

признавал, что острова Сенкаку принадлежат Японии. В качестве 

доказательств японцы приводят благодарственное письмо Консула 

Китайской Республики в Нагасаки от 20 мая 1920 г., в котором выражалась 

благодарность японским властям за спасение китайских рыбаков, 

потерпевших кораблекрушение. Местом происшествия в данном письме 

указаны «острова Сенкаку, уезд Яэяма, префектура Окинава, Японская 

империя». Япония также ссылается на официальный печатный орган 

Коммунистической партии Китая – газету «Жэньминь жибао» от 8 января 

1953 г., где в статье под названием «Борьба жителей островов Рюкю 

против американской оккупации» четко сказано, что острова Рюкю состоят 

из 7-ми групп островов, одна из которых – острова Сенкаку. Кроме того, 

Япония ссылается и на карты, в частности, «Новый атлас Китайской 

Республики» от 1933 г. и опубликованный в 1958 г. в Китае «Атлас мира», 

переизданный в 1960 г., на которых сами же китайцы отнесли острова 

Сенкаку к территории Японии. Причем, написали – Сенкаку, а не 

Дяоюйдао. То есть, Китай признавал острова Сенкаку японской 

территорией. 

КНР принял закон о территориальных водах и прилегающей зоне в 

1992 году. В законе говорилось, что острова Дяойюдао являются 
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территорией Китая. Пекин требовал их передачи на том основании, что до 

1895 г. они входили в состав Тайваньской провинции КНР. Руководство 
страны считает, что исторический приоритет открытия и нанесения 

островов на карты остается за Китаем. При этом они ссылаются на первое 

письменное упоминание об этих островах в 1403 г., содержащееся в 

китайском «справочнике» морских путей, а также на составленные в 1534 

г. «Записки посланника в Рюкю». Кроме того, КНР приводит ещё один 

аргумент, вышедший в 1556 г. труд под названием «Описание Японии», а 

также на составленные в более поздние исторические периоды карты, где 

данные острова были окрашены в один и тот же цвет с континентальным 

Китаем [4].  

Начиная с 2003 года Китай начал проводить бурения месторождений 

вблизи спорной зоны островов, в связи с этим Японское правительство 

было встревожено, поскольку боялось, что газ может быть взят с ее 

территории. Япония зависит от поставок энергоресурсов морским путём, 

перспективы китайского доминирования в морях Восточной Азии могут 

отрицательно сказаться на её экономической безопасности и снизить 

политическое влияние в регионе.  

Несмотря на активно развивающиеся торговые отношения между 

Китаем и Японией, взаимоотношения дипломатического характера двух 

стран остаются на низком уровне. 24 марта 2004 года заместитель 

министра иностранных дел Чжан Есуй, вследствие того, что Япония 

задержала китайских граждан, находившихся на островах, изложил 

позицию китайского правительства по вопросу островов Дяоюйдао. Он 

отметил, что Дяоюйдао и смежные с ними острова являются исконной 

территорией КНР. «Китай обладает неоспоримым суверенным правом на 

эти острова. Решимость и воля правительства и народа Китая отстаивать 

территориальный суверенитет страны остаются неизменными. Чжан Есуй 

назвал незаконное задержание японской стороной 7-ми высадившихся на 

Дяоюйдао китайских граждан серьезным инцидентом, нарушившим 

территориальный суверенитет КНР и права китайских граждан» [3]. 

После задержания китайского рыболовного судна, появившегося 

возле островов, китайские активисты выразили протест, высадившись на 

спорных островах, и были арестованы. В это же время китайская подлодка 

прошла через пролив Исигаки, устроив таким образом демонстрацию 

возможностей китайского ВМФ, скрытно передвигаясь вдали от своих баз. 

Но все эти конфликты были впоследствии урегулированы. Однако 
неоднократные нарушения зон территориальных вод спорных островов 

Сенкаку, заставили Токио усилить внимание к данной ситуации. 

В октябре 2004 года состоялась первая встреча представителей 

Японии и Китая, в ходе которой были проведены консультации по 

проблеме газового месторождения на Сенкаку. Главным результатом 

данной встречи явилось то, что стороны смогли договориться о решении 
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спорных проблем путем переговоров, не прибегая к насилию [1]. Однако 

правительство Китая по-прежнему продолжало занимать твёрдую позицию 

относительно китайского суверенитета над островами Дяоюйдао и 

требовало их возвращения.  

В сентябре 2012 года японское правительство объявило о покупке 

трех островов Сенкаку, являвшихся частными владениями, что вызвало 

резкую критику со стороны китайского правительства и общественности, 

которых возмутил факт «торговли китайской землей». В связи с этим обе 

стороны ввели регулярно патрулирующие катера и самолеты военно-

воздушных сил в акваторию спорных островов. Исходя из этого, видно, 

что ни одна из сторон не собирается уступать и что, естественно, ведет к 

осложнениям в китайско-японских отношениях. 
С нашей точки зрения, эти острова представляют интерес как для 

КНР, так и для Японии в связи с их стратегическим положением, которое 

дает возможность развивать гражданское и военное судоходство. Кроме 

того, в этих водах обитает очень много рыбы, что может способствовать 

дальнейшему развитию рыболовства. Но главной причиной спора является 

то, что в зоне данных островов было обнаружено крупное месторождение 

нефти и природного газа, о чем уже было сказано выше.  

Таким образом, одной из важнейших проблем в китайско-японских 

отношениях на современном этапе является нерешенность 

территориального вопроса. Она не позволяет сторонам 

сконцентрироваться на решение вопросов практического сотрудничества. 

Япония и КНР являются зависимыми друг от друга в экономическом 

смысле. Их взаимный товарооборот исчисляется сотнями миллиардов 

долларов. Китайская экономика не может нормально развиваться без 

японских технологий и инвестиций, а японская — без дешевой на 

китайской земле рабочей силы и китайских комплектующих.  

Также следует подчеркнуть, что данная проблема должна быть 

решена лишь мирным путем. Обе стороны продолжают искать пути 

решения данного вопроса путем обоюдного согласия, не нанося ущерб 

суверенитетам и национальным интересам своих стран. Если же вокруг 

данных островов начнутся военные действия, то это может отразиться на 

всем регионе, следовательно, могут пострадать не только Китай и Япония. 

Руководителям этих стран необходимо кардинально поменять свою 

политику по данному вопросу, иначе проблема архипелага Дяоюйдао еще 

долгое время может оставаться препятствием для развития японо-

китайских отношений. 
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УДК 37.018 

Капезова А.М 

Республиканская специализированная школа-интернат-колледж 

олимпийского резерва.г. Риддер, Республика Казахстан 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ИКТ в обучении и воспитании школьников можно рассматривать как 

применение информационных технологий для пополнения 

информационной копилки  при подготовке к мероприятиям, что 

заключается в следующем: 

- использование образовательных сайтов с информацией по 

различным воспитательным целям; 

- использование мультимедийного кабинета при подготовке и 

проведении мероприятий по предметам; 

- использование электронных пособий, дающих возможность 

знакомить учащихся с наследием классической художественной 

литературы, музыки, изобразительного искусства; 

- использование возможности выхода в Интернет при 

непосредственной выполнении творческого  задания или поисковой, 

исследовательской работы. 

Но большей популярностью при подготовке и проведении 

мероприятий пользуется  групповая работа при использовании средств 

технической поддержки (Компьютер, электронная доска, проектор  и т.д.) 

Вот несколько стратегий, которые успешно используются при 

подготовке 5 воспитательных мероприятий по предметам «Русский язык» 

и «Литература». 

Наше сегодняшнее общество испытывает необходимость в людях, 

которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся 

обстоятельствам, были бы творческими и активными людьми, способными 

решать проблемы, принимать решения, критично мыслить, эффективно 

обмениваться идеями и работать в группе и в команде. Просто «знание о 
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знаниях» больше не достаточно, чтобы преуспеть во все более сложном, 

текущем и быстро развивающемся мире, в котором мы живем. С целью 

оптимизации процесса непрерывного обучения и потенциального роста, 

молодым людям нужна возможность развивать личные способности и  

эффективное мышление, как часть их всестороннего образования. 

При этом меняется роль учителя, классного руководителя, который 

из передатчика информации становится организатором получения нужной 

информации и её преобразования, осмысления. 
Центральной роли учителя Центральной роли ученика 

Концентрации на результате Концентрации на процессе 

Учителя в роли «передатчика знаний» Учителю в роли организатора знаний 

Учителя в роли «активного деятеля»  Учителю как инструменту реализации, 

помогающему ученикам в их обучении 

Фокуса на отдельной теме Фокусу на целостном восприятии 

проблемы 

Классный руководитель при этом выступает в нескольких ролях. 

Нейтральный посредник: Посредник помогает группе исследовать 

ряд различных точек зрения, не высказывая свою точку зрения. Например, 

при проведении мероприятия «Что такое дружба?» предлагает группам 

обсуждение и защиту нескольких ситуаций, позволяющих дать 

определение истинной и ложной дружбе, понятиям «друг – товарищ – 

приятель» и т.д. 

Адвокат дьявола: Посредник намеренно принимает 

противоположную точку зрения, чтобы противопоставить учеников 

независимо от их точек зрения. Этот метод немного шуточный. Например, 

при проведении меропритяия «Может ли быть человек абсолютно 

свободен» читает стихотворение И.Северянина «Самогимн» и объявляет о 

том, что человек – существо абсолютно независимое и свободное, не 

имеющее ни перед кем никаких обязательств, способное прожить вне 

общества и его законов, традиций и обычаев. 

Объявленный интерес: Посредник объявляет группе свою позицию. 

Примером может быть любое внеклассное мероприятие, где идёт 

обсуждение альтернативных мнений. 

Союзник: Посредник поддерживает точки зрения отдельной 

подгруппы или отдельных лиц (обычно меньшинства) внутри группы. 

Официальная точка зрения: Посредник информирует группу об 

официальной позиции по определенному вопросу, например официальных 

организаций, законодательства и т.д. Например, освещается факт запрета 

дуэлей во времена А.С.Пушкина и в связи с этим указывается на 

недопустимость дуэли между Онегиным и Ленским. Затем группы при 

отработке данных им эпизодов, ситуаций доказывают необходимость 

эпизода с дуэлью, его исхода и отношения к нему обоих героев и автора. 

Завершающий вопрос: как часто мы с вами поступаем так, а не иначе, 
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руководствуясь чувствами, общественным мнением, личными амбициями 

в ущерб человеколюбию, толерантности, морали?  

Оспаривающий: Посредник, посредством вопросов, оспаривает 

взгляды учеников и поощряет их к тому, чтобы доказывать свою точку 

зрения. 

Провокатор: Посредник выдвигает аргумент, точку зрения и 

информацию, которая будет провоцировать класс, потому что они не 

обязательно верят в данную точку зрения, но поскольку это истинное 

мнение других людей или группы, они убедительно их представляют. При 

проведении мероприятия «Легко ли быть добрым?» может быть выдвинута 

версия о том, что быть добрым легко, потому что достаточно жить, «не 

делая зла» . В противовес этой точке зрения должна в результате группой 

работы появиться версия, что быть добрым можно лишь «творя добро» 

(Л.Н.Тостой «Война и мир», образы Андрея Болконского и Пьера 

Безухова). 

Удобнее всего в воспитательной работе с классом использовать 

следующие стратегии: 

1. Спираль искусства 

Развиваются творческое мышление, способность принимать 

решение, творчески размышлять и озвучивать свои мысли, идеи и чувства 

по определенным вопросам. 

При рассмотрении темы «Личное развитие» 

Большой рулон бумаги помещается в центре открытого 

пространства. Бумага должна быть достаточно большой, чтобы  все 

ученики могли подходить и что-то писать с любой из сторон. 

Каждый член группы выбирает свободное пространство на спирали и 

рисует что-то, что представляет их мысли по определенной теме. 

Ученикам можно предложить написать несколько слов, которые приходят 

на ум по этой теме рядом с рисунком. 

После отведенного на задание времени, ученики могут перейти на 

другой свободный участок бумаги  и графически изобразить их мысли по 

соответствующему вопросу. 

После окончания данной работы, преподаватель должен дать время 

ученикам  ознакомиться с работой других. Учеников можно попросить 

доработать свои записи. 

Опрос о выполнении в дальнейшем может поощрить учеников к 

тому, чтобы устно выразить свои изначальные мысли по этому вопросу и 

затем их эмоции после осмотра рисунков всего класса. Изменились ли в 

результате эти мысли и чувства? Что они чувствовали, если кто-то 

доработал свой рисунок? 

Дети отвечают на вопросы: 

- Как бы вы представили своё прошлое? 

- Как вы представляете своё будущее? 
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- Как вы представляете свои страхи? 

- Как их преодолеть? 

2. Стратегия «Рассмотри все факторы» (РВФ). 

Цели, которых должны достигнуть учащиеся: 

-управление информацией; 

- работа в команде; 

- развитие мышления, решение проблем, принятие решений. 

При использовании совместно с работой карусель, ученикам 

понадобится переходить из одной группы в другую. Или же ученики могут 

оставаться на своих местах и передавать флипчарты соседней группе по 

истечении отведенного времени.  

Преподаватель может предложить ученикам обсудить важность 

рассмотрения всех 

факторов при принятии решения и планировании. Например, если 

какой-то важный фактор упущен из внимания, план действий, который 

может казаться правильным в определенный момент, может в итоге 

оказаться неверным. 

Например, при проведении мероприятия по русской литературе «Суд 

над Григорием Печориным» группы отстаивают его «плюсовые» и 

«минусовые» поступки и качества, определяя меру его вины (или 

отстаивая невиновность, приводя смягчающие обстоятельства). 

Когда бланки РВФ будут заполнены, ученики могут передавать их в 

группе и рассматривать факторы, которые записала другая группа. 

Возможно, они захотят использовать Две Звезды и Желание как средство 

оценки одноклассников. 

Затем ученикам нужно дать время изменить или сделать добавления 

к оригинальным 

факторам на основании того, что другие группы написали на своих 

листках. 

Полезно было бы провести опрос о выполнении задания во всей 

группе для того, чтобы свести вместе все факторы.  

3. Стратегия «Карусель». 

Это упражнение, нацеленное на сбор структурированной 

информации или размышление, которое приводит к тому, что ученики 

составляют краткий список  идей и ответов по определенной теме. 

Ученики работают в маленьких группах, чтобы обмениваться идеями или 

выступать с предложениями относительно рассматриваемого вопроса. 

Также у них есть возможность  оценивать совместно идеи других групп и 

использовать их как возможную основу для формирования своих 

собственный ответов на вопросы. 

Работая над темой мероприятия «Нужно ли в наше время быть 

толерантным», следует учесть несколько моментов. 

1)Учеников нужно поделить на маленькие группы.  
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2)Каждой группе выдают флипчарт или любой лист бумаги размеров 

А3, где сверху написан вопрос. Каждый лист бумаги может содержать 

разные вопросы. 

3)Ученики должны за определенное время записать свои ответы, 

мысли или идеи, которые проистекают из вопроса. 

4)Каждой группе можно дать ручку разного цвета, чтобы потом было 

легко понять, какой группе принадлежат ответы. 

5)После отведенного времени, ученики меняются листками и 

получают другой вопрос. 

6)Они читают ответы предыдущей группы и обсуждают, согласны ли 

они или нет. Если они согласны - ставят галочку. Если нет, они должны 

написать обоснование своей точки зрения. 

7)Ученики записывают свои собственные мысли по вопросу. Если их 

идеи были вызваны письменными ответами предыдущей группы, они 

могут связать свои идеи стрелкой. 

8)Карусель может быть продолжена, если позволит время до тех пор, 

пока у каждой группы не появится возможность увидеть и ответить на 

каждый вопрос. 

9)Полезно провести опрос о выполнении. 

10) Карусель также является полезным инструментом оценки. 

Вопросы могут включать: что вы узнали сегодня? Что было для вас самым 

удивительным, шокирующим, интересным, полезным? Что вы, возможно, 

сделали бы по-другому? 

При этом участники каждой из групп должны продумать и 

сформулировать ответы на примерные вопросы: 

- что такое толерантность; 

- к каким людям, их чертам и поступкам следует быть толерантным; 

- по отношению к каким явлениям нельзя быть толерантным и 

почему. 

Каждая из групп должна приготовить задание ситуацию для решения 

членами другой группы (по часовой стрелке, против часовой стрелки). 

4. Коллаж (или защита постеров). 
В этом кинестетическом виде работы учеников просят представить 

свои взгляды по вопросам или концепции наглядным, творческим и 

интересным способом. Это поощряет учеников не только к эффективному 

общению, но и к развитию оценивания работ других людей. Ученики 

могут работать в группах вокруг стола или ряда столов. Им нужно будет 

легко перемещаться, чтобы видеть работы других групп в конце работы. 

Ученики делятся на группы из двух или четырех человек. 

Каждой группе дается соответствующее слово, идея, концепция, 

которую они должны представить, используя ряд предоставленных 

материалов. Такие материалы могут включать журналы, газеты, 
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приклеивающиеся фигуры, цветной картон и бумагу, маркеры, ножницы, 

клей и фломастеры. 

Например, при проведении мероприятия «Моя семья» группам 

предлагается составить мини-проект  «Приметы счастливой семьи»  ( на 

плакате или в виде слайд-презентации). 

По завершении, ученики могут двигаться по комнате по кругу и 

смотреть на работу других групп. Назначенный ведущий из каждой 

группы может затем представить свою работу остальному классу, 

Опрос о выполнении может концентрироваться на характере 

групповой работы. Были ли роли распределены эффективно? Кто следил за 

временем, кто был ресурсным менеджером, ведущим, кто проверял 

качество? Рассматривала ли и планировала ли группа работу перед 

началом? Использовали ли ученики свои ресурсы до того, как начать? Или 

коллаж развивался в процессе работы? Кто эффективно представил 

результаты и почему? 

Подобная работа-рефлексия в конце мероприятия обязательна, так 

как даёт возможность не только учителю, но и детям оценить свои 

способности к работе в группе, адаптации в коллективе, к выполнению 

определённой роли в сложившихся обстоятельствах, позволит в игровой 

форме попытаться решить философские проблемы, расширить свои 

представления об обществе, его законах, обычаях, традициях, поможет 

реализовать потребность в активном нравственном общении. 
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ӘОЖ  331. 37.01:347 

Капезова С.Б.,  Радченко Н.Н. 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ТӘРБИЕШІЛЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мəселесі ұлттық даму 

стратегиясымен тығыз байланысты мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі 
болып табылады. Бала – біздің болашағымыз. Олай болса, балабақшадағы 
тəрбиелеу мен оқыту баланың ғана емес, еліміздің де жарқын 
болашағының кепілі. Ол - үздіксіз білім берудің алғашқы деңгейі. 
Сондықтан, мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқытудың негізгі мақсаты - 
баланың жеке басының қалыптасуы мен дамуы болуы тиіс. Мектепке 
дейінгі тəрбие мен оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің алғашқы деңгейі 
ретінде қазіргі тұрақты өзгеріп тұрған əлемде табысты бейімделуге 
қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуы үшін жағдайлар 
жасайды. Жетекші ғалымдар мен практиктер жүргізген көптеген 
психологиялық-педагогикалық зерттеулер мектепке дейінгі балалардың 
зияткерлік, тұлғалық, əлеуметтік, эмоционалдық дамуы мемлекеттік 
саясаттың ажырамас бөлігі болып табылады.  

Ата-ана баласын балабақшаға əкелгенде үлкен ортаға үйренеді, 
бейімделеді, көзі ашылады деп үміттенеді. Ол – тəрбиешінің басты 
мақсатының бірі. Оның ішінде баланың ойлау жəне шығармашылық 
қабілетін дамыту, сөйлеу мəдениетін қалыптастыру, оқу, жазу, сызуға 
ойын арқылы үйрету басты назарында болатыны анық. Осыған 
байланысты еліміздің сеніп тапсыратын мəртебелі азаматты 
қалыптастыратын отбасы жəне мектепке дейінгі тəрбие мекемесінің 
қызметкерлері. Заман талабына сай білімді, мамандығының қыр-сырын 
игерген педагог-тəрбиешілерді даярлауда оқу-тəрбие ісін тəжірибемен 
үйлестіру, кəсіптік білім беруді жетілдіру, жаңа оқу жоспары, жаңа 
бағдарламаға сай курстар мен түрлі семинарлар өткізудің маңызы зор. 

http://www.gimc.ru/methodical_developments_biology_grigoryan.htm
http://www.multiurok.ru/
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Мұның өзі педагогтың жұмысына деген қызығушылығын, шығармашылық 
қабілетін шыңдауына, бала тəрбиесіне деген түсінігінің кеңеюіне бірден-
бір себеп болып табылады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 
жүйесінің басты міндеті - ұлттық жəне жалпы азаматтық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға 
жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар; 
оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім 
беру жүйесін одан əрі дамыту міндеттерін көздейді. 

Бұл міндеттерді шешу үшін, мектепке дейінгі ұжымдардың, əр 
мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, 
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тəжірибеге, жаңа қарым - қатынасқа 
өту қажеттігі туындайды. Сондықтан да қазіргі кезде əр мұғалім өз іс -
əрекетінде қажетті өзгерістерді əртүрлі тəжірибелер жөніндегі 
мағлұматтарды жаңа əдіс - тəсілдерді дер кезінде қабылдап, дұрыс 
пайдалана білуі керек. Сонымен қатар балабақшадағы оқу - тəрбие жүйесі, 
тəрбиеші-бала арасындағы қарым - қатынас жалпы оқытуды ұйымдастыру 
талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. 

Қазіргі кезде толғандыратын өзекті мəселелердің ең негізгісі – 
еліміздің болашағы. Еліміздің өркен жайып, дамуы үшін басты мəселе жас 
ұрпақтың білімді де тəрбиелі болып жетілуі екені белгілі. Келешек - ел 
басқарар, жер - суына иелік етер, ел - халқын гүлденетер, мерейін өсіріп, 
мəртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдап өмірдің ең басты 
сатысын қалайтын киелі ұя – балабақша. «Аулына қарап, азаматын таны», 
дейді халық даналығы. Жас ұрпақтың иманжүзді, білімді азамат болып 
өсуі, ең алдымен, ата-анасы, одан соң білім алар алтын ұясы жəне 
қоршаған ортасына байланысты. Балабақша - бұл бала тұлғасы мен 
санасының қарқынды дамитынқұнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан 
балабақша-баланы тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауында 
«Балапан» бағдарламасының басты бағыты мектепке дейінгі тəрбие мен 
білім беру ісін жан-жақты жетілдіре түсу қажеттілігі айтылған. Салауатты 
өмір салтын ұстау қазіргі таңда өзекті мəселелердің бірі болып отыр. Осы 
бағытта болашақта еліне елеулі, халқына қалаулы, ата-анасының 
мақтанышы дені сау етіп өсіру жолындағы тəрбие ісін басшылыққа алып 
келу педагогтардың тікелей міндеті [1]. 

Бүгінгі таңдағы біздің бар мақсатымыз, іс жоспарларымыздың 
барлығы балабақшадағы тəрбиеленушілерге жан-жақты жағдай жасау, 
солардың Қазақстан Республикасының болашақ азаматы ретінде 
тəрбиеленіп өсуі үшін күні бүгіннен бастап негізінің берік қалануына бас 
назар аудару. Әрбір ісімізді балалардың болашағы үшін арнап отыруды 
өзімізге басты міндет. 

Тəрбие мен баланың алғашқы дені - мектепке дейінгі тəрбие 
ошағында беріледі. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 
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беруді дамыту тұжырымдамасында «Мектепке дейінгі тəрбие - үздіксіз 
білім берудің алғашқы сатысы. Ол баланың жеке бас ерекшелігін ескере 
отырып дамытатын орталық» делінген [2]. 

Мектепке дейінгі білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойған 
басты мақсат - баланың жас ерекшелігіне қарай балалар тарихы негізге ала 
отырып, ұлттық тəрбиені салт – дəстүрді бойына сіңіріп жеке тұлға ретінде 
жан-жақты қалыптасуына ықпал ету. Халқымыздың əдептілік, 
инабаттылық, мейірімділік, қарапайымдылық, ізеттілік, қонақжайлық 
қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін əрбір тəрбиеші, ұстаз халық 
педагогикасын, салт дəстүрін, əдеп - ғұрыптарды жақсы меңгерген рухани 
дүниесі бай, жаны таза адал жан болуы керек [3; 77 б.]. 

    Тəрбиеші саналы көзқарастарын таныта алатын, білімі мен 
тəжірибиесін жан-жақты дамытып байыта алатын сəт мектепке дейінгі 
мекеме қабырғасынан басталады. Балабақшаның тəрбие мен оқытудағы 
негізгі мақсаттары: денсаулық сақтау мен нығайту жəне деңгейін көтеруде 
өз ағзаларындағы қорларын қолдану, баланың дамуында жеке 
үйлесімділікті қамтамасыз ету, ата-аналарды салауатты өмір салтына 
араластыру.  

Балабақшадағы əрбір  тəрбиеші – педагог  оқу-тəрбие жоспарын 
тиімді əрі нəтижелі етіп ұйымдастыру үшін өздерінің бағдарлық 
біліктіліктерімен, қабілеттіліктерімен қатар, педагогикалық жаңа 
технологиялар негіздерін жетік меңгеруі тиіс [4; 55 б.]. Яғни бүгінгі 
тəрбиешінің басты міндеті əлемдік өркениеттілікке ұмтылып, əлемге 
танылып отырған Тəуелсіз Қазақстанның болашағын құрайтын жас 
бүлдіршіндерді саналы азамат етіп тəрбиелеу. Тəрбиенің негізі бірінші 
кезекте əрбір отбасында қаланатынын ескере отырып, «Ұяда не көрсе, 
ұшқанда соны іледі» деген қазақ халқының даналық қағидасын ұстанып, 
көптеген ұйымдастырылған іс - шаралар ата-аналардың қатысуымен 
өткізіледі. Өйткені, жеке тұлғаның қалыптасуы ең алдымен отбасындағы 
үлгі-өнеге мен тəлім-тəрбиеге байланысты екенінде дау жоқ. Сондықтан да 
балабақша ұжымы ата-аналардың балабақшада өткізілетін түрлі іс - 
шаралар мен тəрбие ісіне қатысты тренингтер мен ертеңгіліктер, сондай-ақ 
пікірталас сағаттарына қатысуларын қамтамасыз етіп отырады. Бұл бала 
тəрбиесіне байланысты ортақ мəселелерді бірлесе отырып шешуге 
айтарлықтай мүмкіндік береді.    

Балабақшадағы оқу іс-əрекетттер қойылатын негізгі талап оқу іс-
əрекетін оқытудың жалпы білім беру, тəрбиелеу жəне дамытушы 
қызметтерін жүзеге асыру болып табылады. Бұл қызметтер əрбір сабақта 
белгілі бір дəрежеде жүзеге асырылады. Тəрбиешінің жұмысындағы ең 
бастысы – сабақтың білім беру, тəрбиелеу, дамыту міндеттерін ұтымды 
сабақтастыра отырып, осы қызметтерге басшылық жасау. 

Тəрбиеші балалардың жақын досы болуы керек, ал еркелетуге 
сақтықпен қараған жөн. Бір баланы еркелету басқа балалардың 
қызғанышын тудырады. Дегенмен, балаларды еркелету де қажет. Тəрбиеші 
өз талабына ұқыпты болуы қажет. Бала тек адамның жеке басының тікелей 
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тигізетін əсері арқылы ғана тəрбиеленеді. Балабақша тəрбиешісі жас 
ұрпақты жан-жақты дамытып тəрбие беру, оны өмірге еңбекке даярлауда 
педогогикалық білімді көпшілік арасына насихаттау сияқты əрі жауапты, 
əрі қадірлі қоғамдық міндеттер атқарады [5;48 б.]. 

Балабақша тəрбиешіснің басты міндеттері: 
а) Балаларды дұрыс тəрбиелеуді қамтамасыз ету; 
б) Өз тобындағы əрбір баланың қызығушылығы мен қажетіне 

ұқыптылықпен, қамқорлықпен қарау; 
в) Балалардың денсаулығын сақтауға, қорғауға байланысты дəрігер 

талабын орындау; 
г) Балаларды отбасында, балалабақшада тəрбиелеу мəселелері 

туралы ата-аналармен жұмыс жүргізу; 
д) Аудандық, қалалалық əдістемелік бірлестіктерде, балабақшада 

педогоикалық кеңестің жұмысына қатысу; 
е) Балалармен жүргізілетін өз жұмыстары туралы жоспар құрады, 

есеп береді, əрбір сабаққа ұқыпты дайындау. 
Тəрбиеші балалар тобын мектепке шығарып салғанға дейін 

жетелейді. Тəрбиеші жас ұрпақтың бойына тəрбиенің алғашқы негіздерін 
қалыптастыра алатын, адамгершілігі жоғары, мəдениетті, ғылым 
жетістіктерін дұрыс бағалай алатын, əдебиет пен өнердің, техниканың 
даму жайын жақсы білетін адам болуы керек. Тəрбиешінің 
мəдениеттілігінің көрсеткіші - əдептілігі, қоғамдық орындарда өзін 
сыпайы, еркін ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тəртіпті, сүйкімділігі, 
адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-қатынасы. 
Ондай тəрбиешіні балалар да жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді, оған 
жақын жүргісі келеді, оның балалар арасында беделі зор болады. 

Тəрбиешінің жеке басының үлгісі - жас ұрпақ тəрбиесінде ең əсерлі 
əдістердің бірі, өйткені балалар тəрбиешіге барлық жағынан еліктейді. Сол 
себеппен де ол үнемі жинақты, таза, ұқыпты жүріп, сөйлеген сөзі мəнді, 
ойлы əдемі, салмақты келіп, асықпай, байыппен сөйлеуі керек. Бала 
еліктегіш болғандықтан, жақсыны да, жамандыда тез қабылдайды. 

Әйгілі педагог Ш.А. Амонашвили [6; 56 б.] тəрбиешіге төмендегідей 
талап қояды: педогог - тəрбиеші əріптестеріне мейрімді, жылы шырайлы, 
ықыласты болуы керек, əріптестерімен қарым - қатынас жасаудың əдебін, 
дауыс сарының, жылы үнін игеру керек, əріптестерінін табысына 
қызғанышпен, күншілдікпен қарауға құқы жоқ, əріптестерімен өз 
тəжірибесін бөлісуге міндетті, əріптестерінен үйренуге ұялмауы керек, 
əріптестеріне жоғарыдан менсінбей қарауға құқы жоқ, əріптестерінің ар-
намысын, атақ-даңқын сақтауы керек, балаға байланысты отбасы 
құпиясының бəрін білу керек, бірақ оны ешкімге шашпауы тиіс. 

Тəрбиеші қызметінің ерекшелігі: педагогтік əдепті игеру, ел үшін 
ерлікпен еңбек ету, педогогтік бедел, педагогтің артистігі, педагогтік 
оптимизм, кəсіби шеберлікті үнемі шыңдап отыру, т.б. 

Тəрбиешінің кəсіби міндеттері:  
- материалды түсінікті жеткізе білу. 



467 

- балалардың оқу - тəрбие жұмыстарын дұрыс ұйымдастыра 
білуі жəне баланың іс-əрекетін дұрыс бағалай білуі; 

- тəжірибелік білім-білік дағдыларды қалыптастыра білуі. 
- кəсіби біліктілікті жетілдіре білу қабілеттілігі; 
- балалармен дұрыс қарым-қатынас орната білу; 
- ата-аналармен тіл табыса білу; 
- сөйлеу мəдениеттілігі.  
Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім беру 

стандартын басшылыққа ала отырып, «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», 
«Шығармашылық», «Әлеуметтік орта» атты білім беру салаларына 
байланысты мектепке дейінгі баланың жас ерекшелігіне сай оқу іс-əрекетін 
шығармашылық, ізденіс негізінде жүзеге асыру - əр тəрбиешінің басты 
мұраты. Мектепке дейінгі білім беру стандарты «негізгі үштік» яғни ата-
ана, бала, тəрбиеші арасындағы тығыз байланысты орнатуға мүмкіндік 
беріп отыр.  

Балабақшада өткізілген оқу – тəрбие жұмыстарының сапалы 
жүргізілуін, педагогтардың кəсіби біліктіліктерін шыңдау, олардың 
қаншалықты ізденушілікпен, шығармашылықпен жаңа технологияларды 
қолдану деңгейлерін анықтау, қажет болғанда əдістемелік көмек көрсету 
мақсатында бақылау жұмысы да жүргізіледі. Тəрбиешінің басты міндеті - 
бойында ұлттық санасы қалыптасқан, дені сау, жан дүниесі бай жан - 
жақты азамат тəрбиелеп өсіру. Бұған қоса тəрбиеші өз кəсіби 
құзіреттілігінің мəні мен маңызын ашатындай  «сегіз қырлы, бір сырлы» 
болуы қажет деп санаймыз.  

Бірінші қыры – тəн сұлулығының қыры. Сыртқы түр тұлғасы, 
келбеті, тіпті жүріс-тұрысы, киім кию əдебі, сөз сөйлеу əдебі, қарым-
қатынас əдебі сұлу жан болуы керек. Балалар алатын алғашқы əсер тікелей 
осы жайлармен байланысты.  

Екінші қыры – жан сұлулығының қыры. Тəн сұлулығы мен жан 
сұлулығы үйлескен жан «толық адам» болары сөзсіз. Ең бастысы ол қазақ 
тілінің нағыз жанашыры ретінде өз жан сұлулығын танытып, əр балаға үлгі 
бола білуі тиіс.  

Үшінші қыры – білімділік қыры. Ол өз кəсібінің бар сырын 
меңгерген сауатты маман болумен қатар білім беру саласы, психология 
мен педагогика, пəлсапа ғылымын жетік білу дəрежесіне дейін көтерілуі 
шарт. Сондай-ақ, қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық 
моделіне өту, оқыту мен тəрбиелеудің соңғы əдіс-тəсілдерін игерген,  
психология-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, 
педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада 
арылуға қабілетті жəне нақты тəжірибелік іс-əрекет үстінде өзіндік даңғыл 
жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл əдіскер 
болуды қажет етеді. Ал бұл ғылым мен білім саласындағы жаңалықтан кеш 
қалмай, əр нəрсеге қысқа уақытта бейімдел білу дегенге келіп саяды. 

Төртінші қыры – шығармашылық қыры. Бар ерік – жігерін 
ұштастыра отырып, шығармашылықпен айналысуы маңызды мəселе. 
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Тəуелсіз мемлекетіміздің тұрақты да, қарқынды дамуына бірінші үлес 
қосатын ұстаздар. Елбасы Н.Ә. Назарбаев та: «Еліміздің ертеңі – бүгінгі 
жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»,-
деп үнемі айтып жүр. Қазір 50 елмен бəсекелестікке жарайтын қабілетті, 
білімі терең, іскер,  шығармашылық белсенділігі жоғары, жан-жақты 
дамыған болашағы зор ұрпақ дайындап беретін де сол ұстаздар қауымы. 
Олай болса, жаңа əлемдегі жаңа Қазақстанда өмір сүретін жас ұрпақты 
оқытып, тəрбиелеу - жауапты іс. Бір сөзбен айтқанда, мұндай іске 
тəрбиешілердің психология-педагогикалық, əдістемелік біліктілігі, жоғары 
адамгершілік қасиетімен бірге, кəсіби шеберлігі мемлекеттік білім 
стандартына сəйкес болуы керек.  

Бесінші қыры – ізденімпаздық қыры. «Мен толдым, өстім болды»,- 
деп айту жарамас, əр кез ізденісте, жаңашылдыққа жаны құмар болу да 
маңызды дүние. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамыту 
тұжырымдамасын жүзеге асыруда жағдай туғызу, тұлғаның өзін-өзі 
тануын қамсыздандыру мақсатында білім беру кеңістігін жобалау, оның 
өзін-өзі дамытуына жағдай туғызу тəрізді алғы шарттарды да, қамтуды 
ұмытпау керек. 

Алтыншы қыры – ғылыми көзқарасты ұстану қыры. Қазіргі заманғы 
кең тараған технологияларды өз жұмысында оңтайлы пайдалану да - 
білгендік.  

Жетінші қыры – ұйымдастырушылық қыры. Белілі бір дүниеде жүйе 
болмаса ол нəтижесіз болары белгілі. Сондықтан, біріншіден, ұстаздық 
етудің мазмұнын-мəнін түсіну, оның қоғамға қажеттілігін, орнын бағалай 
білу, ұстаздыққа жол іздеуге; екіншіден, озат тəжірибелерді қолдана 
отырып, оқыту мен тəжірибе жұмысының  сара жолын іздестіруге; 
үшіншіден, ұстаздық жолдың барлық кезеңдерін талдау жасап, əдіс-
тəсілдерді сұрыптап, ең таңдаулысын анықтауға талпыныс жасауға; 
төртіншіден, шығармашылықпен еңбек етуге; бесіншіден, өз тəжірибесін 
көпшілікке ұсынуға ұйымдастырып, бағыттап отыруы керек. Бұл 
міндеттерді іске асыруда сонау Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, 
А.Байтұрсыновтардан келе жатқан бүгінгі күнде жаңа пішінге түрлене 
отырып ие болған əдіс-тəсіл, құралдар жеткілікті. Бірақ, оны қолдануда əр 
тəрбиеші өзіне ыңғайлай отырып, өзінің білім мен тəрбие берудегі басты 
міндетін есінен еш шығармағаны жөн. Тəрбиеші  бір басты дүниені түсіну 
керек, оған адамдар тағдыры аманат етілген. Міне, ол осы аманатты бар 
түйсігімен түйсіне білуі тиіс.  

Сегізінші қыры – жаңашылдыққа ұмтылу қыры. ХХІ ғасыр 
ақпараттандыру дəуірінде ғылымның озық жетістігі ақпараттық 
технологияларды меңгеру алға қойылып отыр. Жалпы тəрбиешінің алға  
қойған мақсаттарын іске асыруға жан-жақты жағдайлар жасалуда десек, 
артық айтпаған болар едік. Тек соның дəнін тере біліп, өз керегіне жарату 
міндеттелген. Мектепке дейінгі мекеме тəрбиешілерінің кəсіби 
құзіреттілігін қалыптастырудың мəні мен маңызы да  - осында.  
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ПРОЦЕСС БРИТАНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ В АФРИКЕ 

 

История колониального раздела Африки - важная часть истории 

международных отношений. Африканские проблемы оказали 

непосредственное влияние на развитие международных отношений. 

Данная тема является не достаточно хорошо изученной, так как на 

сегодняшний день нет обобщающих трудов, охватывающих тему 

британской колонизации африканских стран.  

В капиталистическую эпоху колониализм становится всемирным 

явлением. Под колониализмом понимается внешняя политика государства, 

направленная на захват территорий других стран и народов с целью 

экономической эксплуатации, переходящей в грабеж и фактическое 

порабощение местного населения агрессором [1]. Начало его роста 

приходится на конец XV- начало XVI вв., и связано с историческими 

переменами в Европе, которые принято называть переходом от 

феодальных отношений к капиталистическим. Эти перемены растянулись 

на десятилетия. Проявлениями их были рост промышленного 

производства, развитие науки, расширение торговли, увеличение спроса на 

рабочую силу, на золото. Последнее обстоятельство сыграло особенно 

важную роль в стремлении европейцев к поискам новых земель. 

Открыв в Средние века Африканский континент, европейцы 

регулярно его посещали, что было связано с существенным интересом к 

африканским товарам и разнообразным ресурсам, которыми континент 
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был полон. Используя природные дары, любая держава Европы могла бы 

обогатиться и проявить своё влияние, чем они и занимались несколько 

веков, колонизируя различные земли по своему желанию. Со временем 

захватывать части материка стали и  иные страны, тогда уже появились 

колонии Франции, Испании, Голландии, Дании, немаленькими были и 

колонии Англии. 

На конец 19 столетия весь Африканский континент, исключая 

Либерию и Эфиопию, был колонизирован, при этом колонии Англии в 

Африке имелись наряду с территориями, оккупированными иными 

государствами.  

Впрочем, Англия была одной из первых стран, изменивших 

впоследствии принципы своей колонизационной политики. За потерю 

Соединенных Штатов, Англия нашла вознаграждение в приобретениях на 

юге Африки. Великобритания обзавелась владениями в тех субрегионах 

Африки, которые имели особые природные богатства, позволяющие 

экспортировать их, а также рабов. 

Чтобы узнать о самих африканских территориях и их ресурсах, 

изначально проводились всевозможные путешествия, сопровождающиеся 

открытиями. Английские ученые в этом сыграли особую роль. 

Англичанин Ливингстон первым пересёк Африку от одного океана 

до второго (от Мозамбика до Анголы). Он исследовал и открыл: 

- реку Замбези; 

- озеро Ньяса; 

- озеро Танганьика; 

- водопад Виктория; 

- пустыню Калахари; 

- многочисленные небольшие озёра. 

Все эти данные способствовали не только осведомленности 

мирового общества о данной части мира, но и созданию колоний в 

Африке, ведь сведения использовались захватчиками в корыстных целях. 

Они старались завладеть теми участками, где: 

- имеются ценные породами или плодами деревья; 

- есть условия для выращивания всевозможных необходимых 

культур; 

- найдены разнообразнейшие полезные ископаемые, в том числе 

золото и алмазы [2]. 

Английская компания «Де Беерс» являлась монопольным 

владельцем всех участков, на которых добывались алмазы и золото. Её 

руководитель, Сесиль Родс, завладел практически полным контролем над 

администрацией колонистов, он же планировал присоединить к колониям 

Англии в Африке все земли, создающие сплошную линию от Кейптауна до 

Каира. 

Данный план постепенно реализовывался: 
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- под влияние англичан попали ещё и районы, населяемые 

племенами матабеле и машона; 

- им удалось захватить земли между реками Замбези и Лимпопо. 

Также много уделялось внимания и добыче полезных ископаемых, 

особенно золота и алмазов, в связи с этим местные жители обязаны были 

информировать о возможности добычи природных богатств, они же 

должны были отдавать им указанные участки. 

Исключительно важное место в имперских расчетах Великобритании 

занимал Египет. До середины 70-х годов в Египте господствовал 

французский капитал, и Англии пришлось вести борьбу с Францией, 

постепенно вытесняя её с египетской территории. В то же время у Египта 

насчитывался огромный внешний долг. Великобритания в 1875 году 

сумела обрести акции на Суэцкий канал, что стало предпосылкой для 

создания здесь колонии Англии. И всё же ухудшающимися египетскими 

делами стала управлять Комиссия, в которой помимо англичан были и 

французы, а также несколько представителей иных государств. Желая 

единолично управлять Египтом, англичане начали активную оккупацию 

данной североафриканской страны. Местные защитные силы, надеясь на 

соблюдение соперником всех договоренностей, не укрепили Суэцкий 

канал. Однако европейцы воспользовались этим так, что свою власть им 

удалось установить довольно быстро. В 1914 году Египет признал 

протекторат Британской империи. С этого времени Египет стал колонией 

Англии. 

До этого англичане установили своё влияние в Восточном Судане, 

что в итоге и помогло им установить на египетских землях свой контроль. 

Южная Африка в истории исследования была одним из старейших 

регионов, посещаемых европейцами издавна, наряду с Северной частью. К 

тому же отсюда удобно распространять своё влияние в центральные 

регионы. Чтобы создать колонии Англии в Африке на этих землях, 

колонизатором пришлось покорить местных жителей: сан, банту. На юге 

Африки Англия владела следующими землями вдоль океанического 

берега: Капская колония (ныне – часть ЮАР), Оранжевое Свободное 

Государство (ныне – часть ЮАР), колония Трансвааль (ныне – часть 

ЮАР), Басутоленд (сейчас – Лесото), Свазиленд, Гамбия, Сейшельские 

острова, Маврикий, колония Наталь (ныне – часть ЮАР). В этом же 

регионе были обнаружены первые залежи алмазов. Возле каждого из таких 

объектов стали образовываться многонаселенные города. Также англичане 

присоединили к Наталю Зулуленд, затем это случилось и с землями тсонга. 

Пришлось взять под свою власть и бедный Бечуаналенд, чтобы он не 

достался германцам [3]. 

Активно продвигалась Великобритания в Восточной Африке. На 

завершившейся в 1885 г. Берлинской конференции было достигнуто 

соглашение о том, что британская сфера влияния в Восточной Африке 
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будет простираться от реки Джубба до Германской Восточной Африки. 

Формально эта территория принадлежала султанату Занзибар, и 

Великобритания в 1888 году получила прибрежную полосу в аренду от 

султана, а для её развития была создана Имперская Британская Восточно-

Африканская Компания, позже здесь был создан Восточно-Африканский 

протекторат (1895–1920). В Восточно-Африканский протекторат вошли 

территории: Кения, Уганда, Занзибар (сейчас часть Танзании), Британское 

Сомали (сейчас формально часть Сомали), Южная Родезия (сейчас 

Зимбабве), Северная Родезия (сейчас Замбия), Ньясаленд (сейчас Малави). 

На Западе Африки немного территорий было подвластно Англии, 

лишь некоторые участки: Сьерра-Леоне, Золотого Берега, Лагоса, возле 

реки Гамбия, Северной и Южной Нигерии. Обычно данные владения 

занимали области, окружённые иными зависимыми территориями, чаще 

всего французскими, так что взаимодействие культур в колониальную 

эпоху в этих районах происходило слабо. 

За годы колонизации подчинённые территории прочувствовали на 

себе существенные экономические изменения. Они стали для Англии 

настоящим придатком, обеспечивающим минеральным сырьём, 

продуктами питания, рабами. 

Британская колониальная политика осуществляла следующую 

деятельность, которая существенно влияла на местную экономику: 

- насильно завлекала африканцев в производство культур, 

отправляемых в Европу; 

- создавала капиталистическую сферу хозяйства европейского типа 

[5]. 

Используя открытый грабёж колониальных народов, 

неэквивалентную торговлю, практикуя работорговлю, различные формы 

принудительного труда и другие средства колониальной эксплуатации, 

английская буржуазия накопила огромные капиталы, ставшие источником, 

из которого подкармливали рабочую аристократии в самой Англии. 

Колониальная империя сыграла немалую роль в том, что Англия в XIX 

веке превратилась в промышленно развитую капиталистическую страну - 

«мастерскую всего мира». 

Великобритания занимала первое место и по вывозу капитала, а 

Лондон являлся финансовым центром мира. Английская валюта играла 

роль мировых денег, выступая в качестве расчётной единицы в мировых 

торговых сделках. 

В условиях обострения борьбы за экономическое лидерство в мире 

между старыми индустриальными странами (Англия и Франция) и 

молодыми быстроразвивающимися государствами (США и Германия), 

Великобритания не могла сохранить своё преобладание на протяжении 

неопределённо долгого времени после того, как другие менее развитые, но 

http://afrika-raj.ru/strany-afriki/vzaimodeistvie-kultur-v-kolonialnuyu-yepohu.html
http://afrika-raj.ru/strany-afriki/vzaimodeistvie-kultur-v-kolonialnuyu-yepohu.html
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в изобилии наделённые ресурсами страны начали индустриализацию. В 

этом смысле относительный упадок Великобритания был неизбежен [4]. 

Таким образом, колониальные захваты на Африканском континенте 

привели к разрушению местных промыслов, к гибели целых государств. 

Колонизаторы за бесценок вывозили золото, алмазы, пряности, слоновую 

кость и рабов. Работорговля продолжалась до середины XX века. 

Численность рабов из Африки составила не менее 100 тыс. человек. 

В целом Англия овладела обширными территориями в Западной и в 

Восточной Африке. Колониями в Африке обладали также и другие страны 

из старого света, такие как: Франция, Германия, Бельгия, Португалия, 

Испания, Италия, однако их владения были ничтожны в сравнении с 

владениями Англии, а следовательно, и доходы за счет эксплуатации 

колоний у них были меньше.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Сегодня туристский потенциал Казахстана позволяет  развить все 

виды туризма.  Казахстан обладает всеми возможностями для создания 

конкурентоспособной и рентабельной индустрии туризма: выгодное 

геополитическое положение страны, политическая стабильность, 

уникальность туристско-рекреационных ресурсов, многообразие 

туристско-рекреационных зон, природных ландшафтов, флоры и фауны. 

Не  смотря на такое обилие туристических ресурсов, Казахстан характе-

ризуется недостаточным уровнем развития туризма [10].   

Республика Казахстан обладает высоким природно-климатическим, 

историческим, культурным потенциалом и возможностями для 

качественного развития туристской отрасли и увеличения ее вклада в 
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национальную экономику. Однако на сегодняшний день имеющийся 

потенциал и возможности используются не в полной мере [6]. На 

территории Казахстана расположено немалое количество как культурных, 

исторических, архитектурных памятников древности и современности, так 

и достаточное количество природных достопримечательностей, которые 

интересны туристам[7]. 

Казахстан – это территория древних цивилизаций. С незапамятных 

времен жители казахской земли создавали яркую и самобытную культуру. 

Вся территория Республики Казахстан делится на 5 привлекательных для 

многих туристов региона: Северный Казахстан, Южный Казахстан, 

Западный Казахстан, Восточный Казахстан и Центральный Казахстан. 

Рассмотрим каждый кластер. 

Северный Казахстан. В Северном Казахстане центральным объектом 

развития туризма может стать Белый дом Абылая, который представляет 

собой ставку хана Абылая у крепости Петра в Петропавловске, памятник 

истории и культуры республиканского значения [1]. 

Абылай- один из выдающихся государственных деятелей в истории 

казахской государственности. Предки Абылай хана происходят от 

знаменитого основателя Казахской орды Аз-Жанибека, который является 

потомком Джучи-хана, сына Чингисхана. Он был великим политиком, 

прекрасным дипломатом и талантливым полководцем. В 1771 г. в городе 

Туркестане ханы, султаны и батыры трех жузов объединились в одно 

ханство и провозгласили Абылая ханом Казахского ханства. 

Абылай хан занимает особое место в истории Казахстана, он 

посвятил всю свою жизнь строительству казахского государства и его 

защите. Отсутствие в Казахстане других исторических памятников 

архитектуры, связанных с именем великого хана, выдвигает «Белый дом 

Абылая» в Петропавловске в число уникальных исторических объектов. 

Особенно ценным было «Доношение в Коллегию иностранных дел 

от находившегося в Омской крепости генерал-поручика Шпрингера о 

построении киргис-кайсацкому владельцу Аблаю Салтану деревянного 

дома», датированное 25 октября 1765 г. К документу был приложен «План 

вновь построенного Киргис-Кайсацкой Средней Орды Аблай Салтанового 

дома. А что именно значится под сим: 1. Покои Аблай Салтана. 2. 

Канцелярия. 3. Баня. 4. Дом для приезжающих киргис-кайсацких старшин 

к Аблай Салтановых покою». 

Говоря современным языком, речь шла о факте строительства целого 

комплекса резиденции для степного правителя. Благодаря историческим 

документам, найденным в Архиве внешней политики Российской империи 

(Москва), Санкт-Петербургском, Омском и Оренбургском 

государственных архивах, четко прослеживаются все этапы строительства 

– от принятия решения до окончания работ. В них также содержались план 

сооружения и некоторые характеристики построенных зданий. 
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Руководствуясь имеющимися планами и чертежами ученые историки 

и реставраторы постарались в точности восстановить облик резиденции 

Великого хана, внешний архитектурный облик здания и его внутренний 

интерьер. 

На сегодняшний день мемориальный комплекс «Резиденция Абылай-

хана» это исторический объект, включающий в себя канцелярию, покои 

хана, дом для гостей. «Белый дом Абылая» это музей, рассказывающий о 

жизни и деятельности великого хана, в его залах посетители могут 

ознакомиться с документами, связанными с эпохой правления Абылая, 

дающими представление о его государственной деятельности, 

направленной на сохранение независимости и территориальной 

целостности казахской земли. Мемориальный комплекс «Резиденция 

Абылай-хана» занесет в государственный реестр памятников архитектуры 

Казахстана [3]. 

Южный Казахстан. На перекрестке Великого шелкового пути земля 

Южного Казахстана стала колыбелью казахской государственности. 

Южно-Казахстанская область знаменита своими историческими 

памятниками – курганами, развалинами древних поселений, крепостями, 

мавзолеями и древними городищами [6].  

В этом регионе   элементом развития исторического туризма может 

быть представлен  городище Туркестан. 

Городище Туркестан – один из древнейших городов Казахстана, на 

протяжении веков игравший огромную роль в истории казахского народа. 

Сейчас городище находится на территории современного города 

Туркестан в Южно-Казахстанской области. Город стоял на пересечении 

торговых путей и потому долгое время оставался центром политики и 

культуры региона. Кроме того, благодаря множеству выдающихся 

религиозных святынь расположенных внутри и вокруг города, он приобрел 

славу малой Мекки - священного города для среднеазиатских мусульман. 

Сегодня охранная зона исторического центра города составляет 88,7 

га. В результате археологических исследований стало известно, что часть 

городища,  прилегающая с северо-востока к зданию мавзолея и 

ограниченная крепостными стенами являлась его центром – цитаделью. В 

этой части города располагается Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, 

подземная мечеть «Хильвет», мавзолей Рабиги Султан Бегим, знаменитые 

полуподземные Восточные бани. Здесь же располагаются возникшие в XV-

XVII вв. на территории некрополя, склепы основоположников казахской 

государственности - мавзолеи Тауке, Тауекеля, Жангира, Есима, Аблая.  

Восточный Казахстан. Восточно-Казахстанская область – 

уникальный регион с большим туристическим потенциалом. В пределах 

области определено несколько рекреационных зон: Бухтарминское 

побережье, Сибинские озера, озеро Алаколь, Катон-Карагайский, 

Глубоковский районы, пригород г. Риддер,  
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На этих территориях сосредоточены основные природные 

достопримечательности Рудного Алтая, которые привлекают 

многочисленных туристов не только Казахстана, стран СНГ, но и дальнего 

зарубежья [9]. С точки зрения исторического туризма, здесь в качестве 

уникального объекта могут выступить Берельские Курганы.  

Берельские курганы — это еще один музей под открытым небом. Это 

археологический памятник-захоронения III-IV вв., который не имеет 

аналогов в Казахстане. Первые сенсационные открытия были сделаны   в 

1998 году, когда была организована международная экспедиция, в которую 

входили научно-исследовательский центр Франции и Италии, а также 

Академия наук Казахстана. Самые же первые раскопки Берельских 

курганов были сделаны еще в XIX веке знаменитым археологом Василием 

Радловым. По последним подсчетам в долине находятся более 100 

курганов. Некоторые из них уже вскрыты археологами. Пока самыми 

ценными находками являются захоронения в кургане № 11. Где 

обнаружены скифский князь и его мать, в нем же захоронены 13 лошадей с 

богато украшенной упряжью. Здесь же были найдены украшения из 

мельхиора и украшения, сделанные из дерева покрытые золотом. Уже 

вскрыто 20 курганов, но как считают ученые все открытия еще впереди 

[11]. 

 Западный Казахстан. Одним из старейших зданий города Уральска 

является Михайло-Архангельский собор, строительство собора было 

начато ещё в 1741 году, через десять лет в 1751 году собор был освящен и 

в нем начали проходить церковные службы. 

История Михайло-Архангельского собора неразрывно связана с 

событиями Пугачевского бунта. По устоявшейся традиции этот храм 

местные жители называют Старым собором. Известно, что осенью 1833 

года с 21 по 23 сентября Старый собор посетил А.С. Пушкин. Кроме него, 

Собор посещали Крылов И.А., Суворов А.В., Жуковский В.А., Короленко 

В.Г., Даль В.А. 

Будучи наследниками императоров, в нем молились российские 

императоры Александр Второй и Николай Второй. 

После революции 1917 года, в годы гражданской войны и в начале 

30-х годов собор неоднократно открывался и закрывался. В 1940 году в 

Старом соборе открылся антирелигиозный музей. В 1943 году Собор был 

возвращен верующим и до 1961 года в нем совершались богослужения. С 

1961 года по распоряжению местной власти собор был закрыт и до 1966 

года пустовал. С 1966 года по 1988 год в нем находился областной 

краеведческий музей. Городские власти за этот период осуществили 

ремонт крыши и куполов собора. 

В 1997-1998 годы была произведена реставрация иконостаса, 

проведена большая работа по сохранению фресок, выполнен наружный и 

внутренний ремонт помещений, позолочены купола и сооружены новые 
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киоты. Кроме того, были установлены новые колокола. В настоящий 

момент Михайло-Архангельский собор признан архитектурным 

памятником 18 века, находится по охраной государства, и является одной 

из главных достопримечательностей города Уральска [4]. 

Центральный Казахстан. Мавзолей Алаша-хана занимает особое 

место среди памятников Центрального Казахстана и Средней Азии, прежде 

всего он выделяется своими уникальными архитектурно-художественными 

качествами. Мавзолей относится к памятникам XII века, он находится в 

Улытауском районе Карагандинской области в 2 км к юго-западу от села 

Малшыбай на правом берегу реки Каракенгир. 

Мавзолей был построен в XII веке как усыпальница легендарного 

Алаша хана, имя которого связывают с возникновением трех казахских 

жузов. Мавзолей Алаша-хана это поистине удивительное и величественное 

сооружение созданное неизвестными средневековыми мастерами. Все 

здание построено из особого обожженного кирпича, для оформления 

оконных проёмов и дверей древние строители использовали дерево. 

В центре главного фасада имеется двухстворчатая дверь, за которой 

размещена глубокая двухарочная ниша, обрамлённая несколько 

углублённой двухцветной полосой и украшенная фигурными кирпичами. 

С двух сторон фасада установлены шестигранные колонны, каждая из 

колонн опирается на три полушария, два из которых — целые, а третье 

служит как бы основанием для колонны. 

Благодаря строгим пропорциям и необычным элементам 

композиции, а также удачному сочетанию архитектурных приемов и 

сдержанному декору, здание выглядит цельным и очень монументальным. 

Этот эффект ещё более усиливается благодаря выгодному расположению 

мавзолея на открытом, возвышенном месте. По своим архитектурно-

техническим характеристикам этот памятник является уникальным, так как 

подобный стиль крайне редко встречается в архитектуре Средней Азии [5]. 

Обладая таким большим спектром возможностей развития 

разновидного туризма в нашей стране   нельзя не сказать о главных 

причинах реализации туристического потенциала в полной мере. 

В своих посланиях народу глава государства Н.А.Назарбаев отмечает 

большую значимость именно транспортной сети для развития экономики 

страны, в том числе и туризма: «В наших необъятных просторах вокруг 

дорог всегда возникала и развивалась жизнь. Мы обязаны создать такую 

транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились 

автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали. Как от 

сердца - артерии. Как от солнца - луч отмечает развитие транспортно-

логистической инфраструктуры. Оно будет осуществляться в рамках 

формирования макрорегионов по принципу хабов. При этом 

инфраструктурный каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы 

магистральными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по 
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лучевому принципу. Прежде всего, нужно реализовать основные 

автодорожные проекты. Это Западный Китай - Западная Европа; Астана-

Алматы; Астана-Усть-Каменогорск; Астана-Актобе- Атырау; Алматы - 

Усть-Каменогорск; Караганда - Жезказган - Кызылорда; Атырау-

Астрахань» [8]. 

Так же необходимо уделить особое внимание увеличению потоку 

иностранных туристов.  В этих целях требуется переориентация 

деятельности турорганизаций на развитие въездного туризма, что, в 

первую очередь, зависит от состояния транспорта, средств размещения, 

кадрового обеспечения. Нужно уделить целостное внимание в 

туристической структуре не каждой отрасли отдельно, а общей картине в 

целом, то есть нужно обладать в туризме не только познавательной базой, 

а также развлекательной по интересам при этом учитывать возрастные 

особенности туриста.  

Основной причиной слабой развитости туристической индустрии в 

нашей стране является можно выделить несколько факторов : 

1. В период нахождения в составе СССР туризм в Казахстане не 

был востребован, поэтому ею не занимались целенаправленно как 

отраслью экономики до сегодняшнего дня. 

2. Ещё одним фактором, тормозящим развитие отрасли, является 

также непризнание туристской деятельности приоритетом со стороны 

местных органов управления, несмотря на то, что большая часть доходов 

от туризма поступает в местный бюджет [12].  

3. А также нет проявления всякой инициативы со стороны самих 

же граждан нашей страны. 

Важно понять  значение развития исторического туризма для 

государства. Это прежде всего патриотичность, сохранность ценностей 

культурно-исторических памятников, а так же их защита, бережное 

отношение, строгий контроль качества предоставления наилучших 

условий для туриста, а так же реализации различных идей, новшеств в 

полной мере. Обладая  достаточно большой  территорией, нужно в 

решении проблем развития исторического туризма в Казахстане 

прибегнуть к кластерному подходу, который позволит учесть 

региональные особенности развития туризма в Казахстане. 
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ФЕНОМЕН ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ И И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ 

 

Интернет как всемирная информационная компьютерная сеть 

предоставляет потребителям разнообразные ресурсы и возможности для 

общения, развлечения. Онлайн опрос, проведенный информационным 

каналом Subscribe.Ru среди пользователей Рунета, позволяет описать 

приоритеты аудитории Интернет в Сети [1]. Основная часть опрошенных – 

около 64% аудитории Рунета – воспринимают Интернет как источник 

http://culturemap.kz/ru/object/istoriko-memorial-nyiy-kompleks-rezidenciya-abylaiy-hana
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информации, дающий возможность удовлетворить как личные 

потребности, так и решить вопросы, связанные с работой или 

профессиональной деятельностью. 23% пользователей рассматривают 

Интернет как коммуникативную среду; они встречаются и знакомятся с 

большим количеством людей именно в онлайне. Примечательно, что в 

этой категории часто встречаются те, кто относительно недавно начали 

пользоваться интернетом. Пользователи, воспринимающие интернет как 

инструмент для работы и обучения, составляют около 13% аудитории 

Рунета. Они используют компьютеры и Сеть преимущественно в 

утилитарных целях, чтобы быстрее и эффективнее работать, решать 

вопросы. Примечательно, что они уверенно обращаются с компьютером, 

хотя не обязательно имеют техническое образование.  

Однако независимо от того, есть у пользователей Интернета какие-то 

конкретные предпочтения или их выбор не ограничивается одним каким-

либо направлением, сервисом, у них существует реальная опасность 

приобрести зависимость, связанную с потребностью пребывания в сети. 

Проблема Интернет-зависимости является недостаточно 

исследованной в социологической, психологической науках и, на наш 

взгляд, особенно в педагогической теории и практике. В то же время важно 

отметить, что за рубежом феномен интернет-зависимости изучается уже 

более 20 лет. Первое исследование феномена зависимости от компьютера 

было проведено в 1980-х годах английским психологом М. Шоттоном. 

Изучение самого феномена интернет-зависимости началось с 1994 г. 

клиническим психологом Кимберли С. Янг (Kimberley S. Young), в 1996 г. 

психиатром А.Голдбергом [2, 3, 4].  

Для обозначения данного явления применяются различные понятия: 

Интернет-зависимость, «Интернет-аддикция», нетаголизм, виртуальная 

аддикция, избыточное / патологическое применение Интернета. Под 

названием Cyber Disorder эта зависимость входит наряду с другими 

нехимическими аддикциями в международное диагностическое и 

статистическое руководство по психическим расстройствам [5]. Все это 

показывает, что в рассмотрении данной проблемы преобладает пока скорее 

медицинский подход. 

Под Интернет-зависимостью в данной статье понимается навязчивое 

желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из 

Интернета, будучи on-line [2]. Исследование К. Янг на предмет 

зависимости от интернета, проведенное на выборочной совокупности в 

более 5000 человек в США и Канаде в возрасте 12-18 лет, показало что:  

 интернет-зависимыми могут считаться те, кто проводит в 

Интернете в среднем 36 часов в неделю с неакадемическими или не 

имеющими отношения к работе целями; 

 интернет-независимые используют ресурсы Интернет в среднем 8 

часов в неделю, и это не приводит ни к каким значительным последствиям. 
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А. Голдбергом отмечено пагубное воздействие Интернет-

зависимость на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, 

финансовую или психологическую сферы деятельности. 

В настоящее время является общепринятой следующая 

классификация видов интернет-зависимости [6]: 

1) навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) – 

бесконечные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации; 

2) пристрастие к виртуальному общению и виртуальным 

знакомствам – большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, 

веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети; 

3) игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными 

играми по сети; 

4) навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные 

игры, ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в 

интернет-аукционах; 

5) пристрастие к просмотру фильмов через Интернет; 
6) киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к 

посещению порносайтов и занятию киберсексом. 

М. Орзак выявила основные симптомы интернет-зависимости, 

которые являются в настоящее время ключевыми для специалистов 

различных областей в диагностировании данной аддикции. Она разделила 

эти симптомы на психические (психологические) и физические [7]. 

Психологические симптомы: хорошее самочувствие или эйфория за 

компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества 

времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и 

друзьями; ощущение пустоты, раздражение, возникающие во время любой 

деятельности, не связанной с компьютером; скрывание от работодателей 

или членов семьи правды о своей деятельности; проблемы с работой или 

учебой. 

Физические симптомы: синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки, связанное с длительным 

перенапряжением мышц); сухость в глазах; головные боли, боли в спине; 

нерегулярное питание, пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна 

и др. 

Процесс  формирования интернет-зависимости проходит три стадии. 

Выделяя их, С.Э. Давтян характеризует этот процесс целым рядом 

прогрессирующих симптомов [8]. 

1. Первая стадия обычно носит характер увлечения «новой 

игрушкой» и всегда сопровождается анозогнозией, т.е. отсутствием 

критической оценки субъектом своего аномального состояния. Среди 

симптомов – появление душевного подъёма, радостного возбуждения в 

предвкушении начала он-лайн общения, искажение чувства времени в 

Сети (резкое ускорение субъективного темпа времени), причем, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMOG
https://ru.wikipedia.org/wiki/MMOG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81
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правило, человек старается утаить от близких, что долго «сидел» в 

Интернете, или заигрался так, что не мог остановиться. 

2. Вторая, абстинентная стадия включает в себя: нарушение 

внимания, снижение умственной работоспособности, навязчивые мысли, 

представления и воспоминания, возникающие при продолжительном 

воздержании от общения в Сети; эмоциональную неустойчивость, 

перепады настроения с эпизодами немотивированной эйфории и 

раздражительности; бессонницу, снижение аппетита вплоть до полной 

утраты чувства голода, прием пищи «не отходя от компьютера»; 

соматовегетативные расстройства как следствие недосыпания, недоедания, 

психического и физического переутомления, потливость, тахикардия, 

колебания артериального давления, головные боли и др. 

3. Стадия социальной дезадаптации: появляется постоянная 

потребность в сетевом общении при отсутствии ощутимого удовольствия 

от него; выраженное депрессивное состояние при непродолжительном 

воздержании от общения в Сети; нарастающая апатия, вялость, сужение 

круга интересов, резкое снижение активности; профессиональный крах, 

глубокие семейные проблемы, социальная изоляция. 

Обычно считается, что наиболее часто интернет-зависимость 

встречается у подростков и представителей молодежи, они как бы 

выпадают из социума, у них возникают проблемы с учебой, теряют 

большинство друзей в реальной жизни. Однако сейчас все больше 

встречаются случаи приобретения интернет-зависимости у взрослых 

людей, имеющих профессиональные и семейные обязанности и 

пренебрегающих ими вследствие наличия данной аддикции.  

По нашему мнению, важно рассматривать Интернет-зависимость не 

только в плоскости медицинских, в частности, психиатрических аспектов, 

но и как социально-педагогический, психологический феномен, 

разрабатывать эффективные меры его профилактики, преодоления этой 

зависимости, особенно на начальных стадиях.  
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ЦЕННОСТЕЙ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В происходящих сегодня огромных переменах по превращению КНР 

в могучую мировую державу, определенную роль играют и духовно-

нравственные ценности китайского общества. Изучение роли духовно-

нравственных ценностей в становлении сильного и процве- тающего 

государства стало назревшей необходимостью для современной научной 

мысли. 

В переломные периоды истории возникают различные кризисные 

явления, возникает неравномерность развития различных областей 

общественной жизни, это, в свою очередь, нарушает механизм 

функционирования социальной системы в целом, а также замедляется 

протекание модернизационных процессов. В такое непростое время резко 

возрастает роль продуцирования идей и идеалов, объединяющих общество 

и направляющих энергию масс в русло созидания. Залогом успешной 

модернизации Китая явился мощный культурный фактор «Китай – это 

страна интенсивной культуры, которая не оставила ни одного явления 

жизни в первоначальной форме»[1]. Благодаря этому в Китае не 

применялись упрощенные схемы модернизации, а была разработана 

собственная теория развития. Отношение к традиционной национальной 

культуре в Китае особенное. Она считается одной из древнейших в мире, 

особо подчеркивается ее самобытность, уникальность, а также ее 

преемственность. Она определяет особенности способа мышления, 

http://con-med.ru/magazines/vsemirnaya_psikhiatriya/vsemirnaya_psikhiatriya-02-2013/dsm_5_klassifikatsiya_i_izmeneniya_kriteriev/
http://con-med.ru/magazines/vsemirnaya_psikhiatriya/vsemirnaya_psikhiatriya-02-2013/dsm_5_klassifikatsiya_i_izmeneniya_kriteriev/
http://con-med.ru/magazines/vsemirnaya_psikhiatriya/vsemirnaya_psikhiatriya-02-2013/dsm_5_klassifikatsiya_i_izmeneniya_kriteriev/
http://www.computeraddiction.com/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=101844
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системы ценностей, поведения, национальной психологии китайцев. 

Основной упор философы Древнего Китая делали на учения о человеке, 

социально-политические учения, проблемы морали. Гносеологические и 

онтологические проблемы зачастую оказывались на втором плане. 

Конфуцианство, синтезировав идеи многих других философских 

направлений, становится официальной идеологией феодального общества. 

Другими влиятельными направлениями китайской мысли стали даосизм и 

буддизм. «Специфической чертой китайской философии является ее 

культурологическая традиция рассматривать предметы в их целостности,  

преемственности развития, а также взгляд на природу, человека и дух как 

нечто органически целое, объединенное сложной системой взаимосвязей, 

повышенное научное внимание к факторам хаоса и организованности, 

цельности структур реальности и их рациональным управлением», – 

утверждает профессор Н.А. Абрамова [2]. Китайский традиционный 

способ мышления формировался под воздействием многих факторов, 

однако решающую роль сыграли, во- первых, необычайно устойчивый 

традиционный способ сельскохозяйственного производства. А во-вторых, 

это древняя китайская философия, придававшая большое значение 

постижению гармонии и целостности, а также следованию принципу 

золотой середины. Таким образом, сформировались основные черты 

традиционного способа мышления, холизм, стремление к гармонии и 

единству. 

Исходя из взаимосвязи человека и природы, в китайском 

традиционном мышлении делается упор на единство человека и природы. 

Считается что небо, земля, человек и десять тысяч вещей – едины. «Небо и 

земля – одно и то же» (天地一体), «У всех вещей одно начало» (万物之一

原), «Небо и человек едины» ( 天 人 合 一 ) – подобные положения, были 

выдвинуты еще во II веке до н.э. являются отправной точкой размышлений 

об общности и единстве мира социального и мира природы. Исследование 

природного мира невозможно в отрыве от общества, и наоборот. Подобный 

целостный подход способствует системному и всестороннему познанию 

мира, позволяет ухватить в динамике и координировать соотношение 

между целым и частью. В Китае долгое время незыблемой основой 

культуры оставалась конфуцианская этика и философия, не стоит, конечно, 

забывать и о других ее составляющих – буддизме и даосизме. В 

конфуцианской идеологии существует достаточно большое количество 

практических принципов, обеспечивавших жизнестойкость китайской 

цивилизации: идеи морального и гуманного управления, идеи о 

самоусилении государства, концепция «народ-основа» и т.д. Однако ядром 

системы ценностей является сыновняя почтительность. Последовательное 

соблюдение сыновней почтительности вело к почитанию традиции и 

неприятию нового. «Раньше люди полагали, что золотой век (хуанцзинь 

шицзе) находится в прошлом, а современный мир клонится к упадку»[3]. С 
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другой стороны, китайское традиционное мышление отличается большей 

инертностью, целостный подход может объяснить вещи и явления в целом, 

но не может дать точное и логическое описание структуры и качеств 

вещей. Другой характерной чертой китайского традиционного мышления 

является важная роль личностного фактора, «внутреннее, взятое в качестве 

мерила, переносится на объект», что в отношении «знание – субъект 

знания» субъект является определяющим. Конфуций, например, писал: 

«Человек может сделать великим путь, которым он идет, но путь не может 

сделать человека великим»[4]. Так, подчеркивая первичность личностного 

фактора, один из чань-буддистов китайского средневековья Чжао-чжоу 

(778-897) говорил: «Когда искренний человек исповедует ложное учение, 

оно становится истинным, а когда неискренний человек исповедует 

истинное учение, оно становится ложным»[5]. В традиционном мышлении 

основное внимание уделяется сохранению баланса между человеком и 

природой, человеком и обществом, установлению гармонии между 

людьми. Установка на то, что человек как часть природного мира должен 

стремиться к гармонии с миром, ориентировала на покорность, 

подчиненность человека Природе. Подобное мышление не способствовало 

росту инноваций, развитию творческого мышления. Была утеряна 

ориентация на познание, преобразование и подчинение природы. Хотя для 

современной цивилизации подобные идеи очень важны как возможность 

исцеления природы, разрушенной индустриальным развитием. Способ 

мышления синтезирует все научные достижения и концепции эпохи, он 

представляет типические модели духовно-нравственной и познавательной 

деятельности различных эпох. В Китае под влиянием единой идеологии 

конфуцианства строго придерживались традиций. Люди не смели 

подвергать их сомнениям, критиковать их и желать перемен. Очевидно, что 

данное обстоятельство значительно подрывало дух новаторства, мешало 

производству новых идей, совершению научных открытий. В Древнем 

Китае интуитивный опыт ставился выше рационального мышления и 

считался основной формой познания, основным путем к постижению 

истины. Учения древней китайской философии, сутры буддийской школы 

Чань учат тому, что истина постигается через озарение, интуицию. 

Подобный способ мышления способствовал развитию гуманитарных наук, 

но пренебрежение научными исследованиями, построенными на 

логическом анализе, во многих случаях мешает глубже проникнуть в суть 

вещей, объяснить структуру, строение, свойства предметов. Профессор Лян 

Шумин в своем труде «Культуры Востока и Запада» выделяет три типа 

культуры: европейскую, индийскую и китайскую. Он пишет, что 

особенность западной культуры состоит в ее направленности в будущее, 

отличие китайской в стремлении к середине, а индийская культура 

стремится к прошлому. В его исследовании говорится о том, что западная 

философия очень большое значение уделяет проблеме взаимосвязи 
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природы и человека, однако большее внимание обращается на изучение 

мира Природы. Большинство мыслителей Древнего Китая размышляли об 

отношении человек-общество, о моральных качествах человека, искали 

пути успокоения Поднебесной. Практическое воплощение нравственности 

многие из них видели в ритуале «Ли», в конкретных действиях. Легисты 

говорили о необходимости ввести строгое следование закону в качестве 

основы управления, но в исторической перспективе идеи Конфуция стали 

более прочным фундаментом для китайской цивилизации. Конфуций 

разработал целый ряд конкретных правил поведения, например таких как 

«быть строгим к себе, повторять ритуал» (кит. 克己复礼 «кэ цзи фу ли»), 

«три раза в день размышлять о своем поведении» (кит. 一日三省吾身 «и 

жи сань шэн у шэнь»), «без внешнего принуждения следовать нормам 

морали» (кит. 慎 独 «шэнь ду»). Подобное поведение требовало от 

человека, проявления таких качеств как: самоотверженность, 

самообладание, доброжелательность по отношению к людям, способность 

сдерживать свои инстинкты, избегать эгоизма, уважать чувства других 

людей. Повторение ритуала ориентировало сосредоточение на соблюдении 

социальных норм. Так, в Ли Цзи содержалось указание на то, что 

«желающий мира в Поднебесной должен хорошо управлять государством, 

но для этого сначала он должен научиться хорошо управлять своей семьей, 

это невозможно, если не совершенствовать свои качества, для этого нужны 

правильные идеи, правильные же идеи рождаются из искренних мыслей, а 

те, в свою очередь, из знания»[6]. Такой способ мышления, хотя и 

способствовал развитию социальных наук, этики, являлся достаточно 

прочной основой социальной стабильности, но в крайних случаях ведет к 

возвеличиванию субъекта и игнорированию научным исследованием 

природы. Возможно, в конце концов, это и явилось причиной отсталости 

Китая. Китайская культура более консервативна и закрыта по сравнению с 

западной. Западная же культура, обладая инновационным потенциалом, 

стимулировала изменения в традиционном способе мышления китайцев и 

модернизационный поворот. Это не означает, что китайская культура была 

втиснута в рамки западного способа мышления, но означает, что 

необходимо путем использования новых языковых структур, новых знаний, 

нового мировоззрения, нового способа мышления анализировать и 

разрешать актуальные проблемы, встающие перед человечеством. 

Построение гармоничного общества сегодняшнего Китая опирается 

на гуманитарное наследие конфуцианства, даосизма и буддизма. Особое 

значение сегодня приобретает традиционная духовная культура, ее 

адаптационная и формирующая способность. Она влияет на современную 

социально-политическую жизнь китайцев, сохраняясь в самой структуре 

общества, в политической практике, в поведении людей. Большинство 

традиционных школ философии призывали к гармонизации общественного 

строя и соблюдению строго определенных принципов взаимоотношений 
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между людьми в семье и обществе. Высокий приоритет семейных и 

коолективных ценностей до сих пор значим в Китае. Культ предков и 

принцип «сяо» (сыновняя почтительность) способствовали сохранению 

авторитета семьи и клана на протяжении многих веков. «Семья считалась 

сердцевиной общества, интересы семьи намного превосходили интересы 

отдельной личности. Отсюда и постоянная тенденция к росту семьи. При 

благоприятных экономических возможностях стремление к совместному 

проживанию близких родственников резко преобладало над 

сепаратистскими стремлениями. Возникал мощный разветвленный клан из 

родичей, державшихся друг за друга и населявших порой целую деревню – 

«цзун-цзу». Наличие связанной родственными узами мощной организации, 

а также факт органической связи между структурой «цзун-цзу» и системой 

социальных рангов, существовавших в то время в древнем Китае, – все это 

укрепляло представление о принципиальной идентичности государства и 

семьи»[7]. Известный социолог М. Кастельс отмечает, что «значение клана 

сохраняется в Китае и по сей день, поскольку китайская организация 

бизнеса основана на семейных фирмах (цзяцзу ци-е) и кросс-секторных 

деловых сетях, часто контролируемых одной семьей. Фирма является 

семейной собственностью, и доминантная ценность касается семьи, а не 

фирмы. Когда процветает фирма, процветает и семья. После того, как 

накоплено достаточно богатства, оно делится среди членов семьи, которые 

инвестируют его в другие фирмы. Несмотря на частое соперничество 

внутри семьи, основой сделок все еще является личное доверие, ценимое 

выше юридических и конкретных отношений. Семейные фирмы связаны 

субподрядами, обменом инвестиций и разделением капитала»[8]. 

Конфуцианская этика наряду с буддизмом и даосизмом образует стержень 

ценностной системы КНР. Ей присущи идеалы долга, ответственности. 

Основное место занимает положительный моральный пример. Она строго 

регламентирована и строится на четкой иерархии прав и обязанностей, 

определяемых общественным статусом личности. Каждый должен своими 

поступками, поведением и нравственными качествами соответствовать 

своему статусу. «Правитель должен быть правителем, подданный – 

подданным, отец – отцом, сын – сыном», – учил Конфуций [9]. Уважение к 

традиции, установившимся правилам и нормам поддерживает в 

конфуцианской системе ценностей стабильность социальных и семейных 

отношений. 

Традиционные духовно-нравственные ценности и сегодня значимы в 

формирова нии определенных ориентиров в совершенствовании духовной 

сферы китайского общества. Эти ценности выполняют функции 

регулирования поведения каждого индивида общества, тем самым, 

укрепляя общественные структуры и нормы социального бытия 

современного китайского общества. Современное реформирование 

китайского общества в условиях глобализации и модернизации, опираясь 
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на национальный духовно-нравственный потенциал культуры и используя 

передовой зарубежный опыт, способствует успешному развитию общества 

при одновременном сохранении его национального своеобразия и 

интеграции в мировое сообщество. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ  

 

К сожалению, наш мир унаследовал от старого миропорядка 

гигантский рост военно-промышленного комплекса, все возрастающий 

оборот мировой торговли оружием, резкий разрыв между богатыми и 

бедными странами. Особое внимание сегодняшних дипломатов занимают 

проблемы предупреждения и разрешения конфликтов так называемого 
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«нового поколения». В постбиполярном мире число этих конфликтов 

возрастает с головокружительной быстротой. Речь идет, прежде всего, о 

конфликтах локального и регионального характера. 

Пример территории постсовестского пространства дает нам 

малоутешительную картину почти 170 конфликтных зон, в 30 из которых 

можно говорить о чрезвычайно высокой напряженности, а в 10 случаях 

потенциальные конфликты трансформировались в кровопролитные войны. 

Конфликты этнического и религиозного характера, которые раньше 

возникали почти исключительно в странах «третьего мира», теперь 

бушуют и на европейском континенте. Многие исследователи говорят о 

недостаточном уровне разработки теории международных отношений, 

которая не в состоянии предложить дипломатам, задействованным в этих 

конфликтах, удовлетворительную теоретическую основу, позволяющую 

прийти к соглашению.  

Швейцарский исследователь Курт Гастейгер отмечает, что 

конфликты и войны теперь «происходят внутри государств, между 

группами, различными по природе и происхождению, такими как 

этнические и религиозные меньшинства, политические экстремисты и 

идеологические фанатики. В результате забота о безопасности тоже 

перемещается с общего на личный уровень. Общества и индивиды 

находятся сейчас под большей угрозой, чем государства. А 

международные организации – от ООН и до разнообразных региональных 

организаций, начиная с НАТО и кончая ОБСЕ – либо слишком загружены, 

либо просто бессильны, когда их просят предотвратить, сдержать или 

уладить эти многообразные конфликты»
 
[4].  

В этом контексте гуманитарная дипломатия в значительной степени 

превратилась в «гуманитарное вмешательство», предполагающее активное 

участие уже не политико-дипломатических, а профессиональных военных 

структур.  

Наиболее распространенным миротворческим средством ООН стали 

прямо не предусмотренные Уставом военные и полувоенные операции по 

разъединению, разоружению сторон конфликта.  

Речь идет о распространении действия гуманитарной дипломатии на 

сферы защиты наиболее уязвимых категорий  человеческого общежития, 

подвергающихся физическим и моральным страданиям. В частности, это 

касается проблем, с которыми сталкиваются этнические и религиозные 

меньшинства, апатриды, беженцы.  

Изначально внимание гуманитарной дипломатии было 

сосредоточено на вопросах снижения уровня военного насилия и 

жестокости в период ведения военных действий. На этой основе были 

выработаны правовые нормы, призванные регулировать правила ведения 

войны. В 1864 г. в Женеве представители двадцати пяти государств 

приняли Конвенцию об улучшении положения раненых солдат и 



490 

офицеров. В 1868 г. в Петербурге была заключена конвенция о запрете 

осколочных снарядов и разрывных пуль. Однако, как со временем 

выяснилось, принятых конвенций недостаточно, чтобы защитить жертвы 

вооруженных конфликтов, не носящих межгосударственного характера. 

Другие проблемы гуманитарной дипломатии первоначально выступали в 

качестве второстепенных вопросов международных форумов. Например, 

Венский конгресс предусмотрел в своем Заключительном акте (1815) 

обязательство государств-участников всеми средствами бороться с 

работорговлей. В ходе Парижской мирной конференции 1919 г. государства 

приняли обязательство о полном запрещении не только работорговли, но и самого 

института рабства. Женевская конференция, созванная в 1926 г. под эгидой Лиги 

Наций, подтвердила специальной конвенцией всеобщее международное 

обязательство упразднить и предотвратить рабство в какой бы то ни было форме. С 

течением времени гуманитарные проблемы становились предметом 

специально созываемых конференций, цель которых — выработать 

конвенции, направленные на улучшение условий жизни человека. Эти 

конференции носили как межправительственный, так и 

неправительственный характер. Например, в периодически созываемых 

конференциях Международного Красного Креста, учрежденного еще в 60-

х годах XIX столетия, приняли участие представители как государств, так 

и неправительственных организаций [3].  

В 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую 

декларацию прав человека. За этим следуют Конвенция о политических 

правах женщин (1953), Декларация о правах детей (1959), Декларация об 

упразднении дискриминации женщин (1967). Этапным событием на этом 

направлении стала Всемирная конференция по борьбе против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, в ходе которой 

государства-члены ООН смогли выработать перспективную программу 

действий, направленную на утверждение идеалов национального, 

этнического, культурного и языкового равноправия.   

В 1950 г. Совет Европы принимает Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод. Для проведения в жизнь 

положений этой конвенции было создано два органа – Комиссия по правам 

человека и Суд по правам человека. Задачи этих органов – разрешение 

споров, которые могут возникнуть между государствами в отношении 

применения положений этой конвенции, а также рассмотрение жалоб 

граждан на действия своего государства. Это положение стало 

революционным с точки зрения международного права. В рамках Совета 

Европы была выработана и принята Социальная европейская хартия 

(1961). 

Гуманитарные вопросы оказываются в центре внимания 

Хельсинской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

зафиксированы в ее Заключительном акте.  
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Таким образом, были выработаны международные органы, 

представляющие высокоспециализированные институты многосторонней 

гуманитарной дипломатии. 

В 1993 г. при ООН было учреждено Бюро Высокого Комиссара по 

правам человека (OHCHR). Это Бюро разработало систему «Huricane» 

(компьютерный анализ положения дел в области прав человека). В 

настоящее время эта система представляет собой банк данных о состоянии 

дел в области прав человека, содержит список тематических конвенций, 

документальные материалы, поставляемые наблюдателями, отчеты о 

ежедневной деятельности бюро, о его корреспонденции, материалы СМИ, 

сведения о положении дел в той или иной стране. Бюро ограничивается 

лишь опубликованием информации о нарушениях прав человека, не 

прибегая при этом ни к обвинениям, ни к давлению. 

Гуманитарная дипломатия не ограничивается защитой индивидуума, 

она распространяет свое действие на защиту различных групп, особо 

нуждающихся в помощи. Примером этого служат положения по охране 

этнических и религиозных меньшинств. Конвенция ООН 1948 г. 

направлена на предотвращение геноцида, охарактеризованного как 

международное преступление, и меры наказания виновных. 

После второй мировой войны в рамках ООН создается 

Международная организация по проблемам беженцев. Появляется 

Верховный комиссариат ООН по проблемам беженцев. В 1951 г. 

Женевская конференция принимает конвенцию о статусе беженцев, 

содержащую положения об обязанностях государств, подписавших 

конвенцию, не прибегать к дискриминации, признавать права беженцев на 

правовую защиту.  

Конвенция запрещает высылку беженцев, за исключением случаев, 

продиктованных соображениями общественного порядка и безопасности. 

Ею предусматривается создание благоприятных условий для ассимиляции, 

натурализации и т.д.  

Гуманитарная дипломатия направлена не только на защиту 

личности, как таковой, но и как члена определенной группы, 

подвергающейся физической или моральной угрозе в ходе конфликта. 

События последних лет показали, что нельзя разрешить конфликт 

только добившись прекращения огня и развертывания сил по 

поддержанию мира (peacekeeping) на период ведения переговоров и 

заключения мира. Конфликты, особенно внутригосударственные, имеют 

глубокие корни и давнюю историю. Возобновления конфликта можно 

избежать лишь при условии, что гуманитарная интервенция будет 

сопровождаться долгосрочными программами, направленными на 

искоренение причин конфликта, то есть на борьбу с дискриминацией, 

несправедливой социальной и экономической политикой, коррупцией, 

насилием, нетерпимостью и нарушением прав человека [2]. 
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В настоящее время проблема возрастания военно-силового аспекта 

конфликтности (пусть не на глобальном, а на региональном, этническом, 

конфессиональном уровнях) вызывает необходимость скорейшего 

осмысления всего спектра дипломатических действий в целях мирного 

разрешения конфликта. Усилия по разрешению конфликтов не 

ограничиваются участием профессиональных дипломатов, действенными 

акторами все чаще становятся гуманитарные организации, члены 

религиозных объединений, НПО (Неправительственные общественные 

организации), занимающиеся проблемами предотвращения и разрешения 

конфликтов, другие группы гражданского общества, могущие повлиять на 

ход событий. 

Ныне внешняя политика становится одним из важнейших 

инструментов поступательного развития страны, повышения ее 

конкурентоспособности в мире, когда стираются различия между 

внутренними и внешними средствами обеспечения защиты социальных, 

национальных интересов и безопасности.  

Гуманитарная деятельность всегда была частью внешней политики, 

и эта тенденция усиливается в последнее десятилетие. Мы постоянно 

видим примеры подлинной международной помощи, оказываемой 

нуждающимся в ней странам в кризисных ситуациях, во время стихийных 

бедствий, техногенных катастроф. На сегодняшний день гуманитарная 

деятельность и политика доноров являются неотъемлемой частью 

политических решений правительств. В связи с этим многие государства 

создали мощные официальные организации по оказанию гуманитарной 

помощи. Стоит упомянуть аспект гуманитарной дипломатии, поскольку 

мы видим все более активное участие неправительственных организаций, 

которые играют важную роль в вопросах дипломатии.  

Международное сотрудничество в этой сфере становится составным 

элементом в комплексе мер по обеспечению национальной безопасности. 

Новая система международных отношений должна базироваться на 

полном признании равноправия всех субъектов. Международное 

сотрудничество в чрезвычайных ситуациях охраняет естественные права 

человека, международная гуманитарная деятельность направлена на 

охрану всей совокупности прав личности. Именно поэтому она должна 

базироваться на гуманитарной дипломатии как отрасли международного 

права и международных отношений, в центре которых стоит безопасно-

устойчивая модель развития человечества.  

Путь к всеобщему устойчивому развитию, разрешению социальных 

конфликтов лежит именно через глобальный диалог, в основе которого - 

утверждение принципов справедливости и прав человека, толерантность и 

культура мира.  

Таким образом, гуманитарная деятельность национальных и 

международных организаций, как новая, более эффективная ступень 
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международного сотрудничества в чрезвычайных ситуациях становится 

неотъемлемой частью будущего миропорядка, в основе которого лежит 

самоценность человеческой личности вне зависимости от места его 

обитания [1]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что гуманитарная 

дипломатия должна выйти на качественно новый уровень, 

соответствующий требованиям и вызовам современного мира. Именно на 

этом фоне с особой очевидностью должна проявиться роль дипломатии 

как подлинного носителя идей мира и толерантности. Путь к всеобщему 

устойчивому развитию, разрешению конфессиональных и этнических 

конфликтов лежит через глобальный диалог, в основе которого, 

утверждение принципов справедливости и прав человека, толерантность и 

культура мира. Во все времена именно дипломатия, независимо от ее 

исторической модели, и была призвана служить наиболее эффективным 

инструментом такого диалога. И в этом, прежде всего, непреходящее 

значение дипломатической службы.  
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Кенеспаев А.С., Рамазанова А.С. 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті,  Өскемен қ ., Қазақстан Республикасы 

СУДЬЯНЫҢ  КӘСІБИ ӘДЕБІ 

 

 Әр саланың жəне сол саладағы лауазым иелерінің өзінің құқықтық - 

əдеп нормалары болатыны белгілі.  Бұл қатардан судья да тыс қалмайды. 

Құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың 

лауазымды тұлғаларының ішінде судья ерекше орын алады. Халық 

судьясы институтының пайда болуы мен дамуының тарихында халық 

соттарын іріктеудің өлшемдеріне елеулі өзгерістер енгізген сот құрылысы 
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жөніндегі заңнама актілерінен көруге болады. 

Қазақ тарихына үңілсек, Әйтеке, Қазыбек, Төле билер «тура биде 

туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген қағидамен түрлі дауды, 

қылмысты бір ауыз сөзге тоқтатып, əр істе əділ шешіп отырған болатын. 

Есім ханның «ескі жолы», Қасым ханның «қасқа жолы», Әз Тəукенің «жеті 

жарғы» заңдар жинағы қоғамдық кез келген қатынасты ретке келтіріп, 

əрбір жанды заңға жүгіндіре білді. Қазақ билері хан билігінің тізгінін 

тарттырып отырумен қатар елдің ішіндегі үлкенді-кішілі дауларға бітім 

айтып, оның ушықпай бітіп оытуына үлкен ықпал еткен. Қазақ ішіндегі сот 

билігі, сот ісін жүгізу осы билердің қолында болғандығын белгілі ғалым 

С.З. Зиманов [1] пайымдап берген. Бұл  мəселені М. Қуанышбековтің  де 

ғылыми мақаласынан кездестірдік. Билердің үлгілі, əдептен озбаған  

шешімдеріне талдау жасаудың өзі бізге билердің билік шешімдері ел 

мүддесін көздеген тапқыр да, əділ шешім, ол қазақ əдеп, құқығының 

бірден-бір қайнар көзі [2; 19 б.] Заңгерлердің ертеңгі бейімдік қызметіне 

қажетті құқықтық кəсіби əдептің төркіні халқымыздың əдет-ғұрып, салт-

санасында жатқандығы, ол заңгердің құқықтық əліппесі екендігі де 

зерттеушілердің назарынан тыс қалмаған [3; 46 б.]. Халық судьясы Кеңес 

мемлекетінің алғашқы күндерінде пайда болды. Қазан төңкерісіне дейінгі 

Ресейдің саяси билігін басып алып, заң мекемелерін жойғаннан кейін 

Кеңес мемлекетіне өзінің құрылымдық түрі, қызмет мазмұны жөнінде 

жəне судьялар құрамы бойынша жауап беретін жаңа сот құру қажеттілігі 

туындады. Кеңес мемлекетінің алғашқы соттарын ұйымдастырудың 

маңызды принциптері сот жөніндегі 24 қараша 1917 жылғы №1, 7 наурыз 

1918 жылғы №2, 20 шілде 1918 жылғы №3 Декреттерінде жəне 1918 

жылғы Конституцияда бекітілді. 1921 жылғы 28 желтоқсандағы 

Кеңестердің ІХ Бүкілресейлік съезінде өмірдің барлық саласында 

революциялық заңдылықтың қатаң бастамаларын ендіру қажеттілігі атап 

көрсетілді. Судьяны теориялық дайындау сияқты өлшемдер көрсетілген 

1922 жылғы халық соттары туралы Ережеден айырмасы – барлық кейінгі 

заң актілерінде судьяны жұмысқа арнайы даярлауға байланысты шарттар 

айтылмаған. 1926 жылғы сот құрылысы туралы Ережеде заң 

органдарындағы жұмыс міндетті шарт деп көрсетілмеді. 1938 жылғы Сот 

құрылысы туралы заң бойынша халық судьясы үшін міндетті шарт есебіне 

жас мөлшері қосымша өлшем болып енгізілді. 

Ал қазіргі жағдайға келсек сот жəне құқық қорғау органдарының 

қызметін жетілдіру - басты мəселелердің бірі. Қоғам əлемдiк практикада 

сыннан өткен тəжiрибенi ескере отырып, демократия, нарық экономикасы, 

гуманизм мен əлеуметтiк əдiлеттiк принциптерiне негiзделген 

Қазақстанның сапалық жаңа, шынайы құқықтық жүйесiн жасау 

мақсатында шұғыл түрде терең, кешендi құқықтық реформа жасау қолға 

алынды. Сот жүйесiн реформалау, судьялардың əлеуметтiк беделiн 

арттырып, сот органдарын жеке адамның құқығы мен бостандығының 
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сенiмдi кепiлгерi етуге, қоғамдық қарым-қатынастардың субъектiлерiнiң 

арасындағы дау, тартыстардың заңды, əрi əдiлеттi түрде шешiлуiне, 

судьяларды, олардың отбасы мүшелерiн құқықтық жəне əлеуметтiк қорғау 

мəселелерiне бағытталған [4]. 

Халық əдiлеттiлiктi аңсаған жағдайда, судья шешiмiнiң 

ақиқаттығына жүгiнедi. Профессор К.Х. Халиқов берген судья ұғымының 

мазмұнын толықтыра отырып, мемлекет атынан жеке немесе сот 

құрамында заңда белгіленген тəртіппен сот істерін қарап, кінəсіз 

адамдарды жауапкершіліктен босатып, ал кінəлі адамдарға айыптау үкімін 

шығаратын, қажетті жағдайда мемлекеттік мəжбүрлеу шарасын 

қолданатын, тəуелсіз, тек қана заңға бағынатын, биліктің өкілі деген 

тұжырым жасауға болады. Сондай-ақ, судья-заң өкілі, заңдылықты 

қалпына келтіруші маман ретінде Конститутцияның, заңдардың 

орындалуын мақсат тұтады. ҚР Президентінің «ҚР-да құқықтық 

реформаның мемлекеттік бағдарламасы туралы» Жарлығында 

судьялардың сот төрелігін жүзеге асыру кезінде тəуелсіз болуы, тек қана 

Конституция мен Конститутциялық  заңдарға бағынатындығы, сот 

төрелігін тек соттың ғана жүзеге асыратыны, адамды қылмыс жасауда 

кінəлі деп тану, тек заңға қатаң сүйене отырып шығарылған соттың 

айыптау үкімінің негізінде ғана мүмкін болатыны, тараптардың 

жарыспалылығы мен тең құқылығы сияқты негізгі бағыттарды белгілеп 

берген [5; 10б.]. 

Сот билігін əдiл жүзеге асыру үшiн ғылыми даярлығы жеткiлiктi, 

мол тəжiрибесi бар, жоғары бiлiктi судьялардың болғаны дұрыс. Сот 

билігін арнайы даярлықтан өткен адамдардың неғұрлым бiлiктi атқаруы 

демократиялық негiздердi бəсеңдетпейдi, керiсінше, күшейтiп, тереңдете 

түседi. Ақпарат көлемiнiң ұлғаюы, қоғамдық процестiң жеделдеуi, адамдар 

психологиясының өзгеруi, өмiрдегi шындықтар соттардың бүгiнгi күнгi 

жұмысын күрделендiре түседi. Осының бəрi сот жүйесiнде қызмет iстейтiн 

адамдардың зор құзіреттiлiгiн жəне осы санаттағы қызметкерлердiң белгiлi 

бiр дəрежедегi тұрақтылығын объективтi түрде талап етедi. Қазiргi 

судьялардың арнайы бiлiмiне, кəсiби даярлығы мен тəжiрибесiне, сондай-

ақ адамгершiлiк сапасына қойылар талап өте жоғары деңгейде. Осы 

талаптардың судья рөлiнiң айрықша маңыздылығы мен жауаптылығын 

айғақтайтыны өзiнен-өзi түсiнiктi.Iстiң мəнiн жан-жақты, толық жəне 

объективтi зерттеудi қамтамасыз етуде, оны дұрыс, заңды, əдiл шешу үшiн 

судьяның жеке басы бұл iске мүдделi болмауы керек. 

Әдiлдiкке жету жолында Қазақстан Республикасының əрбiр судьясы 

мiнсiз, қажырлы еңбек етiп, кəсiби деңгейiн жетiлдiретiн табыстарға жетуi 

қажет. Егер қандай да болсын шығарылған үкiмнiң, шешiмнiң құрамында 

ақиқат та, шындық та, əдiлдiк те болмаса, онда мұндай үкiмдер, шешiмдер 

– халықтың сот пен судьяға деген сенiмiн жоғалтады, сот органдарымен 

судьяның абыройын төмендетедi, беделiн түсiредi. Демократиялық 
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қоғамды жетілдірудегі ғылымның орны, білімнің, мамандардың 

біліктілігін арттыру деңгейі, басқа да факторлар судьялар тұлғасының 

өсуіне əсер етеді. Судья - өзінің қызметін атқаруда, сот билігін жүзеге 

асырушы ғана емес, құқық саласындағы жетік маман, құқықтық рухани 

мəдениеті жетік тұлға [6]. Демократиялық мемлекетіміздің дамуына қарай 

судьялар мəртебесі де жетіле түседі жəне əлеуметтік дамуға да көп əсері 

болады. Судья бұзылған құқықты қалпына келтіруде, құқық бұзушыны 

жазалау мүмкіндігінің болуы, азаматтардың заңды құрметтеуіне əсер бар. 

Сот пен судьяның ісіне бақылау жасаудың көптеген түрлері оны 

жүзеге асыруға кедергі жасамайды, керісінше кең тараған қоғамдық пікір, 

көзқарастар олардың жұмысына тиісті баға беруге ықпал етеді, ең 

маңыздысы сот зерттеуінің жан-жақты əрі толыққанды болуына əсер етеді. 

Сонымен қатар, əлеуметтік бақылау халықтың арасында сот ісінің беделін 

көтереді, бұл өз кезегінде азаматтардың заңды құрметтеу мінез-құлқын 

қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейте түседі. Сонымен бірге, заңның беделін 

көтеру құқықтың нормаларын мəжбүрлеп орындату мүмкіндігіне қарамай, 

оған деген құрметтің өсуі оны ерікті қолдану аясын кеңейтеді жəне құқық 

қорғау органдарының лажсыз араласу аясын қысқартады. Бұл жағдайда заң 

беделі азаматтардың құқық қағидаларын орындауды қамтамасыз етуге 

ықпал етеді. 

Судьяның абырой беделіне ықпал ететін негізгі шарттар: 

1. Сот жүйесінің бірлігі жəне мемлекеттік қызметтің ерекше түрі 

ретіндегі сот əділдігінің əлеуметтік қызметі. 

2. Мемлекеттік билікте соттың алатын ерекше орны – тəуелсіздігі 

жəне оның тек қана заңға бағынатындығы, сондай-ақ мемлекет атынан сот 

əділдігін жүзеге асырып, мемлекеттік мəжбүрлеу шарсын қолдану құқығы. 

Судьяның абырой-беделін қолдау құқықтық тəрбие тұрғысынан қарағанда 

ең алдымен азаматтардың заңды құрметтеу жəне оны ерікті орындау 

қажеттілігі – бұл сот билігін жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай жасайды. 

Судьяның жоғары құрмет-беделі оның объективтігіне, істі зерттеу мен 

бағалау кезінде алдын ала теріс пікір жасамауын судьяның (соттың) дұрыс 

жəне əділ шешім қабылдауына азаматтардың көзін жеткізуге жұмыс 

істейді. Билік өкілеттігінің болуы əдетте абырой-беделдің жоғарғы 

деңгейін байқатады. Осындай абырой-бедел билікті тиісінше пайдалануды 

жəне оны жүзеге асыруда белгілі-бір тəуелсіздікті анықтайды. 

Судьяның беделі тұлғаның құқығы мен заңды мүддесі бұзылған 

немесе бұзылуы мүмкін жағдайда азаматтың сотқа көмек сұрап 

шағымдануын жеңілдетеді, азаматтың сотқа алғашқы шақыру бойынша-ақ 

келіп, соттың талабына сөзсіз бағынуын көтермелейді, сотта берілген 

сұраққа шын жауап беруге оң жағдай туғызады. Судьяның қоғамдағы 

орны, сот атқаратын іспен, яғни заңдылық пен құқық тəртібін қорғау, сот 

əділдігін жүзеге асыру, сот төрелігін ешқандай кедергісіз, ешкімнің 

нұсқауы мен бұйрығынсыз, тəуелсіз жүзеге асыру маңыздылығымен мəлім. 
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Еліміз өркендеп, жеке мемлекет болып қалыптасуы үшін, саяси жəне 

экономикалық бағдарламалардың көптеп жасалынғаны белгілі. Сот 

жүйесін реформалау Қазақстан Республикасы Президентінің 1994 жылғы 1 

ақпандағы Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы құқықтық 

реформасының мемлекеттік бағдарламасынан» [7] басталды.  

2000 жылы 25 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының сот жүйесі 

жəне судьялардың мəртебесі туралы» конституциялық заң [8] қабылданды 

жəне де осы заң сот жүйесін реформалау бағдарламасының үлкен бір 

бөлігіне айналды. Сот жүйесін реформалау барысындағы жүргізілген іс-

шаралардың нəтижесінде жеткен жетістіктер өте елеулі. Біріншіден, сот 

жүйесі толықтай атқару органдардың ықпалынан босатылды, бұрынғы 

кеңестік жүйе кезінде қалыптасқан қоғамдағы сот жүйесіне деген көзқарас 

біртіндеп жойылып, соттың тəуелсіздігіне, оның ішінде судьяның іс қарау 

кезіндегі жеке тəуелсіздігіне жəне шығарылатын сот шешімдерінің 

əділдігіне деген сенім артты. 

Осы реформалардың аясында судьялардың мəртебесі нығайтылып, 

судьяның жеке басының жəне отбасының, дүние мүлкінің қауіпсіздігі 

Конституциялық заңмен реттеліп, мемлекет қорғауына берілді. Мемлекет 

тарапынан судьялардың мəртебесін көтере отырып, оларға қойылатын 

талаптар да күшейтіліп, судьяларды жауапкершілікке тарту механизмдері 

де бірнеше заңдар мен заңнамалармен реттелген. Соның бірі – Сот əдебінің 

(этикасының) кодексі. Сот этикасының кодексі тұңғы рет судьялардың 

бірінші съезінде 1996 жылы қабылданған. Қазіргі қолданыста жүрген Сот 

этикасының кодексі, 2009 жылғы 18 қарашада Астана қаласында өткен 

судьялардың бесінші съезінде қабылданды. Кодексте судьялардың өзіне 

жəне оның тəртібіне қойылатын жалпы талаптардан басқа, судьяның сот 

төрелігін жүргізген кездегі тəртібінің əдептік нормалары, аталған кодексті 

бұзғаны үшін жауапкершілігі қамтылған [9]. 

Судья əдебінің кодексі - оның кəсіби əрекетіндегі басшылыққа 

алатын маңызды құжаттардың бірі. Сол кодекстегі [10] негізгі 

тұжырымдарды сол қалпында беруді жөн көрдік. Судья тəртіптің жоғары 

əдептік стандарттарын сақтауға жəне сотың тəуелсіздігін нығайтумен оны 

құрметтеу мақсатында осы қағиданы ұстануға тырысуы тиіс. Әрбір судья 

сот билігінің тəуелсіздігі мен беделін нығайтуға, өз кəсібінің қадірін 

арттыруға ұдайы қамқорлық жасауға, сот төрелігінің бейнесі мен беделін 

жақсартуы да заман талабы. Судья өзінің қызметтік парызын орындау, 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын сақтау кезінде 

үлгі көрсетуге, судья антына адал болуға, судья əдебінің кодексінде 

көрсетілген судья тəртібінің қағидаларын қатаң ұстануға тиіс. Судья 

мұқият анықталған фактілерге сүйене отырып, заңдарға жəне ар-ожданына 

сəйкес шешім қабылдауға тиіс. Ол өзінің кəсіби қызметінде Қазақстан 

Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының сот 

жүйесі мен судьяларының мəртебесі туралы» конституциялық заңын, 
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Қазақстан Республикасының заңдарын жəне басқа да нормативтік-

құқықтық актілерді басшылыққа алуға, шығаратын сот актілерінің қоғамда 

қабылдануына, соттың əділдігі, бейтараптығы мен тəуелсіздігіне деген 

сенімінің орнығуына жəрдемдесуге міндетті.  

Судья қызметі депутаттық мандатпен, кəсіпкерлік міндетті жүзеге 

асырумен, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқау 

кеңесінің құрамына кірумен санаспайды. Мұндай лауазым иесі партиялар, 

кəсіптік одақтар қатарында бола алмайды, қандай да бір саяси партияны 

қолдап немесе оған қарсылық білдіріп сөйлеуге тиіс емес. Судья оның 

отбасы мүшелеріне байланысты жəне судьялық міндеттерін орындауына 

кедергі келтірмейтін істерді қоспағанда, басқа адамдардың істері немесе 

өзге де заңды мүдделері бойынша өкілетті өкіл ретінде əрекет жасауға 

құқылы. Кодекстің талаптарын бұзған судьяға қатысты тəртіптік сипатта 

шара қолдану туралы мəселені шешу кезінде, жасалған теріс қылықтың 

барлық мəн-жайы, сот билігінің беделіне жəне судья атағына келтірілген 

нұқсан, судьяны жеке басы жəне оның жасалған теріс қылыққа қатысы 

ескеріледі. Осы кодекспен белгіленген тəртіп қағидасы атқарып отырған 

қызметіне қарамастан Қазақстан Республикасының əр судьясы үшін, 

сондай-ақ, орындарынан түскен, бірақ, судья атағы мен судья 

қоғамдастығына қатыстылығын сақтаған судьялар үшін міндетті болып 

табылады. Сондықтан, сот төрелігі арға да, заңға да қайшы келмеуі керек 

[11; 42 б.]. Бұл пікірді заңда қостайды. Заң азаматтық істердің 2 ай, 

қылмыстық істердің 1 ай, түскен шағымның 15 тəулік ішінде қаралып, 

соңына нүкте қоюды талап етеді [12; 21 б.]. Судья өз қызмет орнын 

қадірлеуге тиіс жəне заңды немесе кəсіби этиканы бұзған жағдайда өзінің 

мемлекеттік қызметте болу құқығынан ғана емес, барлық əлеуметтік 

кепілдіктерден айырылатындығын білу керектігін ҚР Президенті өз 

жолдауында да [13] атап өткен.  

Судьялар, айыпталушылар мен қорғаушылар сотқа қатысушы 

аудиторияға, қала берді дүйім көпшілікке құқық пен заңның əділетті 

болатынын, сот залынан шыққан сəтте кеуделеріне құқықтық заңның 

мызғымастығын, заңға деген сенім мен құрметті ұялатуға кепіл боларлық 

соттық үгіт-насихатты да бір сəтке де назардан шығармаған жөн. Сот 

шешендігінің этикасы – адамның танымы мен білімін, рухани тұрғыда 

дамытудың көзі ретінде, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға, 

ізгілікке, қайырымдылыққа үндеудің, тəрбиелеудің құралы ретінде қызмет 

ететіндігін зерттеуші Е. Серімов те баса айтқан [14; 107б.]. Сот процесінде 

судья құқық жайлы біліп тұрса, онысына көсілген қызыл тілі қосылса, 

жеңіске жете алады. Сөз нысанға дəл тиіп жатуы үшін: ой мен ақылдың 

алғырлығы, сүйектен өтетіндей сөздің өткірлігі, логикалық жүйенің 

мықтылығы, стильдің ұшқырлығы, жүректің  жалын атып тұруы қажет – 

ақ. Онсыз судьяда шешендік қабілет болмайды деп, судья қызметіндегі сөз 

өнері, шешендік қасиеттің күні-түні тынбайтын жанқиярлық еңбектің 
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нəтижесі екендігін  профессор Ө. Күмісбаев дөп басқан [15; 37б.]. Осы 

ойды зерттеуші С.  Шəйкенованың да мақаласынан кездестірдік: судьяның 

шешендік қабілетінің төмендігі оның кəсіби маман ретінде беделіне нұқсан 

келтіруі мүмкін [16;9 б.].   

Кодекстің ережелері бұзылған жағдайда судьяға қатысты Судья əдебі 

жөніндегі комиссиялар туралы ережемен қарастырылған қоғамдық ықпал 

ету шаралары қолданылуы мүмкін. Аталған кодексте судьяға қоятын 

міндет, судья өзінің қызметтік парызын орындау кезінде ғана емес, 

күнделікті өмірде де, қызметтен тыс жерде де Сот этикалық кодексінде 

көрсетілген қағидаларды қатаң ұстауға тиіс. Яғни, осы қызметті таңдаған 

əр судья тəртіптік əдеп қағидаларын сақтауға байланысты шектеулерді 

өзіне ерікті түрде жүктейді. Осынау бір қиын да мəртебелі қызметте 

жүрген əрбір азамат барынша əділетті шешімдер шығарып, өзінің барлық 

болмысымен осы қызметке лайықты екенін көрсетіп, қоғам алдында сот 

төрелігіне деген сенімнің өсуіне, сот мəртебесі беделінің нығаюына 

белсене атсалысуы қажет. Сот шешіміне екі жақтың да келіспей жататын 

кездері болады. Мұның басты себебі-көпшіліктің заңды білмеуінде. Соның 

салдарынан этиканың бұзылуына жол берілетіндігін Н. Омаров [5] 

мақаласында келтіреді.   Бiздiң пiкiрiмiзше, сотты мүлтiксiз жүргiзу, 

бiлместiктен қайсыбiр қателiкке ұрынбау жəне заңның бұрмаланбауы 

үшiн, судья - тəжiрибелi, адамдық қарым-қатынаста талғамды, ойлы, 

салауатты, бiлiмдi, турашыл жəне iзгiлiктi болуы қажет. 
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ЖАРНАМАНЫҢ САЯСИ ҮРДІСТЕРДЕГІ РӨЛІ 

 
Бүгінгі таңда қоғамда орын алып жатқан саяси құбылыстарды 

саралайтын болсақ, ақпараттандыру барысында жарнаманың қажеттілігі 

өте зор екені байқалып отыр.  Осыған орай жарнаманың саяси үрдістердегі 

рөлін анықтамас бұрын жарнама дегеніміз не соған тоқталсақ.  

Жарнама (франц. reclame, лат. reclamo — жар саламын) — 

тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат 

беру жəне оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын 

хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, əдебиет пен өнер шығармалары 

туралы хабар таратып, оларды əйгілеу. Сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасының  Жарнама туралы заңында мынандай анықтама берілген: 

жарнама – адамдардың беймəлім тобына арналған жəне жеке немесе заңды 

тұлғаларға, тауарларға, тауар белгілеріне, жұмыстарға, көрсетілетін 

қызметтерге қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға арналған 

жəне оларды өткізуге ықпал ететін кез-келген нысанда, кез-келген 

құралдардың көмегімен таратылатын жəне орналастырылатын ақпарат.[1] 

Жарнама көпшілік ақпарат құралдары (теледидар, радио, газет, 

интернет, проспектілер, плакаттар, т.б.) арқылы жүзеге 

асырылатын коммуникацияның ақылы түрі болып табылады. Кез келген 

жарнама хабарламалық, болмаса назар аудартушылық сипатымен 

ерекшеленді. Жарнаманың түрлері көп: сату орнындағы 

жарнама, институционалдық (жақсы пікір қалыптастыру мақсатындағы) 

жарнама, хабарламалық жарнама, сауда жəне көлік жүйесіндегі жарнама, 

көше жарнамасы (плакат, афиша), ауызша жарнама, баспалық жарнама т.б. 

Жарнаманың қарапайым түрлері б.з.б. пайда болды. Ежелгі Грекия мен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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Ежелгі Римде Жарнама хабарландыруларын ағаш тақтайларға жазып, 

халық көп жиналатын алаңдарда айғайлап жар салатын болған. Баспаға 

басылған жарнамалар Англия мен Францияда 17 ғ-да пайда болды. 

Жарнама қазақ халқына да ежелден белгілі. Оның ауызша үлгілері 

фольклорлық əдебиетте «жарлық шашу», «жар салу» ұғымдарымен 

берілген. Жарнама үлгілері «Қобыланды батыр», «Мұңлық-Зарлық» жəне 

«Оғызнама» жырларында бар. 19 ғ-дың аяғында «Түркістан уалаяты», 

«Дала уалаяты» газеттерінде саяси-экономикалық мəселелерге 

байланысты, оқу-ағарту, əдебиет жəне өнер-білім бойынша жарнамалар 

берілген. 20 ғ-да жарнаманың мақсаты мен мазмұны кеңейіп, икемділігі 

артты, жарнама тілінің ішкі құрылымы сараланды. Нарықтық 

экономиканың қанат жаюына орай Қазақстанда жарнамалық қызмет 

түрлері сан алуан болып дамуда.[2] Атап айтатын болсақ саяси үрдістегі 

жарнамының рөлі күннен-күнге өзектілігін арттыруда.  Саяси жарнаманы 

өз дəрежесінде қолдану нəтижесінде көптеген жетістіктерге жетуге 

болатындығы айқындала түсті. Саяси жарнама саясатпен бірге пайда 

болады. Алғашқы мемлекеттер құрылысымен-ақ, билік тұрғындармен 

байланыс орнату арқылы елдегі тəртіп реттелетінін түсінді. Билік 

азаматтар мінез-құлқына ақпараттар көмегімен əсер ету жолын таңдады. 

Демек, бұл ұғым саяси нарық, саяси мəдениет жəне саяси қатынастардың 

бөлшегі болып табылады.  

Саяси жарнама қоғамда нақты көрініс тапқан құндылықтарды 

көпшілікке таратады. Жарнама берушінің жасаған жарнамалары белгілі бір  

топтардың оларға дауыс беруіне ықпалын тигізеді. Кез келген саяси 

жарнамалық науқан барлық əлеуметтік топтардың өзіндік ережелеріне сай 

болуы тиіс. Саяси науқан туралы ақпараттар тарататын саяси жарнама 

саяси ғылымдардың түрлі салаларымен қатар, тікелей жарнама жəне 

маркетингпен тығыз байланыста. Саясаттағы əрбір субъект өз өнімімен 

шығып, ақпараттық кеңістікті түрлі идеялық суреттемелермен 

толықтырады. Демек, бүгінгі қоғамның коммерциялық жарнамасы, 

идеологиялық жəне саяси құндылықтарды меңзейтін, тəуелсіздік алғанға 

дейін көзқарасымыз басқа болған саяси жарнаманы дамыта түсті. Әрине, 

саяси жарнаманың коммерциялық жарнамадан айырмашылығы жетерлік. 

Алдымен екі жақ объектілерінің əртүрлілігін атасақ болады. Егер сайлау 

науқанын алар болсақ, оның басты кейіпкері - кандидат, тірі тұлға. Бірақ, 

американдық мамандар пікірінше, саяси кандидатты “сатудан”, тауарды 

өткізу анағұрлым жеңілірек. Сонымен бірге, коммерциялық жарнаманың 

негізгі мақсаты - табыс табу болса, саяси жарнамада қажетті 

құндылықтарды қоғам мүшелерінің санасында қалыптастыру болып 

табылады. Саяси рынокта нарықтық экономикадағыдай өзіндік көріністері 

жоқ идеологияны азаматтардың мінез-құлқына ықпал ету факторы болады. 

Оның кейбір мəселелері үгіт-насихат түсініктеріне байланысты жүргізілген 

талдауларда қарастырылады. Коммерциялық жарнамада ұсынылатын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тауардың ерекшеліктері баяндалып, тауар “ақшаға” айырбасталады, ал 

сəйкесінше саяси жарнамада тауар сайлаушылар дауысына, саяси қолдауы 

мен сенімдеріне айырбасталады. Саяси жарнаманы коммерциялық 

жарнамамен салыстырғанда, ол көп жағдайларда сайлау науқандары 

тұсында қысқа мерзімге созылады.  Мысалы, сайлау науқанында 

сайлаушылардың бір үміткерді таңдауға сендіру үшін бірнеше апталар 

ғана қажет болады.  Сонымен қатар, саяси жарнамада этикалық 

құндылықтарға ерекше мəн беріледі. Саясатты жарнамалауда аса 

мұқияттылық танытқан жөн. Коммерциялық заңдылықтар, технологиялар, 

əдістерді саяси саланың өзіндік ерекшеліктерін ескермей байланыстыру 

кері нəтижелерге ұрындыруы əбден мүмкін.  

Осындай ерекшеліктерді сезіну арқылы саяси кеңістіктің 

өзгешеліктерін түсінеміз жəне саяси жарнаманың келесі 

айырмашылықтарын көруімізге болады: - қызметтік тұрғыдан қарағанда - 

саяси жарнаманың азаматтарға қысқамерзімді əсер етуі, оның мақсатты 

топқа сол сəтте дəл ықпал жасау жəне жеке мінез-құлқын өзгерту; - 

жарнамалық мəтінді қарастырсақ - əмбебаптық үлгі шегіндегі мазмұнда 

жүргізу; уəде мен серт; қарсыластарды сынға алу; - мазмұндық кілті - 

жарнамалық мəтін элементтерінде бəсекелес жағына сыни пікірлер айту; - 

жарнамалық хабарламаның байланысы коммуникатор қызығушылығымен 

ұштасып, таратылып жатқан ақпарат мазмұнын толықтай қадағалау; - 

формальды тұрғыдан қарасақ - ақпараттық нарықта жарнамалық 

хабарламаны ақылы негізде төлеу; - азаматтардың саяси қатысуының 

қажеттіліктеріне қарай, билік салаларында əлеуметтік тауарды жасанды 

тұтынуда қозғаушы ретінде сапалылығын көрсету; - қолданатын 

құралдардың шектеулілігі, мысалы, азаматтардың ақпаратпен толық 

қамтамасыз етілмеуі; - берілген хабарламаны қабылдауда “сатып алушы” 

саяси жарнаманы «тұтынушымен» ұқсас. Саяси жарнаманың берілген 

сапаларын бөлу арқылы, жарнамалық науқанды жүргізуге сəйкес қажетті 

хабарламалар əлеуметтік мəселелерді жеңіл шешу жəне байланыстырудың 

басқа да түрлері тек азаматтарды саясат сахнасын маркетингтік 

тəсілдермен ғана ақпараттандырмайды, сонымен бірге, үгіт-насихаттық 

түрдегі жұмылдыру стратегиялары қолданылады. Саяси жарнаманың 

берілген ерекшеліктері жұмыс барысында кездесетін мəселелерді 

түсіндіріп, басқа да саяси технологиялармен байланыстарын орнықтырады 
Саяси жарнама тұрғындарға төмендегідей əсер етуі мүмкін: 

сайлаушы саяси жарнаманың ықпалымен үміткер жайлы тосын ақпаратпен 

танысуы мүмкін. Егер бұл мəлімет оның осы саясаткер туралы бұрынғы 

ой-пікірімен орайлас келсе, дұрыс деп есептейді, онда сайлаушы өзінің 

танып-қабылдауының дəрежесінен тыс үміткердің образын жағымды 

жағынан бекіте түседі. Егер осы жарнамалық ақпарат мəні бойынша дұрыс 

болса, қабылдаудың маңызы зор. Өз таңдауының тиімділігі жөнінде 

таразылай білетін сайлаушы, жағдайды қайтадан бағамдайды, сөйтіп өзінің 
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бағытын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Әрқашанда өз пікірінде қалатын 

сайлаушы жаңа ақпаратты теріске шығарады, өз санасында қалыптасқан 

стереотиппен образға шаң жуытпайды. Саяси жарнамада мазмұндалған 

жаңа ақпарат бұрынғы қабылданған қалыптасқан пікірді жойып жіберуі 

мүмкін. Күдікшіл, күмəншіл сайлаушы толқиды, нəтижесінде дұрыс 

пікірді теріс пікірмен шатастырып алуы мүмкін. Бұрынырақ бұрыс 

мəліметпен танысқан сайлаушы, кейінірек жаңа бір мəліметті кездестіреді. 

Бірінші аталған сайлаушы тұлғаның жаңа қырларын көре отырып өзіндік 

ой-пікір қорытады, ал екіншісі жарнаманы теріске шығарып өзінің 

бастапқы, үйреншікті пікірінде қалады. Бұрынғы күмəнді образды 

бекітетін жаңа ақпарат қандай сайлаушының болмасын сол бейне туралы 

осындай ойын қуаттай түседі. Бұрынғы жағымсыз бейнені теріске 

шығаратын жаңа лайықсыз ақпарат бір сайлаушыны өз бағдарын қайта 

қарауға бағыттауға ықпалын тигізу керек. Демек, саяси жарнаманы 

қабылдауға азаматтардың саяси мəдениеті деңгейі, білімділігі мен 

біліктілігі дəйек болмақ 

Саяси жарнама біздің қоғамымызға өте қажетті құрал. Мəселен, 

партиялардың көптігі жəне тұғырнамаларындағы ұқсастық халықты əбден 

шатастырады. Сонымен қатар, түрлі партиялардың бағдарламаларымен 

толықтай танысып шығатын азаматтардың саны аз болатындығы белгілі. 

Сондықтан жарнама саяси тұжырымдамалар мен бағдарламалар түсінігін 

жеңілдетіп, оның мəтіндерін эмоцияландырады, лозунгтік, ұрандық 

сөздерге айналдыра отырып, сайлаушылардың сенімін қалыптастырады. 

Дегенмен, жарнама жасау барысында жөн-жосықсыз жарнамаға жол 

берілмеу қажет. ҚР-ның Жарнама туралы заңында жөнсіз жарнама 

дегенімізге былай деп анықтама берілген: мазмұнына, уақытына, таратылу, 

орналастыру орнына жəне тəсіліне ҚР-ның заңдарында белгіленген 

талаптардың бұзылуына жол берілген жосықсыз, дəйексіз, əдепсіз, көрінеу 

жалған жəне жасырын жарнама болып саналады. 
Жарнама саяси тұлғаның беделіне тікелей ықпал етеді. Саяси 

тұлғаның бет-бейнесін, халық алдындағы абырой-беделін жағымды 

жағынан қалыптастыруда саяси имиджология үлкен рөл атқарады. Саяси 

имиджелогияның əдісі имиджмейкинг – саясаткерлердің саяси орны мен 

беделін анықтауға мүмкіндік береді. Сол арқылы саяси жетекшілікке 

бəсекелестер өздерінің бағдарламалары мен оларды жүзеге асыру 

жолдарын таңдай алады. Насихат, саяси жарнама, бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы жеке тұлғаның ойлау кейпін, əлеуметтік бағытын 

танытып, оны саяси жетекші ретінде қалыптастырады. Саяси жетекшінің 

бет-бейнесін жасаушы маман – имиджмейкер оның саяси кеңістіктегі 

орнын қамтамасыз етеді. Имиджмейкердің міндеттері: адамның мінез-

құлқы заңдары негізінде болуы мүмкін тенденцияларды анықтау жəне 

олардың салдарын болжау, дау-дамай мен түсінбестіктердің алдын алу, 

жеке жəне қоғамдық мүдделерді үйлестіру. Жалпы, саяси жарнама саяси 
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тұлғалардың халық алдындағы бет-бейнесін қалыптастырып, оларға 

белгілі бір тұлға жайлы нақты ақпарат береді.  

Қорыта келе бүгінгі таңда саяси үрдісте жарнаманың рөлі зор екені 

айдан анық. Саяси тұлғалардығң, саяси ұйымдардың, саяси іс-шаралардың 

жұмысымен таныстыру, белгілі мақсаттарын іске асыру барысында 

жарнаманың болашақтада маңыздылығы артары сөзсіз. Саяси жарнама 

арқылы халық белгілі бір тұлға жайлы өздерінің пікірлерін 

қалыптастырып, таңдауларын жасайды. Бүгінгі күні саяси жарнама өз 

деңгейінде дамып келе жатқанын еліміздегі өтетін саяси науқандардан 

көріп жүрміз. Бұдан кейін де жарнаманың рөлі мен ықпалы арта түспек.  
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К 

ИНСТИТУТУ СЕМЬИ КАК ФАКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РИСКА 

(НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ Г. БАРНАУЛА). 

 

В настоящее время в обществе происходят социальные 

преобразования, которые ведут к  трансформации существующих норм, 

традиций, ценностей, способствуют изменению образа жизни людей, в том 

числе и современной студенческой молодежи. «Современное общество 

стоит перед проблемой изменения типа его социально-структурной 

организации. Данные процессы прежде всего касаются области культуры, 

духовного бытия личности, системы норм и ценностей» [2, с.195]. В связи 

с этим происходят изменения и в институте семьи, стоит вопрос о 

сохранении традиционных семейных ценностей. Исследование проблем 

семьи и происходящих в ней изменений является одним из актуальных 

направлений современной социологической науки. Интерес к данной 

проблеме обусловлен проявлением кризисных тенденций в 

http://studopedia.org/9-35444.html
http://studopedia.org/9-35444.html
https://kk.m.wikipedia.org/wiki
http://moluch.ru/archive/99/22498/
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функционировании современной семьи. Институт семьи не способен 

выполнять свои функции в полной мере. Современное состояние семьи 

указывает на то, что идет трансформация семейных ценностей, требующая 

серьезного осмысления как на теоретическом, так и на эмпирическом 

уровнях. 

Интерес к отношению современной студенческой молодежи к 

институту семьи обусловлен и тем, что основной функцией семьи является 

репродуктивная функция. И от успешного выполнения данной функции 

молодой семьей зависит не только демографическая ситуация в нашем 

обществе, но и его развитие в целом.  

Ни для кого не секрет, что одна из наиболее острых проблем в 

современном мире, в том числе и для Российской Федерации – 

демографическая. Она неразрывно связана с трансформацией взглядов 

современной молодежи на институт семьи и брака. Социологами доказано, 

что институт семьи в последние десятилетия переживает кризис. И 

обусловлено это, прежде всего, тем, что снизился уровень рождаемости, 

возросло количество разводов, молодые люди перестали стремиться 

создать семью. Все это отрицательно сказывается на демографическом 

положении населения. 

Во-первых, изменился предпочитаемый студентами возраст 

вступления в брак. Хотя эта тенденция не повлияла на желание заводить 

семью – в основном поменялись условия, при которых молодые люди 

готовы узаконить отношения. Значительная часть современной молодежи 

считает необходимой составляющей благополучия семейной жизни – 

наличие материальной базы как залога уверенности «в завтрашнем дне».  

Но, тем не менее, такая «зрелая» позиция имеет и негативную 

сторону – в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, 

накопление материальных благ может быть растянуто на продолжительное 

время, а это, в свою очередь, оттягивает процесс создания полноценной 

семьи с ребенком. А это отрицательно сказывается на демографическом 

положении населения нашей страны, ведь, как известно, с возрастом 

репродуктивный потенциал будущих родителей снижается. Из этого также 

следует другая проблема – женщины зрелого возраста составляют 

большую часть групп риска рождения ребенка с различными нарушениями 

в развитии.  

Во-вторых, на сегодняшний день по-прежнему сохраняется престиж 

малодетности. Это также является признаком институционального кризиса 

семьи. 

В-третьих, значительно участилось количество разводов. Данный 

факт указывает на то, что сохранение семьи перестало быть базовой 

ценностью общества, а возможность заключить брак более одного раза, к 

сожалению, считается привычной практикой. 
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Как правило, в современном российском обществе довольно часто 

меняются представления молодежи о семье. А ведь семья является ядром 

любого современного государства, ведущим условием сохранения и 

поддержания истории и традиций народа. И именно студенческая 

молодежь  как особая социально-демографическая группа является 

наиболее важной частью общества, так как будущее каждой страны во 

многом зависит от ее молодого поколения, от тех ценностей и ценностных 

ориентаций, которые преобладают в его установках. В то же время 

современная ситуация говорит о том, что семья и наличие детей не 

является приоритетом в системе ценностей молодежи. Ценность семьи и 

семейные ценности не исчезли совсем, но значительно утратили свои 

позиции. 

Актуальным в контексте происходящих изменений в стране и мире 

сложных процессов, которые свидетельствуют о переоценке культурных 

ценностей предшествующих поколений, нарушение преемственности в 

передаче социокультурного опыта, представляется формирование системы 

ценностных ориентаций в отношении семьи и брака у студенческой 

молодежи. Сложившаяся обстановка в обществе, несомненно, негативно 

сказывается на демографической ситуации в нашей стране - изменение 

взглядов на семью и брак в будущем может привести к резкому спаду 

рождаемости и повышению смертности населения. 

Традиционные ценности семьи и брака нуждаются в углубленном 

изучении и популяризации среди всех социальных групп и, в первую 

очередь, среди студенческой молодежи. Повысить интерес к семье и 

семейным ценностям среди молодежи – значит получить заметный эффект 

не только в социально-демографическом развитии, но и в 

функционировании всего общества в целом. Таким образом, изучение 

отношения студентов к институту семьи в современном социуме имеет  

большое значение.  

Исследование отношения современной молодежи к институту семьи 

составляет важное направление социологической науки. Значительный 

вклад в изучение данной проблемы внесли отечественные специалисты  

Антонов А.И. [1] и Лисовский В.Т. [3]. В работах этих исследователей 

показано, что изменение роли семьи в жизни общества является 

результатом глубоких социально-экономических процессов и носит 

глобальный характер.  

По проблеме семейных ценностей молодежи проводилось 

достаточное количество исследований. В целом ряде исследований 

(Сажина Л.В., Варламова С.Н., Шнейдер Л.Б., Левина А.А., Русанова  С.А., 

Дзункаев В.П., Агинская Т.И., Карташова Е.Е. и др.) показано, что 

происходит ослабление значимости семейных отношений в связи с 

формированием новой системы ценностей, которая основана на главенстве 

индивидуалистического Я, утратой традиционных семейных ценностей и 
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традиций, формирование представлений о снижение значимости 

родительских функций.  

Исследования, направленные на выяснения отношения современной 

молодежи к институту семьи, были проведены в Алтайском крае. 

Исследование «семьи как ценности в представлениях студенческой 

молодежи Алтайского края», которое было проведено Мишиной Л.В., 

показывает то, что «счастливая семейная жизнь»  не является 

первоочередной ценностью у молодежи Алтайского края. На первом месте 

стоят такие ценности, как «здоровье» и «любовь». Можно говорить, о 

снижение ценности семьи и счастливой семейной жизни у студенческой 

молодежи. Современные студенты видят «альтернативные формы 

семейного союза, где семейные отношения не всегда подразумевают 

наличие зарегистрированного брака» [4,с.319-320].  

Согласно исследованиям, которые были проведены в Алтайском 

крае, «задача создания прочной семьи для молодежи в силу возраста – это 

скорее еще цель, которую они планируют достичь в будущем» [6, с.380]. 

Изменяются репродуктивные установки молодежи, прослеживается 

тенденция к малодетности.  В ходе исследования репродуктивных 

установок молодежи Алтайского края выяснилось, что «половина (51,7%) 

молодежи ориентирована иметь двух детей» , «30% - одного ребенка». 

Результаты свидетельствуют о том, что молодежь ориентирована 

преимущественно на двудетную семью [5, с.242]. 

Следовательно, в Алтайском крае проведено большое количество 

исследований на выявление главенствующих ценностей молодежи, на  

репродуктивные установки, на отношение студентов к семейной жизни, но 

практически не было исследовано отношение к институту семьи как к 

фактору демографического риска. А ведь данный аспект является 

актуальным именно в среде студенческой молодежи, так как именно эта 

социально-демографическая группа представляет собой основу будущего 

развития общества. Поэтому сегодняшнее представление молодых людей 

об институте семьи скажется на дальнейшем функционировании семьи, и, 

следовательно, на стабильности общества в целом. 
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БИОГРАФИЯ МОЕГО ПРАДЕДА ЛИСИЦА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА – 

УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Есть события, над которыми не властно время, и чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям 

относится Великая Отечественная война. 

В Российской истории есть дата, о которой невозможно говорить 

равнодушно, без волнения. Это 22 июня 1941 года, когда фашистская 

Германия, внезапно, без объявления, обрушила на нашу страну удар 

невиданной силы.  Великая Отечественная война началась в 1941 году, а 

закончилась в мае 1945 года. Это была очень жестокая и страшная война. В 

семидесятый раз будет наша страна отмечать День Победы. Этот праздник 

остаётся радостным и трагическим. В памяти народа и поныне живы 

бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество народа. 

Никогда не исчезнет гордость за Великую Победу, память о той страшной 

цене, которую за неё заплатил наш народ.  

Война… В этом слове боль и страдания, ужас в глазах матерей и 

плач ребёнка, последний стон солдата, скорбь в глазах стариков. Война – 

это гнев, страх, смерть и горе. Война обрушилась на нашу страну всей 

тяжестью боли, слёз и мучений. Нет села, нет семьи на территории нашей 

страны, которых бы не коснулась Великая Отечественная война страшным 

известием о гибели родных, близких, друзей и товарищей. Наша Родина 

свято чтит память о них: установлено сотни обелисков, стел, сооружений и 

других форм памяти погибшим землякам, созданы сотни музеев и комнат 

боевой славы в учебных заведениях. 
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Связаться с музеем «Северного Приладожья», с целью установления 

фактов восстания в финских концлагерях; 

1.Биография 

1.1. Лисица Павел Петрович 

Родился 23 февраля 1912 года. Родители, отец – Перт Онуфриевич, 

мать – Фекла Яковлевна.  Дед Павла Онохрий – переселенец с 

Украины, с Черниговской губернии. Переселенцы обосновали село 

Воскресенка Приморского края. Семья занималась хлебопашеством (во 

всех справках написано – хлебороб). Павел в селе Воскресенка проживал с 

родителями до 1932 года. 

Петр Онохриевич имел 7 детей: 

1. Иван Петрович – 1908, дети Анатолий, Ольга, Надежда, Лида, 

Зинаида. 

2. Мария Петровна – 1910 год. 

3. Павел Петрович – 1912, дети Анатолий, Зинаида. 

4. Галина Петровна – 1915 год. 

5. Дмитрий Петрович – 1918, дети Владимир и Сергей. 

6. Степан Петрович – 1920, дети Михаил, Иван, Виктор, Надежда, 

Наталья. 

7. Федор Петрович – 1922, сын Виктор. 

Павел Петрович проживал в селе Воскресенка с родителями. Там же 

встретил и полюбил бойкую девушку Марфу (однофамилицу). 

В 1934 году началась коллективизация, нежелающих вступать в 

колхоз выселяли из села. Колхоз (от коллективное хозяйство) — форма 

хозяйствования на селе в СССР, при которой средства производства 

(земля, оборудование, скот, семена и т. д.) находились в совместной 

собственности и под общественным управлением его участников и 

результаты труда также распределялись общим решением участников. 

Имелись также рыболовецкие колхозы. С весны 1929 года на селе 

проводились мероприятия, направленные на увеличение числа 

коллективных хозяйств - в частности, комсомольские походы «за 

коллективизацию». В основном применением административных мер 

удалось добиться существенного роста коллективных хозяйств. Павел и 

Марфа уезжают, как вспоминает Марфа: «в чем стояли, в том и убежали». 

В это время кое-кто из земляков уже жили в Сибири. Павел и Марфа 

приезжают в Новосибирск, где прожили всего четыре месяца, как 

вспоминает Марфа: «снимали избушку около железной дороги». В марте 

1934 года зарегистрировали свой брак. Летом уезжают из Новосибирска, 

на короткое время, остановившись в р.п. Тальменка Алтайского края у 

приехавших ранее земляков из Воскресенки. В июле 1934 года в село 

Чесноковка Алтайского края переезжают родители Марфы с сыновьями 

Григорием, Иосифом и Максимом. Купили домик по улице Советской. 

Где-то к осени к ним переезжают и Марфа с Павлом. Жили вместе в одном 
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доме. Павел работал на различных работах: в Заготзерно плотником, 

весовщиком, бетонщиком (на что сохранились справки). 

В 1936 году родилась дочь Ольга, но в девятимесячном возрасте она 

умирает. Марфа вспоминает: «с работы я шла не домой, а на кладбище, где 

и ночевала». В этом же году Павла забирают в армию на срочную службу. 

Имеется удостоверение, выданное Лисица Павлу Петровичу о том, что он 

действительно состоит на воинской службе в 234 стрелковом полку в 

должности красноармейца. Служил Павел на станции Возжаевка 

Дальневосточный военный округ, командующим ДВО был Блюхер 

Василий Константинович - советский военный, государственный и 

партийный деятель. Служил с 1936 года по апрель 1938 года. С апреля 

1938 года по сентябрь работает при строй поезде ст. Барнаул – плотником. 

С января по июль 1939 года работает весовщиком в Барнаульской 

заготовительной конторе. В июне 1939 года родился сын Анатолий. В этом 

же году его забирают на несколько месяцев в армию (финская война 30 

ноября 1939 - 12 марта 1940), где пробыл около 5 месяцев. 

В 1940 году он возвращается домой и в декабре этого же года у него 

рождается дочь Зинаида.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

14 августе 1941 года Павел Петрович Лисица был призван по 

мобилизации (в приложениях имеется справка о призыве). Сначала 

привезли в Бийск, там их обмундировали и 19 августа повезли на фронт. 

По дороге на фронт Павел успел написать лишь два письма: «Письмо 19 

августа. Здравствуйте, дорогая моя семья, жена и детки мои Анатолий 

Павлович и Зинаида Павловна, предаю вам по низкому поклону. Сообщаю, 

что жили мы в Бийске два дня, нас там одели в военную одежду, я одежду 

свою сдал, ожидай – получишь. Нас погрузили и поехали на Новосибирск. 

На Алтайскую приехали ночью в 5 часов утра. 19 августа на Алтайской 

стояли 25 минут. Но я не нашел знакомых. Чесноковских со мной нет, 

Белоярские есть, Барнаульские есть. Пока, до свидания. Остаюсь жить, 

живите на здоровье. До свиданья, Паша».  

Дивизия формировалась с декабря 1941 года как 453-я стрелковая 

дивизия в Бийске, 07.01.1942 переименована в 232-ю стрелковую дивизию. 

Личный состав дивизии в своём большинстве состоял из представителей 

местных народностей и из досрочно освобождённых заключённых. Это 

была свежая сибирская дивизия. Многие её бойцы — юноши 18-19 лет — 

не имели боевого опыта. Но воинская дисциплина, политико-моральное 

состояние были крепкими. 

Было еще одно письмо с дороги, но к сожалению, его уже не 

прочесть – одни обрывки. Больше не было ни одной весточки, ни с дороги, 

ни с фронта. На запросы жены ответы приходили одинаковые: «Пропал без 

вести». Только в 1944 году получили извещение (похоронку) – «Ваш муж, 

солдат Лисица Павел Петрович в бою за Социалистическую Родину, 
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верный военной присяге, погиб в плену 3 января 1944 года, проявив при 

этом геройство и мужество. Похоронен с отданием воинских почестей». 

Место захоронения: «Военная губерния Kouvolan (Коувола), военный 

округ Mikkelin (Миккели), братская могила Lappeenranta 

(Лаппеенранта)».(Приложение №2) (Архив: ЦАМО; Опись: А-64238; Дело: 

15. Источник сведений: Архив АГСМЦ  №Поиск» инв.3595 л.58 об.) 

Его имя внесено в книгу памяти погибшим Новоалтайцам.  

На обелиске 1967 года имеется фамилия Лисица П.П. 

В октябре 1999 года в газете «Наш Новоалтайск» появилась заметка 

«один из 1418 дней войны» (Приложение №3). Научный сотрудник музея 

Северного Приладожья М.А. Бабушкин, сравнивая фамилии в книге 

погибших в музее в Карелии и книге погибших в Новоалтайске, определил 

одни и те же фамилии. В этом списке значится – «умер в Финском 

концлагере Лисица Павел Петрович 3.01.44». М.А. Бабушкин рассказывал, 

что он был на всех местах сражений, как работник музея. По всей 

Финляндии и Карелии было очень много концлагерей для советских 

военнопленных. Перед самым освобождением Карелии и Финляндии от 

немцев, почти все военнопленные были убиты, а концлагеря сравнены с 

землей. Сейчас на этом месте только заметны земляные рвы и канавы. 

Неизвестно в каком из них захоронен Лисица Павел Петрович. Есть только 

его фамилия в книге памяти погибших в Карелии. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что в августе 1941 года 

Лисица Павла Петровича из Бийска, откуда он написал письмо, отправили 

на Карельский фронт (так как он в 1939 году воевал за Финскую 

компанию) и очевидно раненый попал в плен. И три с лишним года 

томился в лагере. Финны хуже немцев относились к военнопленным, и 

очевидно, не выдержав пыток и унижений, военнопленные подняли 

восстание в концлагере, где почти все и погибли (Коувола). 

Из шестерых женщин Чесноковки, у кого мужья «пропали без 

вести», в 1944 году только Лисица Марфе Романовне была назначена 

пенсия за погибшего мужа. 

1.2.  «Весточка об Отце» 
В газете «Наш Новоалтайск» от 6 октября 1999 года в заметке «Один 

из 1418 дней войны» в списке воинов-земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на Северо-Западном фронте, в Карелии, мы нашли 

фамилию: ЛИСИЦА Павел Петрович и пометка «умер в финском 

концлагере 3.01.1944 года». 

11 октября 1999 года в редакцию газеты «Наш Новоалтайск» зашел 

сын воина-земляка – Анатолий Павлович Лисица, 1939 года рождения. Ему 

было два года, когда началась война. И в августе 1941 года отца, которому 

тогда не было и 30 лет (он – с 1912 года), забрали на фронт, несмотря на 

то, что у него была еще и годовалая дочка. И осталась с ними одна мать – 

Марфа Романовна, человек нелегкой судьбы (в 1934 году, в годы 
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репрессии, была выслана из родного села на Дальнем Востоке с 

предписанием «запрещено жить ближе 10 км от села»). 

С дороги на фронт Павел Петрович Лисица, уверенный в себе, 

рассудительный, высоченного роста сибиряк, успел написать лишь два 

письма – что в Бийске их обмундировали и повезли на фронт; что на 

станции Алтайская стояли всего один час, и никого из знакомых в пять 

часов утра увидеть не удалось… И – приписка: есть будет жив – напишет 

еще… 

К сожалению, с декабря 1941 года от него не было ни единой 

весточки. На запросы жены ответы приходили одинаковые: «Пропал без 

вести». Где, когда – неизвестно. Лишь в 1944 году получили извещение – 

«похоронку»: «Ваш муж Лисица Павел Петрович, верный воинской 

присяге, погиб 3 января 1944 года в плену в концлагере, при попытке 

вооруженного восстания». Где, как – тоже неизвестно, лишь дата гибели – 

на один день раньше, чем указано в заметке. 

Теперь у родственников фронтовика, пропавшего без вести 55 лет 

назад, появилась надежда узнать о его трагической судьбе более подробно. 

Будем ждать новостей из музея Северного Приладожья, куда Анатолий 

Павлович Лисица – сын пропавшего без вести фронтовика – написал 

письмо научному сотруднику музея М.А. Бабушкину. 

2. Боевой путь 

2.1. Мобилизация 

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 

1918 год включительно. Первым днем мобилизации считать 23 июня 

1941 года. На основании статьи 49 пункта «Л» Конституции СССР 

Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на 

территории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского особого, 

Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, 

Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, 

Приволжского, Северокавказского и Закавказского. 

Для организации политического и военного руководство 

государством и его вооруженными силами совместным решением высших 

органов власти от 30 июня 1941года был образован Государственный 

Комитет Обороны (ГКО), в руках которого сосредоточивалась вся полнота 

власти в государстве. Все вопросы организации отпора врагу: кадровые, 

мобилизационные, военного производства и укрепления 

обороноспособности страны и ее вооруженных сил рассматривались и 

решались в теснейшем единстве политических, экономических и военных 

органов. Масштабы и ожесточенный характер войны, значительные потери 

на фронте требовали без промедления мобилизовать силы и средства на 

отпор врагу. Мобилизация вооруженных сил означает их перевод с 

мирного состояния в военные положения согласно требованиям боевых 
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уставов, имеющих силу закона. В годы Великой Отечественной войны 

мобилизация вооруженных сил СССР проводилась как всеобщая.  

2.2. Маршевые пополнения армии 

Маршевое пополнение - обученные контингенты военнослужащих 

различных категорий, отправляемые в организованном порядке из резерва 

(запаса) в действующую армию для пополнения частей, соединений, 

органов управления и тыла. Военнослужащие маршевого пополнения 

отправляются на фронт обычно в составе маршевых подразделений или 

команд военных специалистов, например, танковых, мотострелковых 

войск, артиллерии, ракетчиков и других. Перед отправкой на фронт 

личный состав маршевого пополнения проходит подготовку по 

соответствующим программам обучения в учебных и запасных частях, 

учебных центрах и на полигонах, где производится комплектование 

отделений, экипажей, расчётов соответствующих подразделений и их 

боевое слаживание. По прибытии к месту назначения маршевое 

пополнение распределяется по воинским частям, соединениям, органам 

управления и тыла действующей армии. 

Необходимость пополнения армий воюющих сторон подготовленными 

контингентами существовала с древнейших времён. С развитием средств 

вооруженной борьбы, ростом численности армий, увеличением 

продолжительности и размаха военных действий возрастали потери войск 

и возникала необходимость их пополнения непосредственно в ходе 

военных действий.  

2.3. Мобилизация на Алтае в 1941 году 

С первых дней войны из Алтайского края отправлялись на фронт 

целые воинские формирования, состоявшие из мобилизованных и 

добровольцев. За четыре года более 600 тысяч алтайских солдат и 

офицеров прошли через кровавое горнило войны. Более 240 тысяч из них 

не вернулись с полей сражений. Первыми приняли на себя удар алтайские 

воины, проходившие действительную службу на границе и в западных 

гарнизонах страны. Первой среди алтайских формирований уже 22 июня 
1941 года отбыла в сторону Москвы 107-я стрелковая дивизия. Вскоре ее 

Барнаульский и Рубцовский полки нанесли сокрушительные удары по 

врагу, сражаясь под г. Ельней Смоленской области.  
В июне 1941 г. в Бийске были развернуты 5-й и 71-й отдельные 

дорожно-эксплуатационные полки, укомплектованные жителями города и 

прилегающих к нему районов. В июле они были направлены защищать 

Москву на дальних подступах. 71-й полк после тяжелых боев под Тверью 

и пополнения в декабре 1941 г. был переброшен на «Дорогу жизни» под 

Ленинград. 5-й полк действовал в Смоленской области, под Ельней. В 

октябре 1941 г. попал в окружение, потерял всю материальную часть. 

После выхода из окружения был расформирован. Остатки личного состава 

переданы в 1-ю и 5-ю гвардейские стрелковые дивизии. В августе 1941 

http://военная-энциклопедия.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9C/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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года на Алтае были сформированы 380-я стрелковая и 87-я кавалерийская 

дивизии (вторая впоследствии была переименована в 327-ю стрелковую и 

64-ю гвардейскую. 380-я отличилась в боях на Калининском фронте,87-я – 

на Волховском фронте и при снятии блокады Ленинграда). 

2.4. Сибирский батальон 

19 августа 1941 года с перрона железнодорожного вокзала Бийска 

ушел на запад один из очередных воинских эшелонов. Маршевый батальон 

из 1021 человека направлялся под Москву для пополнения наших 

обескровленных в боях частей, однако судьба распорядилась иначе. С 

этого маршрута состав развернули на Карелию, где в связи с упорным 

наступлением финнов обстановка сложилась попросту критическая. 

Возникла реальная опасность выхода вражеских войск на стратегически 

важную линию Кировской железной дороги, фактически единственной 

коммуникации, связывающей Мурманск с «Большой землей». Эшелон шел 

к месту назначения несколько дней и все это время в районе, куда должны 

были прийти сибиряки, шли ожесточенные бои. Как выяснилось из 

опубликованных в электронной базе данных Военного архива Финляндии 

(Sota Arkisto) на погибших в финском плену советских военнослужащих, 

часть считающихся погибшими и похороненными в Ругозеро наших 

земляков попали 6-8 сентября в плен. Там они погибли в разное время и 

были похоронены в разных частях Финляндии, а также и на территории 

России, которую финны временно оккупировали, но мы не нашли там 

фамилии моего прадеда – Лисица Павла Петровича. 

В томе 7 Книги памяти по Новоалтайску, стр. 476. Лисица Павел 

Петрович 1912. Украинец. Призван в 1941 году - рядовой. Погиб в бою 

1945. Германия. Там же рядом ещё один Лисица - Андрей Андреевич.1922, 

украинец, погиб в бою 09.08.1942. Похоронен ст. Устиново Тверской 

области. Просматривая по другим крупным военкоматам фамилию 

Лисица, оказалось, что фамилия редкая. Есть только тоже Андрей 

Андреевич по Барнаулу. В томе 7 стр. 213 написано - рядовой, погиб в бою 

9.08.1942. Похоронен 4 км. зап.с. Воскресенское по дороге с. Погорельское 

Калининской обл. Однозначно там же, где и по Новоалтайску. Просмотрев 

все материалы в ОБД на Павла Петровича, мы нашли в одном месте номер 

п/п или в/ч - 95182. По расшифровке номера, можно сообщить, что это 

полевая почта 247 отдельной строительной роты при военном 

строительстве № 104. Что за строительство, где велось, вряд ли можно 

узнать, но 247 отдельная аэродромно-строительная рота числится среди 

частей, участвовавших в финской войне. Так как Лисица Павел Петрович 

был на финской, очевидно к этой части он был и приписан. Военные 

строительные роты и батальоны в отличии от инженерных и сапёрных не 

были вооружены, даже стрелковым оружием. Есть сведения летом 1941 

года при немецком наступлении на Прибалтику и Ленинград, приказами 

командования им выдавались разнобойные винтовки английского, 
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австрийского производства времён Первой Мировой войны и часто без 

патронов. Такие формирования при ведении оборонительных работ 

массово попадали в плен. Как раз в конце июля 1941 года, когда стало 

ясно, что немцев не остановить, началось формирование строительных 

частей. С этим очень хорошо увязывается поспешность пленения Лисица 

Павла Петровича и скорость отправки на фронт. 

2.5. Финские концлагеря  

Лишь недавно финские историки официально вынуждены были 

признать, что с июля 1941 года Финляндия вела не какую-то свою 

собственную войну, а выступала (вплоть до угрозы полного краха осенью 

1944-го) верным союзником гитлеровской Германии в войне против 

Советского Союза. За это время в Финляндии погибли 18318 из 64188 

советских военнопленных – цифра, в процентах сопоставимая с числом 

погибших в немецком плену. 

В 1945 году Финляндия передала СССР списки с именами 2244 

погибших и разложенные по отдельным конвертам их личные вещи. Их 

разместили в Центральном архиве Министерства обороны в подмосковном 

Подольске. Однако семьям погибших до недавнего времени ничего не 

сообщалось. 

Сейчас списки умерших и опись содержимого конвертов с вещами 

доступны на сайте ОБД Мемориал.   

Начало списков:(стр. 8 архивного дела 1608). 

Окончание списков: (стр. 187 архивного дела 1608). 

Изображения списков полностью представлены в электронном 

Обобщенном банке данных о потерях – Интернет-проекте Министерства 

обороны РФ на основании данных ЦАМО (Центральный Архив 

Министерства Обороны).  

Лисица Павел Петрович, род. 23.02.1912. В Книге памяти, т. 7, г. 

Новоалтайск, стр. 476: "Лисица Павел Петрович, род. 1912, украинец. 

Призв. 1941, рядовой. Погиб в бою 1945 Германия". По финским 

источникам (откуда взята и точная дата рождения), попал в плен 31.8.1941, 

умер 3.01.1944. Место захоронения (по-фински – "hautauspaikka"): 

"Военная губерния Kouvolan (Коувола), военный округ Mikkelin 

(Миккели), братская могила Lappeenrannan (Лаппеенранта)". В 1945 г. 

финские власти передали пустой конверт № 1121, на котором была сделана 

надпись (орфография сохранена): "Алтайский край, Барнаульского района 

Чеснаковского с/с, дер. Чеснаковка, Лисица Мария Романовна". 

У каждого из заключенных в лагерях был «финский конверт», где 

хранились все важные вещи солдата, но у Лисица Павла Петровича этот 

«конверт» был пуст. 

В ходе Советско-финской войны 1941—1944 годов значительная 

часть Карело-Финской ССР (включая территории, ранее не 

принадлежавшие Финляндии), была оккупирована финской армией и 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/Z/010/058-0018003-1608/00000008.jpg
http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/Z/010/058-0018003-1608/00000187.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941944)
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частями германского вермахта. В это время столицей советской 

республики был Беломорск. Финские войска потерпели поражение в 

Карелии летом 1944 в результате Выборгско-Петрозаводской операции.  

Одним из ключевых решений, которое было принято в отношении 

населения Восточной Карелии при её оккупации, было разделение по 

этническому принципу.  

Основанием для заключения являлись такие факторы, как 

нежелательное присутствие лиц на территории с точки зрения военного 

управления, политическая неблагонадежность. Отправке в лагеря также 

подлежали лица, чьё нахождение на свободе было признано 

нецелесообразным.  

Из более чем 64 тыс. советских граждан, прошедших через 

финские концентрационные лагеря, по финским данным, умерло более 18 

тыс. В финские концлагеря было также помещено около 24 тыс. человек 

местного населения из числа этнических русских, из которых, по финским 

данным, около 4 тыс. погибло от голода. 

Целью создания финских концлагерей было предотвращение 

сотрудничества местного населения с советскими партизанами и 

эксплуатация заключенных в качестве дешевой рабочей силы. Система 

массового уничтожения людей, как в нацистской Германии, не 

применялась и даже не рассматривалась. 

Первый концентрационный лагерь для советских граждан 

славянского происхождения, в том числе женщин и детей, был создан 24 

октября 1941 года в Петрозаводске. 

В концентрационные лагеря направлялось «неродственное» (в 

основном этническое русское) население. Приказ Маннергейма был 

выполнен не до конца, что видно из статистики численности населения 

концентрационных и трудовых лагерей. При общей численности населения 

оккупированных территорий Карелии примерно 86 000 человек, 

численность заключённых лагерей достигла своего пика (23 984 человека) 

в апреле 1942 г. и снизилась до 14 917 к январю 1944 г.  Таким образом, 

большая часть «неродственного» населения Карелии, несмотря на приказ, 

оставалась на свободе. 

Динамика численности заключённых в финских концентрационных 

лагерях в Карелии: 

- 13 400 — 31 декабря 1941 года 

- 21 984 — 1 июля 1942 года 

- 15 241 — 1 января 1943 года 

- 14 917 — 1 января 1944 года 

Всего на территории оккупированной Карелии действовало десять 

финских концентрационных лагерей, из них шесть в Петрозаводске. За 

годы оккупации через них прошло около 30 тысяч человек. В эту 

статистику не входят данные о лагерях военнопленных, первые из которых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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начали создавать ещё в июне 1941 года и режим в которых мало чем 

отличался от режима концентрационных лагерей. 

Из-за плохого питания в финских концентрационных лагерях 

уровень смертности был очень высок, в 1942 году он был даже выше, чем в 

немецких концлагерях. По финским данным, во всех «переселенческих» 

лагерях с февраля 1942 года по июнь 1944 года умерли от 4000 до 4 600
 

человек, или 3 409 человек по персональным спискам, в то время как, по 

свидетельству бывшего заключённого А. П. Коломенского, в обязанности 

которого входило вывозить и захоранивать трупы умерших из 

«переселенческого» лагеря № 3, только за 8 месяцев с мая по декабрь 1942 

года и только в этом лагере погибли 1 014 человек. 

Заключённые финских концлагерей, как и немецких, отрабатывали 

«трудовую повинность». На принудительные работы направляли с 15-

летнего возраста. Обычно рабочий день начинался в 7 часов и 

продолжался до 18-19 часов, на лесозаготовках — до 16 часов с часовым 

летом или двухчасовым зимой перерывом на обед. Поскольку мужчины 

были призваны в армию в первые дни войны, большинство «рабочей 

силы» в лагерях составляли женщины и дети. В 1941—1942 годах работу 

заключённых лагерей не оплачивали, после поражения немцев под 

Сталинградом стали платить от 3 до 7 финских марок в день, а 

непосредственно перед заключением перемирия ещё больше — до 20 

марок. 

Всего, по данным К. А. Морозова, за 1941—1944 годы в Карелии 

погибло около 14 000 мирных жителей. 

Из более чем 64 тысяч советских граждан, прошедших через 

финские концентрационные лагеря, по финским данным, умерло более 18 

тыс.. В финские концлагеря было также помещено около 24 тыс. человек 

местного населения из числа этнических русских, из которых, по финским 

данным, около 4 тыс. погибло от голода. 

Согласно Справочнику Фонда взаимопонимания и примирения 

Российской Федерации (Росархив, Москва, 1998 г.) на территории Карело-

Финской ССР в годы войны находилось 17 концлагерей и тюрем. 

2.6. Вооруженные восстания в концлагерях 

Нам не удалось найти точной информации о вооруженных 

восстаниях в концлагерях Финляндии, но мы нашли факт удачного 

восстания во время Великой Отечественной войны в концлагере Собибора. 

14 октября 1943 года, в лагере смерти Собибор произошло восстание 

узников-евреев, которым руководил советский лейтенант Александр 

Печерский. За всю Вторую мировую войну это было единственное 

подобное восстание, закончившееся успехом.  

На Западе о Собиборе написаны книги и сняты кинофильмы. Но в 

России о нем мало кто слышал. Гораздо больше известно восстание в 

Варшавском гетто в 1943 году. Но гетто – не концлагерь, и там хотя бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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некоторые участники бунта были вооружены. А бунты в лагерях смерти – 

Заксенхаузене, Треблинке, Освенциме – неизменно заканчивались 

провалом. 

Всего за полтора года существования Собибора здесь было 

уничтожено около 250 тысяч евреев и казалось, что бежать из лагеря 

невозможно. Охрана состояла из 120-150 человек. В полутора километрах 

размещалась резервная охрана – еще 120 человек. Через каждые пятьдесят 

метров стояли вышки с пулеметами, между рядами колючей проволоки 

дежурили вооруженные часовые. Весь лагерь был опоясан тремя рядами 

проволочного заграждения высотой три метра. За третьим рядом 

проволоки – заминированная полоса шириной пятнадцать метров. Дальше 

– ров, заполненный водой, и еще один ряд заграждения. 

Восстание готовили всего две недели, надо было торопиться: ведь 

узников могли в любой момент отправить в газовые камеры и заменить 

другими. План побега разработал советский лейтенант Александр 

Печерский, но в самом восстании участвовали евреи из многих стран 

Европы. Среди помощников Александра была и восемнадцатилетняя 

голландская еврейка Люка (Гертруда Поперт), погибшая впоследствии при 

невыясненных обстоятельствах.  

Для прорыва Печерский выбрал участок, на котором можно было с 

наибольшей вероятностью преодолеть минную полосу. Он предложил, 

чтобы узники, бегущие на прорыв в первых рядах, бросали камни и доски 

на дорогу, подрывая мины. Он предусмотрел все детали побега: заранее 

были изготовлены ножи, которые раздали надежным людям, ножницы для 

разрезания проволочных заграждений. Кроме того, удалось вывести из 

строя двигатели автомашин, стоявших в гараже, и бронемашин у 

офицерского домика. Печерский организовал группы для нападения на 

склад с оружием, для обрыва электросети, линий связи. Но главное, он 

придумал, как избавиться от эсэсовских офицеров. Их решено было 

пригласить в мастерские будто бы для примерки одежды и получения 

мебели. При этом каждому назначили свое время. Пунктуальные немцы 

являлись каждый в свой срок. Доведенные до отчаяния узники, которые 

прежде никогда не убивали, зарубали их топорами. За час они 

расправились с большинством находившихся в лагере эсэсовцев. 

После этого колонна заключенных, построенных по сигналу якобы 

на вечернюю поверку, в считанные минуты вырвалась из лагеря в сторону 

леса. Всего бежало около 400 узников, из которых 80 погибли на минах и 

от пуль. 320 человек достигли леса. 170 из них были позже схвачены и 

казнены. Некоторых убили враждебно настроенные местные жители, но 

многие все же спаслись. Восьмерых евреев из числа бывших советских 

военнопленных Печерский привел в Белоруссию, где они влились в 

партизанские отряды. 
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После восстания лагерь был уничтожен по приказу Гиммлера. 

Здания разрушили, а землю перепахали и засеяли. Сейчас на этом месте 

создан Польский национальный мемориал. 

2.7. Место захоронения 

Благодаря сайту «Мемориал» мы определили точное захоронение 

Лисица Павла Петровича: 

Коувола (Kouvolan), Миккели (Mikkelin), Лаппеенранта 

(Lappeenrannan), братская могила 1329. Перечень мест захоронений 

советских военнослужащих, умерших в плену в Финляндии в 1941 - 1944 

гг. 

Лаппеэнранта (фин. Lappeenranta) или Вильманстранд — город 

и муниципалитет в Финляндии, в губернии Восточная Финляндия, 

административный, экономический и культурный центр провинции 

Южная Карелия. Расположен в западной части исторической области 

Карелия, на южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финляндской 

границы. Население городского муниципалитета составляет 72 000 

человек. Город находится недалеко от границы с Россией. Расстояние от 

Лаппеэнранты до Выборга 60 км, а до Санкт-Петербурга 220 км.   

Данная братская могила находится на окраине города и пускают туда 

9 мая по заранее поданным спискам. 

Великая Отечественная война (1941-1945) – это, пожалуй, самое 

крупное событие 20 века. За эти четыре года наша страна потеряла почти 

27 миллионов человек, и среди них был мой прадед – Лисица Павел 

Петрович. На мой взгляд, нет такой семьи, которую эта война обошла бы 

стороной. Память об этом событии будет жить вечно.  

Благодаря нашей семейной книге «История рода ЛИСИЦ» и 

рассказам моей бабушки Антоненковой Зинаиды Павловны, я смогла 

объединить большинство моментов биографии моего прадедушки Лисица 

Павла Петровича. Так же мы обращались за помощью к Новоалтайскому 

военкомату, который предоставил нам некоторые документы о призыве 

Павла Петровича на службу в 1941 году (факсы в приложениях). 

Связавшись с представителем музея «Северного Приладожья» мы узнали, 

что на территории Финляндии и Карелии в основном были рабочие лагеря 

для советских людей, но все же концлагеря там тоже были, где, скорее 

всего и погиб мой прадед. Сотрудники музея пообещали нам найти 

организацию, которая ухаживает за братскими могилами.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что в августе 1941 года 

Лисицу Павла Петровича из Бийска, откуда он написал письмо, отправили 

на Карельский фронт (так как он в 1939 году воевал за Финскую 

компанию) и очевидно раненый попал в плен. И три с лишним года 

томился в лагере.  
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Исходя из этого, можно сказать, что гипотеза частично 

подтвердилась, так как мы не нашли доказательств тому, что мой прадед 

Лисица Павел Петрович погиб именно при вооруженном восстании.  
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УДК 94(571.17) 
Козаченко Е. 
Восточно-Казахстанский государственный университет им.  
С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА В 1950-1990-Х ГОДАХ В ВОСПОМИНАНИЯХ  

ЖИТЕЛЕЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 
 
Культурные учреждения – это организации, основанные для 

проведения поставленной культурной задачи. Задачи таких организаций 
вызваны принадлежностью к той или иной области культуры. Можно 
выделить следующие учреждения культуры, характерные для второй 
половины ХХ века в Усть-Каменогорске. Это: библиотеки, музеи, театры, 
кинотеатры, дома и дворцы культуры, клубы [8, с. 162].  

Учреждения культуры располагали огромным арсеналом 
выразительных средств, к которым относятся: печатная, наглядная 
информация, профессиональное и самостоятельное искусство, 
радиовещание и телевидение [9, с. 17].  

Каждое из этих средств обладало огромными возможностями 
воздействия на людей, на их мысли, убеждения, поступки, на развитие их 
интересов и вкусов, деловых, моральных и физических качеств [9, с. 18].  

Самым распространенным типом учреждений культуры был клуб, 
который представлял собой полифункциональный комбинат, способный 
создать человеку разнообразные условия для развития и отдыха, оказать на 
него комплексное интеллектуальное и эмоциональное воздействие [9, с. 
28].  

Клубные учреждения города в исследуемый период выполняли 
много функций. Например, организовывали кружки по интересам 

http://www.obd-memorial.ru/html/
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://museum-sortavala.ru/
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(хоровой, танцевальный и другие), читали лекции и проводили беседы на 
всевозможные темы, в том числе и литературные.  

Для того чтобы показывать разные фильмы, в клубе поселка Новая 
Гавань, например, имелась самостоятельная стационарная киноустановка, 
снабженная новейшей киноаппаратурой. Клубы несли 
многофункциональное предназначение, советский человек мог найти себе 
занятие по своим интересам, если учесть что каждый уважающий себя 
завод имел самостоятельные клубы, которые становились очагами 
советской культуры [2, с. 1]. 

Так, в 1952 году неплохо была поставлена культурно-массовая 
работа в клубе СЦК. За 6 месяцев 1952 года было прочитано 13 лекций и 
проведено 42 беседы на различные литературные темы. 

При клубе работала библиотека, книжный фонд которой  был 
весьма впечатляющим -  14009 книг. Так же были кружки художественной 
самодеятельности [2, с. 36]. При клубе цинкового завода работали 
коллективы художественной самодеятельности [2, с. 37]. 

Из этого видно, что клуб как учреждение культуры выполняло 
разные функции: пропаганда, просвещение и многое другое.  

Помимо ежедневной работы в клубах проходили и праздничные 
концерты. Так, к первомайскому празднику во всех клубах города 
организовали концерты из лучших номеров художественной 
самодеятельности. В клубах, библиотеках, красных уголках выпустили 
специальные праздничные номера стенных газет и боевых листков, 
оформить фотомонтаж, доски почета лучших людей производства [2, с. 
45].  

Одним из основных направлений клубной работы было развитие 
народного творчества, расширение видов и жанров художественной 
самодеятельности, увеличение числа её участников, повышение идейно-
художественного уровня репертуара, исполнительского мастерства [13]. 
Это направление выполнялось через создание кружков художественной 
самодеятельности, развитию которой большое внимание уделял городской 
отдел культуры [3, с. 166]. 

Совершенствованию работы клубных учреждений в немалой мере 
способствовали смотры самодеятельности учебных заведений и 
предприятий города. Улучшился репертуар кружков самодеятельности, в 
их коллективах выросла талантливая молодежь [4, с. 10-11].  

У всех Домов и Дворцов культуры были обязательства. Согласно 
им в каждом Дворце и Доме культуры должно быть прочитано 36 лекций, 
проведено 24 тематических вечера и дано 36 концертов. В клубах, 
соответственно, 24 лекции, 12 тематических вечеров и 36 концертов. В 
целом  в 1975 году по городу клубные учреждения значительно 
перевыполняли социалистические обязательства [3, с. 166].  

Клубные учреждения были опорными базами партийных 
организаций, центрами массово-политической работы. Основным 
содержанием их деятельности являлось разъяснение решений съездов 
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КПСС, постановлений партии и Советского правительства, мобилизация 
трудящихся на их выполнение, пропаганда марксистско-ленинского 
учения, внутренней и внешней политики Коммунистической партии, 
советского образа жизни, достижении народного хозяйства, науки, 
техники. Осуществляя активную пропаганду научно-технических знаний, 
передового производственного опыта, клубные учреждения проводили дни 
науки и техники, творческие конференции, посвящения в профессии 
прочие мероприятия [13]. 

Следующим видом культурных учреждений были парки культуры и 
отдыха. Они создавались для оптимального использования природных 
условий в интересах укрепления здоровья, культурного развития 
трудящихся и организации их досуга на открытом воздухе [9, с. 30]. 

В городе Усть-Каменогорск парков культуры и отдыха было 
немного. Это: парк имени Кирова, парк имени Джамбула и «Металлург». 
Но активно в советское время работали лишь первые два. Так как парк 
«Металлург» стал таким, каким мы его видим сегодня лишь в 1980-х годах. 
Ведь, по воспоминаниям Гапченко Валентины Ульяновны, там, где сейчас 
находится парк «Металлург» был пустырь [10].  

Большая работа по организации отдыха трудящихся в субботние и 
воскресные дни в 1975 году  проводилась коллективом парка и Джамбула. 
Было организовано 15 массовых гуляний, 3 театрализованных праздника, 
более 130 вечеров отдыха для молодежи [3, с. 116].  

В летний период 1975 года в этом парке работали читальный зал, 
шахматный павильон, бильярдный зал, танцевальная площадка и 
художественная мастерская, которая справлялась с социалистическими 
обязательствами, делали много оформительных работ для предприятий и 
учреждении города [3, с. 168]. 

Еще в парке им. Джамбула в 1970-х годах регулярно проводились 
праздники, посвященные красным датам календаря. Дни бракосочетаний, 
регистрация новорожденных, посвящение в рабочий класс, торжественное 
вручение паспортов, дни первой получки и целый ряд других ритуалов, 
которые прочно вошли в деятельность клубных учреждений и полюбились 
жителям города Усть-Каменогорск [3, с. 169].  

О проведении подобных мероприятий помнят многие жители 
города. Например, Валентина Ульяновна, Елена Васильевна и Мария 
Архиповна помнят, что в парке имени Джамбула была танцплощадка. И 
туда приходило много людей для того, чтобы потанцевать, развеяться, 
пообщаться. В 50-60-х годах ХХ века в парке имени Джамбула играл 
оркестр. А позже, в 70-80-х годах, там стали играть вокально-
инструментальные ансамбли.  

Хоть парк «Металлург» и не был в 60-70-х годах ХХ в. таким, 
каким мы видим его сегодня, мероприятия возле него все же проходили. 
Так, например, по воспоминаниям Натальи Ивановны, возле речки делали 
фигуру «в виде головы богатыря, ну может не каждый год это было, прям 
как вырезанное из чего-то, раскрашенное под голову богатыря и у него 
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был открыт рот. И вот все сзади через открытый рот на горку 
выезжали»[2].  

Проходили смотры парков культуры и отдыха. Основной целью 
смотра было  повышение роли парков культуры и отдыха в 
коммунистическом воспитании  трудящихся и улучшения их деятельности 
по организации массового отдыха и культурного обслуживания 
населения[7, с. 22].   

В ходе смотра парки культуры и отдыха должны были организовать 
работу по патриотическому и физическому воспитанию советских людей, 
особенно молодежи; способствовать развитию всенародного 
социалистического соревнования за досрочное выполнение планов девятой 
пятилетки; улучшать и совершенствовать свою деятельность по 
организации массового отдыха и культурного обслуживания населения. 

В обязанности парков культуры и отдыха входила пропаганда 
достижений советского искусства. Можно было  проводить праздники 
театра, музыки, кино, литературы, печати, выставки изобразительного и 
прикладного искусства, декады народного творчества.  

В прямую обязанность парков культуры и отдыха входило 
осуществление мероприятий по нравственному воспитанию населения, 
борьбе с религиозными верованиями, антиобщественными проявлениями, 
пьянством, хулиганством. Так же парки вели правовую пропаганду. 

Парки создавали необходимые материальные условия для отдыха и 
культурного обслуживания населения [7, с. 23].  

В городе Усть-Каменогорске были и библиотеки. Это широко 
распространенный тип учреждений культуры, осуществляющий собрание 
книг и других печатных изданий, их специальную обработку, пропаганду и 
организующих массовую работу с читателями [9, с. 31].  

В 1975 году на территории города Усть-Каменогорска 
функционировало 139 библиотек [3, с. 166]. Среди массовых были 
библиотеки для взрослых и  для детей. Детские находились в основном в 
зданиях общеобразовательных школ города. В детских библиотеках перед 
праздником 1 мая проводились детские утренники с постановкой докладов 
о международном дне 1 мая, организовывались художественные чтения 
стихов советских поэтов – борцов за мир[2, с. 45].  

Библиотеки, по воспоминаниям очевидцев, очень нужны были 
городу. Ведь для того, чтобы прочесть книгу, не обязательно было ее 
покупать. Достаточно было заглянуть в библиотеку. А если книга очень 
популярная, то для того, чтобы ее получить на руки, нужно было встать в 
очередь.  

Эти учреждения культуры были просто необходимы любому 
советскому городу. Ведь именно в этот период люди больше всего читали 
литературы. И читали не только во время учебы или когда «по работе» 
нужно. Читали на протяжении всей жизни. И, возможно, именно по этой 
причине советский Усть-Каменогорск можно назвать читающим городом. 
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Правда, иногда, как вспоминает Наталья Ивановна, в какой-либо 
библиотеке не находилось нужных книг. Но этих культурных учреждений 
было много и больших проблем с поиском книг не было[11].  

И именно поэтому определенное место в военно-патриотическом, 
трудовом, нравственном и интернациональном воспитании трудящихся, 
особенно молодежи, занимали массовые и детские библиотеки.  

Одним из наиболее популярных учреждений культур являлись 
кинотеатры. Кинотеатр – учреждение, предназначенное для осуществления 
показа кинофильмов населению[9, с. 33].  

Кинотеатры проводили культурно-досуговую деятельность: перед 
началом кинофильма организовывались лекции, беседы [9, с. 34], 
рефераты, доклады и тому подобное [2, с. 30].  

По воспоминаниям жители города, в свободное от работы или 
учебы время, люди ходили в кинотеатры.  В них были сеансы для детей в 
дневное время и в вечернее время для взрослых. На детских сеансах 
показывали, в основном, мультфильмы [12]. Но на них должны были 
присутствовать дежурные учителя [2, с. 29].  

В городе Усть-Каменогорск было много кинотеатров: Казахстан, 
Орленок,  Октябрь, Юбилейный и Факел. Билеты в кинотеатрах стоили 
дешево: чем ближе ряд к экрану, тем дороже, и наоборот. В город 
привозили за месяц около четырех фильмов [11].  

В кинотеатрах могли располагаться и библиотеки или читальни. 
Как правило в последних, в основном, содержалась периодическая 
литература, газеты, журналы. Могли в читальнях играть в шахматы и 
шашки, так как инвентарь для этого имелся, например, в кинотеатре 
«Октябрь» [2, с. 30].  

Из вышесказанного можно увидеть, что кинотеатры так же, как и 
другие учреждения культуры несли не только развлекательные функции. С 
помощью кино велась политико-воспитательная работа. Может быть, она 
была не настолько большой, по сравнению с работой библиотек. Но в 
кинотеатры ходило очень много людей и очень часто. И выходит, что 
небольшая воспитательная работа, проводимая кинотеатрами, могла быть 
так же эффективна, как и огромная работа, проводимая другими 
учреждениями культуры. Ведь люди ходили часто в кино, а перед каждым 
сеансом должны были зачитывать доклады, рефераты и многое другое.  

Важное место в культурной жизни общества занимали музеи. Они 
не ограничивались собранием и экспонированием материальных  и 
духовных ценностей. Они вели так же большую культурно-
просветительную работу. Организовывали чтение лекций, проведение 
экскурсий, устройство выставок[9, с. 33].  

Советские музеи вели большую научно-исследовательскую и 
культурно-просветительскую работу (экскурсии по экспозициям и 
выставкам, лекции, беседы, издания научных трудов и популярной 
литературы, публикации в периодической печати, передачи по радио и 
телевидению и прочее). 



525 

Респонденты вспоминают, что в музеи ходили, но не так часто, как 
в кино. Поэтому они ничего не смогли сказать о работе музеев города, 
кроме того, какие были музеи. Так же вспоминали, что в город приезжали 
выставки, на них ходили.  

Формирование гармоничной личности во многом зависит от 
взаимодействия всех культурных институтов, участвующих в этом 
процессе: семьи, школы, трудового коллектива, общественных 
организаций, средств массовой информации, учреждений культуры, 
спорта, отдыха, творческих союзов[9, с. 38].  

Создание спортивных комплексов включало в себя строительство 
сети стадионов, спортзалов, футбольных полей и других спортивных 
площадок.  

В городе Усть-Каменогорск таких мест было не мало. Начать стоит 
с того, что в каждой школе имелся свой спортивный зал. Там, помимо 
занятий физической культурой, проводились и различные секции. Чаще 
всего, по воспоминаниям,  это были волейбол и баскетбол. И если ребенок 
захотел заниматься, например, волейболом, то проблем не было. Нужно 
было просто прийти в школу после уроков в то время, когда проходили 
занятия волейболом. Причем, это было совершенно бесплатно.  

Можно было заниматься спортом не только в школе, но и на 
стадионах. Наталья Ивановна помнит только два стадиона – это «Восток» 
и «Алтай». Но, по ее мнению, и этих мест было достаточно, чтобы занять 
людей. Так, например, на стадионе «Восток» всю зиму работал ледовый 
каток.  Там в любое время можно было взять на прокат коньки и отдохнуть 
с друзьями [11].  

Городской комитет физической культуры и спорта проделывал 
огромную работу для привлечения новых людей в спорт. Или для того, 
чтобы все больше людей вели здоровый образ жизни: делали зарядку по 
утрам, бегали и так далее.  

Так, например, городской комитет физкультуры и спорта в 1950 
году провел более 30 крупных спортивных мероприятий. В том числе 
городские соревнования по лыжам; звездная эстафета в честь выборов в 
верховный совет СССР; городские соревнования добровольного 
спортивного объединения  «Динамо» и другие [5, с. 63-64].  

Ведь физическое воспитание – часть коммунистического 
воспитания, выступающая в единстве с умственным, нравственным, 
эстетическим, трудовым воспитанием и политехническим образованием 
[1]. 

Целью советской системы физического воспитания было 
формирование физически совершенных людей, обладающих духовным 
богатством, моральной чистотой и способных к долголетнему творческому 
труду и защите Родины [14].  

Выполняя постановление ЦК КПСС «о мерах по улучшению 
использования клубных учреждений и спортсооружений», обком 
комсомола стремился повысить роль клубов, домов культуры, стадионов, 
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парков в идейно-нравственном воспитании молодежи, пропаганде 
социалистического образа жизни, в борьбе с пьянством, хулиганством и 
другими  антиобщественными явлениями [6, с. 69].  

Из всего вышесказанного считаем, что указанные культурные 
учреждения играли не малую роль в жизни города и советского общества. 
Ведь именно в этих учреждениях люди проводили свободное время, 
физически и умственно развивались. Им пропагандировали здоровый 
образ жизни, марксистско-ленинского учения, внутренней и внешней 
политики Коммунистической партии, советского образа жизни и тому 
подобного.  
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Россия и Казахстан имеют общее историческое прошлое – оба 

государства были частью СССР. В Советском Союзе, как известно, 

существовал тоталитарный режим и для граждан было характерно 

полнейшее неучастие в политической жизни страны, при этом в учебных 
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заведениях обучение было направлено преимущественно на подготовку 

специалистов в области промышленности и сельского хозяйства, также 

прививалась любовь к Родине, но гражданского воспитания ученики не 

получали.  

Сейчас в данных странах демократическое устройство общества, где 

властью должен обладать народ. Но чтобы так было не только на бумаге, 

но и в реальной жизни, необходимо, чтобы гражданское общество в стране 

активно развивалось, то есть граждане должны иметь активную 

гражданскую и правовую позицию, не стоять в стороне в случае 

произвола. Для этого необходима как когнитивная (обладать определенной 

суммой знаний и уметь владеть ими), так и ценностная (сформированная 

систему демократических ценностей) составляющие, а также потребность 

оказывать влияние на общественно-политическую жизнь общества. Итак, 

несмотря на разные пути социально-экономического развития, все 

постсоветские страны, по нашему мнению, столкнулись с нерешенной 

проблемой гражданского воспитания детей и подростков. Далее в статье 

мы попытаемся рассмотрим данную проблему на примере российских 

школ. 

Говоря о гражданском воспитании личности мы считаем 

закономерным рассмотреть ключевое определение: воспитание. В 

педагогике существуют разные подходы к определению понятия 

«воспитание», оно употребляется в широком и узком смысле. В 

современном словаре по педагогике воспитание в широком смысле 

определяется, как "функция общества по подготовке подрастающего 

поколения к жизни, осуществляемое всем социальным устройством: 

общественными институтами, организациями, церковью, средствами 

массовой информации и культуры, семьей и школой" [3]. 

В узком смысле "воспитание - специально организованный и 

управляемый процесс формирования человека, осуществляемый в учебно-

воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности". 

Сущность воспитания, по мнению К. Д. Ушинского "заключается в 

таком взаимодействии, что воспитатель стремится повлиять на 

воспитуемого. То есть воспитание является одним из видов деятельности 

по преобразованию человека или группы людей" [2]. 

Существуют разные виды воспитания: гражданское, политическое, 

нравственное, трудовое, правовое, физическое, экономическое, 

экологическое и другие.  

Одним из приоритетных направлений в воспитании молодежи 

России на сегодняшний день является гражданское воспитание. В 

нормативно-правовых документах РФ рассматривается гражданское 

образование и делается акцент на актуальности и необходимости 

реализации данной проблемы. Существует письмо Министерства 

образования «О гражданском образовании учащихся 
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общеобразовательных учреждений Российской Федерации» [1], где 

указывается "главная цель гражданского образования - воспитание 

гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе" [1]. Несмотря на осознание важности  данной проблемы на 

государственном уровне, решить ее сложно. 

Если изучить состояние гражданского воспитания школьников, то 

можно понять, что есть барьеры на создании системы воспитания 

российского гражданина. Данными барьерами являются: снижение уровня 

образования, узкая ранняя профилизация учебных заведений, распад 

школы как института всеобщего образования и воспитания.  

Существует парадокс: чтобы воспитать гражданскую личность 

необходимо обновить общество, и наоборот, чтобы изменить общество, 

нужно воспитать гражданина. Возникает вопрос, насколько современное 

школьное образование отвечает требованиям обновления общества и в 

каком направлении движется школа. Считается, что среднее образование 

меняется в демократическом и гуманном направлениях, однако по факту 

наблюдается невостребованность знаний, социальное расслоение школы, 

где развитие и получение знаний детьми осуществляется на фоне глубокой 

дифференциации.  

Как известно, социальное неравенство общества и противоречия, 

вызванные этим процессом оказывают серьезное влияние на процесс 

гражданского воспитания: декларируемая свобода, равенство, 

справедливость, в реальной жизни сталкиваются с материально тяжелыми 

условиями жизни, невозможностью проявить себя в обществе. Отсюда 

ощущение общественной безысходности и как следствие полная 

гражданская пассивность взрослых и, соответственно, детей.  

Решить  эти проблемы можно через модернизацию системы 

образования, так как сами педагоги многие понимают, что знание 

гражданских прав будет схоластическим, если не будет соответствующего 

уклада в учебном заведении. На данный момент нужно разрешить хотя бы 

такую небольшую проблему как отсутствие самоуправления. Справится с 

данной задачей будет сложно так как опыта демократического поведения 

нет как и у учителей, так и у учеников. Поэтому для гражданского 

воспитания необходимо перестроить систему школьного образования в 

демократическом русле.  

Следует создавать "возможности для гражданской деятельности 

учащихся не только в учебном процессе, но и вне его"[1]. Привлекать 

обучающихся в разработке и решении школьных и общественных проблем 

для получения ими полезного опыта. Создание в школе среды 

взаимоуважения и равенства, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса. Необходимо проводить различные социальные 

мероприятия, подталкивающие ребят к гражданской активности, будь то 

волонтёрство или молодежная дума. 
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Выпускник школы в процессе обучения (в том числе, в ходе 

гражданского образования) должен овладеть знаниями о правах человека, 

о государственных и общественных институтах, чтобы знать все свои 

возможности для самореализации. Также важно умение анализировать 

политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми – такие навыки 

помогают разумно действовать в критической ситуации. Школьник должен 

быть неравнодушным, стремиться к участию в общественно-политической 

жизни. 
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ГЕРОИ – СИБИРЯКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Только с Алтайского края было призвано на фронт за годы Великой 

Отечественной войны 611 245 человек. В 1941 году Алтайскими 

военкоматами было мобилизовано около 500 000 тысяч человек.  

Более 250 уроженцев и жителей края удостоены звания Героя 

Советского Союза. Первым его получил младший сержант А. М. Грязнов 

— 22 июля 1941 г. Сорок Героев вырастила 5-я гвардейская (бывшая 107-

я) стрелковая дивизия. В ее составе начал боевой путь Герой Советского 

Союза почетный гражданин Барнаула Н. Д. Козин. Высшая награда 

присуждена медсестре В. С. Кащеевой. А прославленный летчик П. А. 

Плотников стал дважды Героем Советского Союза. Ратные подвиги 

десятков тысяч наших земляков отмечены боевыми орденами и медалями. 

Почти 170 тыс. воинов с Алтая погибли в битве с фашизмом. Память 

о них запечатлена в названиях рабочих поселков, улиц и школ, в 

мемориалах, памятниках и обелисках. Установлены бюсты и 

мемориальные доски Героев, созданы музеи Боевой славы. Герои 

Советского Союза Я. И. Баляев, И. М. Ладушкин, А. И. Ощепков, М. И. 

Рогачев, Л. Г. Храпов навечно зачислены в списки частей, в составе 
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которых они воевали. 

Об одном таком Герое, нашем земляке, я хотела бы рассказать. 

Иван Тихонович Гулькин (1923-1945) — капитан Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза (1944), член ВКП (б) с 1943года. 

Иван Гулькин родился 23 июня 1923 года в посёлке Алексеевка 

(ныне — Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области 

Казахстана) в семье крестьянина. В 1931 году вместе с семьёй переехал в 

село Лебяжье Алтайского края, а в 1934 году — в Барнаул. В 1940 году 

окончил среднюю школу № 25 в Барнауле, одновременно учился в 

аэроклубе. В январе 1941 года Гулькин был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Окончил Молотовскую лётную школу, 

затем в 1942 году Майкопское военное авиационное училище. С мая того 

же года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

К сентябрю 1943 года младший лейтенант Иван Гулькин был 

старшим лётчиком 667-го штурмового авиаполка 292-й штурмовой 

авиадивизии 1-го штурмового авиакорпуса 5-й воздушной армии Степного 

фронта. К тому времени он совершил 93 боевых вылета, нанеся 

противнику значительный ущерб в живой силе и технике. В воздушных 

боях Гулькин сбил 3 самолёта противника в группе. В 1943 году Иван 

Гулькин участвовал в боях за Белгород и Харьков, Днепровский плацдарм 

и Кировоград. В 1944 году принял участие и в Корсунь-Шевченковской 

наступательной операции наших войск. Затем он участвовал в боях за 

Первомайск, Умань, дрался за Молдавию и на Румынской земле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 

года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» младший лейтенант Иван Гулькин был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за номером 1462. 

Вот письмо, написанное Иваном Гулькиным своему отцу 12 марта 

1944 года, где описан один из его боевых вылетов: «Война пошла по 

графику. Намечено убить немца – убьёшь. Гоним его… Папа расскажу, как 

сегодня летал. Техника выполнения полёта тебе не интересна. А что 

сделал? Пришёл на их территорию. Ходил, ходил, в деревнях никого не 

видно. Одни бабы стоят, поразевают и смотрят. Потом случайно увидел – 

идут автомашины по грязи, тащатся тихо, не могу понять, кто это наши 

или немцы? Развернулся, смотрю, соскакивают и ложатся на землю в 

болотных куртках. Немцы. Ну и давай их поливать… Точно не 

сосчитаешь, сколько убил, скорость большая, но человек двадцать. 

Поодаль конники на подводах разбегаются. Прошёлся над ними, а мой 

стрелок как даст! Он вообще смышлёный парнишка. В другом месте 

штабные легковые машины стоят в куче. Этих — то уж не выпустил ни 
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одного. По мне пулемётами били, две пули попали в машину, но это 

пустяки. Я их бомбами накрыл. Потом вижу два грузовика встали и люди 

упали с них на землю. Хотел выстрелить, но там были две бабы. Думаю не 

надо, мирные… И вернулся домой. Высота полёта была 30-50 метров, на 

земле всё хорошо видно. Много убил. Когда дома доложил об этом, даже 

сначала не поверили».  

Весна 1945 года. До светлого дня Великой Победы остаётся всего 

несколько месяцев. Но не всем суждено было дожить до этого светлого 

дня.  4 марта 1945 года командир эскадрильи 141-го гвардейского 

штурмового авиаполка капитан Иван Гулькин пропал без вести, не 

вернувшись с боевого задания в районе населённого пункта 

Вельекльсдорф к юго-востоку от Лаубана, Германия. 

К тому времени отважный лётчик-штурмовик выполнил около 200 

успешных боевых вылетов, уничтожил: 26 танков, 112 автомашин с 

пехотой и грузами, 17 зенитных и артиллерийских батарей, 2 

бомбардировщика Ю-87, 2 склада с боеприпасами, 2 склада с горючим, 6 

автоцистерн с горючим, 10 дотов и блиндажей, 18 домов сильно 

укрепленных опорных пунктов, 13 железнодорожных вагонов и до 500 

солдат и офицеров. Проведя более 20 групповых воздушных боёв, сбил 5 

истребителей противника. 

Был также награждён орденами Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, рядом 

медалей. 

В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. письма Героя Советского Союза И. Т. Гулькина были опубликованы в 

«Краеведческих записках» Алтайского государственного краеведческого 

музея в полном объеме. С другими источниками мемориального музейного 

фонда И. Т. Гулькина знакомит современника фотоальбом «Память. 

Реликвии Великой Отечественной войны в музеях Алтайского края», 

вышедший в это же время. 

В честь Гулькина названа улица в Барнауле, там же на здании школы 

№25 (ныне лицей №130 «РАЭПШ») и на доме, где жил Иван Гулькин, 

установлены мемориальные доски. 

В настоящее время выпускники 25-ой школы и родственники Ивана 

Тихоновича,проживающие в Барнауле, собрали подписи о присвоении 

имени Ивана Гулькина и восстановлении номера старейшей школы 25, 

одной из новых  школ города. В честь 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне администрация Барнаула дала положительный ответ 

в решении этого вопроса.  

Павел Кузьмич Коршунов родился 24 декабря 1918 года в селе 

Змеиногорск в Алтайском крае. После окончания девяти классов школы 

работал на обогатительной фабрике. 
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В 1941 году Коршунов был призван в армию. С октября того же года 

— на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 

Западном, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в Курской битве и освобождении Украинской ССР. 

К сентябрю 1943 года старший сержант Павел Коршунов командовал 

отделением 931-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й 

армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь 

с 29 на 30 сентября 1943 года Коршунов переправился через Днепр в 

районе села Лютеж и в составе своего взвода принял активное участие в 

отражении восьми вражеских контратак. 6 октября 1943 года получил 

ранение 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 

года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра» 

старший сержант Павел Коршунов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1946 году Коршунов был демобилизован. Вернулся на родину. С 

1948 года находился на различных партийных должностях, был 

председателем Змеиногорского райисполкома, затем Алтайского 

райисполкома. В 1953 году Коршунов окончил Алтайскую краевую 

партшколу. С 1957 года являлся первым секретарём Алтайского райкома 

КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, делегатом XXII 

съезда КПСС. Погиб в автокатастрофе 31 мая 1973 года. 

Был награждён двумя орденами Ленина, орденом Отечественной 

войны 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, рядом медалей. 

В честь Коршунова названа школа в селе Алтайское. 

Наша семья давно дружит с родственниками Павла Кузьмича и с 

огромным интересом мы слушали воспоминания жены Павла Кузьмича и 

его детей, рассматривали личный архив, наградные листы и его письма с 

фронта. Эта маленькая частица военной истории наших дедов навсегда 

останется у нас в памяти. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. 

ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — 

Любичев/. — 911 с. — 100 000 экз. — ISBN отс., Рег. № в РКП87-95382. 

2 Кузнецов И. И., Джога И. М. Золотые Звёзды Алтая. — Барнаул, 

1982.   

3 Боевая слава Алтая. — Барнаул: Алтайское кн. изд., 1978.   

4 Школа–гимназия - № 25 –Барнаул. – Режим доступа: 

http://www.ecole25.ucoz.ru 

   



533 

ӘОЖ  

Көшенова  Ә. С., Игибаев С.Қ. 

С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР 

САЯСАТЫ (ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ҮЛГІСІНДЕ) 

 
Тəуелсіз Қазақстан Республикасының  жəне ондағы жастар тағдыры 

бір – бірінен ажырағысыз. Бүгін де, болашақта да олардың қалай өзара 
əрекеттесетіндігіне байланысты. Жастарға қатысты ойластырылған 
саяасат, оның өмірлік қарекетін қолдау жөніндегі батыл іс – қимылдар 
арқылы ғана өскелең ұрпақтың сеніміне ие болуға болады. Жастардың 
əлеуметтік үдерістеріндегі рөлін іргелі  тұрғыда қайта ұғынбайынша, 
жастар феномені жөнінде санада төңкеріс болмайынша, адамзат сапалы 
тұрғыда дами алмайды.  

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасының жастар саясаты 
əлеуметтік саясаттың аса жас бағыты болып отыр. Мəселен, «Қазақстан 
Республикасының Жастар саясаты туралы концепциясы» 1999 жылы  28 
тамызда қабылданған, оның мағынасын кең түрде ашатын, 
тұжырымдамалық – əдістік негізге сүйенетін 2004 жылы 7 шілдедегі 
«Жастар саясаты туралы заң» бар. Алайда, оның баптары не себепті толық 
орындалмайды? Оның толық орындалмауы эффективті норамативтік – 
құқықтық базасы жеткілікті қамтамасыз етілмегендіктен бе, қаржылық 
жетіспеушіліктен бе, қадағалаудың аздығынан ба секілді түрлі қырлары 
бар. 

Қазақстан Республикасының Президентінің  №73 жарлығымен 2009 
жылдың 28-ші тамызында «Қазақстан Республикасының  мемлекеттік 
жастар саясаты» туралы концепциясы бекітіліп бүгінгі күнге дейін жастар 
мəселесін шешетін негізгі құжат болып келеді. Қазақстан 
Республикасының Үкіметінің қолдауымен осы концепцияны жүзеге 
асыруда 2010-2012 жылдарға «Қазақстан жастары» атты нақты бағдарлама 
қабылданды. Басым бағыттарға ең бірінші азаматтылық пен патриотизмді 
дамытуға, жастардың рухани-адамгершілік қасиеттерін жоғарылатуға көп 
орын берілген. 

Тұжырымдама мақсаты табысты, толыққанды, бəсекеге 
қабілетті жəне патриот жас қазақстандықты қалыптастыру болып 
табылады. 

Тұжырымдама мақсатына қол жеткізу үшін міндеттерді үш бағытта 
шешу қарастырылады: 

1. Бағыт «Жастардың құндылық-патриоттық бағдарларын 
қалыптастыру»; 

2. Бағыт «Жастардың экономикалық, əлеуметтік, 
инновациялық жəне шығармашылық əлеуеттерін дамыту»; 

3. Бағыт «Мемлекеттік жастар саясатын институтционалдық 
қамтамасыз ету». 
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Мемлекеттік жастар саясатын одан əрі дамыту мынадай кезеңмен 
жүзеге асырылады: 

1) 2012 жылдан 2015 жылға дейінгі кезең; 
2) 2016 жылдан 2020 жылға дейінгі кезең.  
Бірінші кезеңде:  
• «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік жастар саясаты мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы қабылданады; 

• орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың 
құзіреті мен өкілеттігі нақтыланады, олардың жауапкершілігі артады; 

• жергілікті атқарушы органдарға қарасты жастар саясаты мəселелері 
жөніндегі консультатвиті-кеңесші органдардың тиімділігі жүйелендіріледі 
жəне артады; 

• жастар саясаты мəселелері бойынша орталық жəне жергілікті 
атқарушы органдар қызметкерлерінің, жастар ұйымдары жетекшілерінің  
біліктілігі артады; 

• жастар саясатын талдау, мониторинг жəне болжау жүйесі 
құрылады; 

• «Жастар» республикалық сараптау-талдамалық құрылымы 
құрылады; 

• экономиканың əртүрлі секторларының кəсіпорындарында жастар 
ұйымдары құрылады жəне жастар саясатының корпоративтік 
бағдарламалары қабылданады;  

• «Жастар практикасы», «Жасыл ел», «Дипломмен ауылға», 
«Жастардың кадрлық резервтері», «Мемлекеттік қызмет мектебі», «Жастар 
Отанға!» жəне өзге де жастар бастамалары өз жалғасын табады; 

• техникалық жəне кəсіби білім беретін оқу орындарының 
түлектерінің мəліметтер базасы, оның ішінде сертификатталған 
enbek.gov.kz сайтында бұдан кейін жұмысқа орналастыру үшін құрылады; 

• азаматтық білімнің, азаматтық белсенділікті көтермелеудің жаңа 
əдістері енгізіледі («Қоғамға қызмет» курсы жəне тағы басқа); 

•  жастардың азаматтылық деңгейі артады; 
• «Ертеңің үшін аянба!» еріктілік қызметі бойынша қоғамның барлық 

қабаттарын қамтитын жаңа азаматтық институттар құрылады; 
• мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға бизнес-қауымдастықыт 

тарту; 
• жас кəсіпкерлерге қолдау көрсететін «Іске сəт!» арнайы жобасы іске 

асырылады; 
• жастар ортасында ғылымның мəртебесін көтеру жəне оларды 

инновациялық жобаларды əзірлеуге тарту үшін «Қарқын KZ» жобаларын 
іске асыру басталды;  

• жастардың санасында еңбек құндылықтарын арттыру бойынша 
«Еңбекқор» жобасын іске асыру басталады;  

• жастар үшін спорттық жəне демалыс инфрақұрылымдар желісі 
жəне оған қол жетімділік кеңейеді; 
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• табысты жас қазақстандықтың бейнесін танымал ететін 
«Отандастар» жобасы іске асырылады;  

• əрбір аудан деңгейінде мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс арқылы 
жастар ұйымдарын қаржыландыру енгізіледі; 

• 2014 жылға қарай жастардың денсаулық орталықтары мен жас 
аналар, отбасын жоспарлау мектептерінің желісі дамиды;  

• салауатты өмір салтын жастар арасында танымал ету үшін 
«Алға,Қазақстан!» жобасын іске асыру басталатын болады; 

• жас азаматтардың жұмыс іздеуінің орташа ұзақтығы 6 айдан 4 айға 
қысқартылады; 

• жұмыспен қамту өкілетті органдарымен жұмыс іздеп келген жастар 
санынан жұмысқа орналасқандар үлесі 10%-ға артады; 

• «жас отбасы» категориясы үшін тұрғын үй алуға, оның ішінде «Қол 
жетімді баспана – 2020» бағдарламасы аясында жағдай жасалады (2014 
жылдан бастап 3000 пəтер 2020 жылға дейін).  

    Екінші кезеңде жастардың жастар саясатындағы қолданыстағы 
шаралармен қанағаттану деңгейі артатын болады, оның ішінде: 

• жұмыспен қамту өкілетті органдарымен жұмыс іздеп келген жастар 
санынан жұмысқа орналасқандар үлесі 20%-ға артады; 

• жастардың барлық деңгейдегі маслихаттардағы өкілеттілік деңгейі 
14%-ға дейін өседі;   

• мемлекеттік қызметкер жастардың мемлекеттік қызметкерлердің 
жалпы санынан үлесі 30%-ға артады, оның ішінде «А» корпусындағылар 
саны да өседі; 

• жастардың профилактикалық тексеруден (скринигтік 
зерттеулерден) өтуі деңгейі артады; 

• дене тəрбиесі жəне спортпен айналысатын балалар мен 
жасөспірімдерді қамту өседі; 

• жастарды жұмысқа орналастыру жəне жастардың кəсіпкерлік 
белсенділігін арттыру, оның ішінде жеңілдік несиелер арқылы арттыру 
шаралары жалғасын табады; 

• білім беру органдарына қарасты мектеп оқушыларын кəсіби 
бағдарландыру жұмыстарын үйлестіретін қызметтер құрылады; 

• жас кəсіпкерлерге қолдау көрсететін «Іске сəт!» арнайы жобасы 
жалғасады; 

• жастардың санасында еңбек құндылықтарын арттыру бойынша 
«Еңбекқор» жобасын іске асыру жалғасады;  

• табысты жас қазақстандықтың бейнесін танымал ететін 
«Отандастар» жобасы жалғасады;  

• салауатты өмір салтын жастар арасында танымал ету үшін 
«Алға,Қазақстан!» жобасын іске асыру жалғасатын болады; 

• жастар ортасында ғылымның мəртебесін көтеру жəне оларды 
инновациялық жобаларды əзірлеуге тарту үшін «Қарқын KZ» жобаларын 
іске асыру жалғасады; 

• өңірлік сараптау-талдамалық құрылымы құрылады. 
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Мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың негізгі қағидалары мен 
жалпы тəсілдері орталық жəне жергілікті атқарушы органдармен ескерілуі 
қажет жəне олардың қызметтерін бағалаудың критерилері болмақ.      

Осы Тұжырымдама жастар саясатының жаңа үлгісін құру мен 
дамтыуға бағытталған заңнамалық жəне өзге-де нормативтік құқықтық 
актілерді əзірлеу үшін негіз бола алады. 

Осы Тұжырымдама Ережесі келесідегідей нормативтің құқықтық 
актілер арқылы жүзеге асады: 

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 
2) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жəне басқа заңнамалық 
актілер; 

3) «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты; 

4) Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспары; 

5) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

6) Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы; 

7) «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы; 
8) «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы; 
9) «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы; 
10) «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» жастар қанатының 2020 жылғы 

дейінгі «Жастар – Отанға!» стратегиясы; 
11) орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық 

жоспарлары[2]. 
Қазақстанда жастар жалпы халықтың 30 пайызын құрайды. Жастар 

саясаты туралы заң бойынша жастар 14 – 30 жас аралығын қамтиды. Сол 
себепті де мынадай сұрақ туындайды? 16 жастағы жасөспірім мен 29 
жастағы ересек адамның мүдделері бірдей болуы мүмкін бе? Осыған 
қарамастан аталған заңдағы шаралар екі  не одан да көп əлеуметтік топ 
өкілдеріне – бір заңды, бір мақсаттарды көздеуге шақырады. Ал негізінде 
осы жас аралығындағы азаматтарды ішінара тағы да бірнеше топқа бөліп, 
соған сəйкес мақсаттар мен нысандарды қабылдау қажет. 16,18 жастағы 
жасөспірімдер алдымен оқуға түсуді көздейді, ал 25 жастағы  азаматты 
жұмысқа тұру,отбасы құру, пəтер алу секілді дүниелер аландатады. Олай 
болмайтын болса, жастардың ішіндегі кейбір жас аралығындағы 
азаматтардың мүдделері лайықты деңгейде қорғалмай қалуы мүмкін. 

Ал жас ерекшеліктерін анықтап соған сай атқарылған жұмыстардың 
есебін білетін болсақ, əрбір жастағы азаматтар Үкметтің жұмысын 
бағалауға мүмкіншілік алушы еді. Мəселен жастар саясаты Департаменті 
жыл сайынғы жастардың жұмыссыздық деңгейінің ауқымын жариялайды. 
Егерде 14 пен 29 жас аралығындағы барлық азаматтардың санына 
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шаққандағы коэффицентін көрсеткен болса, онда олар қатты қателеседі. 
Себебі 14 пен 22 жас аралығындағы жастарға жұмыс істеу қажеттілігі жоқ. 
Сондықтан Жастар саясаты жөніндегі Департамент ең алдымен 
«жариялық» қағидасын қамтамасыз етуі керек. Осы орайда біз Жастар 
саяасаты Департаментіне демократиялық құндылықтардың бірі – 
жариялық қағидасын ұстануға шақырамыз [3]. 

Әлемдік қоғамдастық өткен ғасырдың 80 – ші жылдарында тап 
болған дағдарыстық ахуалдарды енсерудің жолдары мен амалдарын 
іздестіру барсында Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық 
гуманитарлық мəселелер жөніндегі комиссиясы өзгерістер факторларының 
арасында ( жаңа мемлекеттермен, қоғамдық қозғалыстармен, қазіргі 
технологиямен, трансұлттық кооперациямен жəне т.б. қатар ) ілгерілеудің 
нақты жəне елеулі күші деп алғаш рет жастарды атап көрсеткені əлдеқалай 
емес. БҰҰ құжаттарында ғаламшарда жастар санының көбеюіне орай 
олардың қоғамның қалыптасуының ең қуатты факторы болатыны, 
жастардың саяси, экономикалық жəне əлеуметтік құрлымдарды 
құрайтыны, мəдениетті дамытудың факторы болатыны атап көрсетілді. 
Мұнымен қатар Комиссия жастарды əлемдік қоғамдастықтағы ықпалы 
неғұрлым кем жəне ерекше осал, өміріне қауіп, ал игілігіне қатер төніп 
отыратын топтардың бірі деп мойындады. Жастарды өз айла – шарғысына 
пайдаланушылық бар. Әлемнің көптеген елдерінде жастардың қоғамнан, 
мемлекеттен, саясаттан жатсынуының айғақтары аз емес. Олардың 
қатарында түңілушілік, ашу – ызаның күшеюі, агрессияшылдық 
байқалады. Мұның өзі əлемнің көптеген аймақтарында саяси орнықтылық 
пен қоғамдық тəртіпке елеулі қатер болып табылады[4]. 

Ең қажетті заңды іске асырудағы, тұтас алғанда мемлекеттік жастар 
саясатын жүзеге асырудағы табыс көбіне оның кадырлармен қамтамсыз 
етілуімен, қабілетті құрлымдардың болуымен байланысты. Толедода өткен 
халықаралық  симпозиумда былай деп атап көрсетілді: «жастарға қатысты 
саясатты жүзеге асыру жөнінде «жастарға қатысты саясатты жүзеге 
асыруда үкметтің барлық секторларының, қоғамның барлық жіктерінің 
жəне жастардың өздерінің қатысуын үйлестіре алатындай ұлттық 
құрлымдар құрылуы тиіс, олардың елдің жоғарғы директивалық 
органдарына тікелей шыға алатын мүмкіндігі болуы тиіс. Сондықтан бұл 
құрлымдар үкметтің саяси ұстанымын бйнелеуге жəне осымен бір мезгілде 
тұтастық көзқарасты пайдалануға септесуге тиіс, өйтпейінше жастарға 
қатысты ұлттық саясатты толық жүзеге асыру мүмкін емес[5]. Әлемдік 
қоғамдастықтың тəжірбиесі жастар саясатын жүзеге асыру жөніндегі 
құрлымдарға əртүрлі көзқарас тұрғыларын көрсетіп отыр. Қазақстанда 
қарама-қайшылықты көрініс байқалады. 

Сөйтіп Қазақстанда егемен мемлекет жағдайында мемлекеттік 
жастар саясатын қалыптастыру мен жүзеге асырудың ұйымдық құқықтық 
негіздерін дамыту жүзеге асырылуда. Әлемдік практиканы ескеріп, уақыт 
талаптары мен республиканың мүмкіндіктеріне лайықты формалар мен 
əдістер ізденісі анық байқалады. 
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Жастар қоғамының сақталуы мен дамуы үшін, аға ұрпақтардың өмірі 
мен келесі ұрпақтардың өсіп – өрбуі үшін  басқа əлеуметтік топтар 
алмастара алмайтындай ерекше жауапты. Олар – экономикалық, саяси, 
əлеуметтік – мəдени дамудың етене субъектісі. Жастарды əлеуметтендіру 
мен интеграциялау тұрғысында қоғам тап болатын проблемалар жедел 
өзгеріп отырған əлемдегі жастардың қажетсінулері мен құлшыныстарының 
арасындағы, қоғамның жастарға ұсынатыны мен одан талап ететінінің 
арасындағы үйлеспеушіліктен пайда болды. Бұл қайшылықты шешу үшін 
жас ұрпақтың өзін жүзеге асыруы үшін, қоғамның даму үдерісіне осы 
дамуға қатысу арқылы өз үлесін қосуы үшін қажетті жағдай жасау керек. 
Білім беру мен тəрбие арқылы қоғам жастарды əлеуметтендіріп қана 
қоймайды, сонымен қатар жаңа идеялар мен көзқарастарды ұстанатын 
жастар да өз кезегінде қоғамды өзіне бейімделуге мəжбүрлеп, қоғамды 
өзгертіп жəне дамытып отырады.Осы айтылғанның барлығы егеменді 
Қазақстанның стратегиялық бағыттарының жүзеге асудағы маңызын, 
айқындайды. 

 Шығыс Қазақстан облысының жастар саясаты мəселелері 
басқармасының басшысы Ж.Б.Сəрсебаевтың Шығыс Қазақстан облысында 
«Қазақстан 2020: болашаққа жол» атты 2020 жылға дейінгі мемлекеттік 
жастар саясаты тұжырымдамасын іске асырудың ұйымдастыру-
тəжірибелік шаралары туралы ақпаратын тыңдап жəне талқылап, 
облыстық мəслихат жастар саясаты мəселелері басқармасының 2020 жылға 
дейінгі мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасының бірінші кезеңін 
іске асыру бойынша бірқатар жұмыстар атқарып отырғандығын атап өтеді. 

Шығыс Қазақстан облысында 359 мыңға жуық жастар тұрады, бұл 
облысымыздың бүкіл халқының төрттен астамын (26 пайызын) құрайды. 
Оның ішінде ерлер - 182 367 (51 пайыз), əйелдер - 176 645 (49 пайыз), 
облыстағы ауыл жастары - 138 931 (39 пайыз) адам. 

Облыста 80-нен астам жастар ұйымы тіркелген. Шығыс 
Қазақстандықтар 8 жоғары жəне 93 орта арнаулы оқу орындарында білім 
алуда. Мұнда 77 343 студент оқиды. Әскер қатарына шақырылатын жастар 
саны 17 655 адамды құрайды. 2012 жылы əділет органдарында 7307-ден 
астам жас отбасы некесін қиды[5].  

Шығыс Қазақстанда да əлеуметтік-экономикалық жағдайды 
жақсартуға, болашақ ұрпақтың қалыптасуы мен жан-жақты дамуына 
арнайы жастар бағдарламалары ғана емес, сол сияқты бүгінде елімізде іске 
асырылып жатқан білім беруді, денсаулық сақтауды, тілдерді дамытудың, 
үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың ауқымды мемлекеттік 
бағдарламалары; «100 мектеп, 100 аурухана», «Бизнестің жол картасы – 
2020», «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламалары бағытталған. 

Бұл жастардың əлеуметтік қалыптасу процесіне қатысушылардың 
бəрінен жастарды өз проблемалары мен жалпы ұлттық міндеттерді  
шешуге тікелей тартуға бағытталған тəсілдерді əзірлеуді жəне оны дəйекті 
іске асыруды талап етеді. 
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Қазақстанның алдында тұрған міндеттердің ауқымына сай келетін 
бастамаларды дамыту – азаматтардың əл – ауқатының өсуі жəне қоғамдық 
қатынастарды жетілдіру үшін орнықты шарттарды қалыптастырады. 
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Бахытжан Мусаханович Канапьянов, известный казахстанский поэт, 

писатель, публицист, издатель, так обозначил модель присущего ему 

творческого поведения – «летописец» своего времени. Литератор новой 

формации, нового века, Б. Канапьянов своим творчеством обращен 

одновременно и к прошлому, к истокам родной культуры, и к 

современности, ко всему актуальному и значительному, что происходит в 

мировой литературе сегодня. Он, как издатель, «открывает дверь» 

многочисленным поэтам и писателям своей страны.  

Учреждая практически первый на постсоветском пространстве 

Республиканский Издательский дом, Б. Канапьянов называет его 

поэтически: «Жибек жолы» (в переводе: «шелковый путь») и в книге 

«Кофе-брейк» так это комментирует: «Шелковый путь – это движущая 

система, и в координате ее измерений всегда присутствовала литература в 

образе книги» [2]. Книга для Б. Канапьянова выступает связующим звеном 

http://arhar.kz/4398/zhastar-sayasaty-b-gingi-k-nni-zekti-m-selesi
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31511719
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между автором и читателем. Подобно тому, как проходят Шелковый путь, 

так и читатель познает окружающий мир с помощью  книги. 

Выступления казахстанских поэтов конца ХХ – начала ХХ1вв. 

одновременно в амплуа мемуаристов, очеркистов и издателей собственных 

произведений, их выход на литературные трибуны, участие в открытых 

дискуссиях на страницах периодической печати – все это отражает 

потребность автора в диалоге со своим читателем. Бахытжан Канапьянов 

утверждает, что для нового поколения поэтов Казахстана «необходим 

глубокий творческий анализ поэтического наследия прошлых лет». Он  

выступает в новом качестве, как литератор новой формации, 

«практикующий поэт» и издатель, при этом основу его эстетической 

концепции составляет искренность и верность национальной традиции.  

На пороге XXI века Б. Канапьянов пишет, что «проблема сохранения 

духовности стоит как никогда остро». И для писателя современности 

важно донести вечные ценности до читателя, передать свой опыт и 

позаботиться о том, чтобы смысл, заложенный в произведениях, был верно 

истолкован.  Отсюда столь широка, богата и многообразна тематика его 

произведений.  К тому же для соответствия требованиям нового времени 

он использует разнообразные жанры, каждый из которых направлен на 

передачу авторского замысла. Так, в творчестве Б. Канапьянова 

встречаются зарисовка, эссе, очерк, рассказ, повесть, заметка, диалог и т.д. 

Это свидетельствует о многогранной творческой фантазии автора и 

способности установить контакт с читателем [6]. 

Отражением его восприятия истории и культуры стало издание 

книги «Над уровнем жизни», которое имеет универсальную структуру: 

объединяет и прозу, и стихи по принципу «лоскутного одеяла». Сам автор 

подчеркивает: «Книга избранного «Над уровнем жизни» для меня – рубеж, 

переход из одного душевного состояния в другое» [2]. Это своеобразный 

перелом в творчестве, когда писатель уже прошел путь становления и 

сейчас находится на этапе переосмысления прожитого и пережитого, этапе 

рефлексии. 

 Книга Канапьянова «Кофе-брейк» самим названием подчеркивает 

коммуникативную установку: автор предлагает сделать «паузу» в 

жизнестремительном потоке и рассмотреть самое «вещество поэзии»: 

«Нынче, как воздух, людям нужна исповедальность: энергия яркой 

вдохновенной строки – и живое общение» [2]. 

Коммуникативность книги поддерживается введением глав-

диалогов: «Поэт – читатель», «Поэт – журналист», «Поэт – философ», 

«Поэт – ночной прохожий», «Поэт – бизнесмен», которые можно 

рассматривать как интервью с самим собой в разных лицах, как «аlter ego» 

автора и, одновременно, как диалоги-споры с потенциальным читателем.   

Книга «Каникулы кочевья» на уровне номинации отражает 

траекторию историко-культурных ориентиров автора. Произведение 
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посвящено памяти Сержана Канапьянова, старшего брата Бахытжана 

Мусахановича, который «всем сердцем любил поэзию, боготворил ее и сам 

писал стихи». В своем вступительном слове к «Каникулам кочевья» 

Бахытжан Канапьянов вспоминает: брат однажды заметил, что 

«переводить и творить надо так, чтобы это были своеобразные каникулы 

нашего земного кочевья». Глубинный смысл словосочетание обрело 

позже, уже во время работы над книгой. «Каникулы кочевья» стали 

воплощением свободы творчества. Наряду с казахской поэзией в книге 

представлено творчество поэтов пяти континентов. История казахов 

говорит, поет, размышляет наравне с современниками, живущими в 

разных странах мира. Канапьянов-переводчик соединил - образно, 

символично, легко - времена, смешал их, сделал далекое близким, 

понятным, вечно современным [1]. 

 Здесь кочевье не просто перемещение по просторам Великой степи, 

но и движение в быстротечном потоке жизни. Философский подтекст, 

заложенный автором, дает возможность задуматься о мимолетности 

человеческого существования и возможности успеть осуществить 

задуманное. 

Историко-культурный дискурс прозы Канапьянова 

проиллюстрируем на примере нескольких его повестей и рассказов. Стиль 

прозы Канапьянова характеризуется вкраплением в русскую речь 

казахских слов и выражений (балбал, жалгыз агаш, Дос и т.д), что 

отражает принадлежность писателя, его сопричастность к казахскому 

народу. В его произведениях прослеживаются символы, являющиеся 

знаковыми для кочевых народов, например, беркут, дорога, балбал, степь. 

Совокупность этих элементов придает рассказам Канапьянова цельность и 

создает неповторимую манеру повествования. 

Стиль повести «У времени в плену (Мияно Ясуши)» напоминает 

современный mix – здесь одновременно присутствуют элементы истории и 

легенды, поэзия любовных взаимоотношений ракрывается в 

хронологически едва уловимых границах. Объединяет это увлекательное 

повествование поэтический образ времени, который дает возможность 

автору раздвинуть «плен» реального времени и выйти в круг ассоциаций 

времени художественного. В поисках новых художественных форм, 

наиболее точно отражающих творческое проявление личности ХХI века, 

поэт движется по «траектории» своеобразного синтеза форм словесного 

выражения, элементов разных видов искусств.  

Чуткий к истории в ее самых социально острых страницах, 

Канапьянов обращается к пережитой Казахстаном трагедии голодных 

1930-х годов, когда казахский народ вынужден был частично переселяться 

в Китай. Этим событиям посвящена киноповесть «Последняя осень поэта» 

– о завершающем этапе жизни Шакарима Кудайбердиева, который, 

проводив своих сыновей и соплеменников, предпочитает гибель бегству. 



542 

«Последняя осень поэта», посвященная 150-летию национального акына, 

представляет жанр прозы-размышления, особая структура повести – в виде 

диалога «автор-поэт – великий акын» открывает перед Канапьяновым 

новые художественные возможности. Благодаря такому сюжетному ходу 

перед читателем, как в кинохронике разворачиваются кадры авторской 

версии истории голода в конце 1920-х – начале 1930-х годов в северо-

восточных районах Казахстана. Писатель привлекает сведения о семейной 

жизни поэта, об издании его произведений в разные годы и в разных 

странах.  

Канапьянову-писателю принадлежит целый ряд исследовательских 

статей и очерков по теме политических репрессий в 20-30-е годы, когда 

был уничтожен весь цвет интеллигенции. Бахытжан Канапьянов призывает 

казахстанских исследователей отдать все силы «возвращению великих 

имен из забвения. Наш святой долг, чтобы этот благородный поиск был 

продолжен. Продолжен во имя памяти павших за независимость 

Казахстана и его народа, во имя нас, наших детей и внуков, во имя нашей 

исторической Родины» [5].  Историко-культурный подтекст 

канапьяновской прозы ориентирован на сохранение связи между молодым 

поколением и великими предками. Знание  истории необходимо 

современникам для сохранения памяти и продолжения человеческого рода.  

В романтической повести «Тамга Иссык-Куля» историческим фоном 

выступают события, происходившие на территории Прииссыккулья, 

ставшего местом ссылки репрессированных народов. Строительство 

пленными японцами в 1946-1948 годах военного санатория в Тамге, 

любовь японского парня и киргизской девушки – сюжетная канва, на 

которой разворачивается широкая панорама тюркского мира – от Японии 

через Тибет, Тянь-Шань до польских караимов. Здесь, в Тамге, из бесед со 

старожилами, такими как горный табунщик Омор, со встречи с которым 

начинается повесть, Б. Канапьянов узнал подробности участи 

интернированных японцев и о жизни киргизского народа, разделенного 

границей в результате частичной эмиграции в Китай из-за голода в начале 

прошлого века. Встреча с японским старцем Мияно Ясуши, который 

приехал поклониться этой доброй земле, сохранившей в 1945-47 годах 

жизнь ему и многим его товарищам, станет отправным моментом к 

панорамному научному исследованию и описанию тюркского мира, 

облеченному в форму повести «Тамга Иссык-Куля». 

Прозаическая зарисовка «Карта» выполнена в классическом жанре 

мини-эссе, лирического очерка и прочитывается в контексте 

канапьяновской метафорики: «На спящего мальчика среди ночи упала 

карта, висевшая на стене, и полностью накрыла, словно мировой волной, 

мальчика, который продолжал спать под разноцветными странами и 

континентами. Даже белоснежные полюса не холодили его сон своими 

ледниками» [4]. Выбранный автором-рассказчиком ракурс повествования 
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органично соединяет детское восприятие сна-сказки и взрослое 

объяснимое предметное описание события (на спящего ребенка со стены 

упала карта). Представление как будто ты находишься на самой карте и 

выбираешь вместе с героем свой маршрут по жизни. 

Мир детства восприимчив к чудесам, поэтому «пустыня Гоби» его 

«окликает …ревом верблюдов», австралийские кенгуру его «увлекают» в 

первозданные леса», юркие шимпанзе «манят» в непроходимые джунгли… 

«Веселые дельфины подставляли ему свои мокрые спины для 

прогулки в океане. Табуны степных лошадей уводили мальчика на свой 

водопой после полуденной жары. Громадные слоны протягивали ему 

хоботы в знак своей привязанности к мальчику. Берега континентов и 

материков ласкали сон мальчика своей прибрежной волной. И не было 

границ между странами и народами. И разноязычный говор людей 

смолкал, ибо видели люди земли, как спит мальчик, облокотившись на 

самую высокую вершину Джомолунгму. 

И только голоса перелетных птиц разбудили мальчика, которому 

надо было идти этим утром в первый класс» [4].   

Мысль графична по своей обнаженности. Но за ней органичная, 

ассоциативная цепь раздумий, в существование которой Канапьянов 

заставляет верить читателя. Спящего мальчика накрывает карта мира, 

которая как бы погружается в сон и начинают всплывать различные 

картины складывается определенный образ каждых стран.  

Мальчика же «будит» родной голос Земли: голоса перелетных птиц 

которое возможно он слышит каждое утро, но сегодняшнее пробуждение 

особенное поскольку он идет в первый класс. Возможно такой сон 

следствие того что мальчика ожидает жизнь связанное с познанием всего 

мира в целом» [4]. Так символически автор оставляет и для читателя 

возможность проснуться однажды и увидеть мир, как в первый раз. 

Одна из ключевых фраз этого рассказа: «И не было границ между 

странами и народами. И разноязычный говор людей смолкал, ибо видели 

люди земли, как спит мальчик, облокотившись на самую высокую 

вершину Джомолунгму» [4]. В этом отрывке сразу несколько знаков-

смыслов, которые понятны только детскому мировосприятию, а в речи 

взрослого рассказчика живут с еле заметной грустью: все так гармонично и 

так хрупко в мире детства, куда взрослым, к сожалению, уже дороги нет. 

Но можно попытаться объединиться всем странам и народам, чтобы такое 

детство было у всех детей в мире. Так раскрывается смысл номинации 

заглавия: «Карта»: это своеобразный нравственный ориентир среди 

опасных маршрутов нашего времени. 

Использованная автором жанровая номинация позволяет 

посредством буквенных символов перенести читателя на любой 

континент, познакомить его с любым животным. Подобный эксперимент 

является еще одним доказательством того, что авторское  творчество и  
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правильно подобранная форма повествования способны расширить 

границы между видами искусств, а иногда даже стереть. Что позволяет 

автору наделить буквенное выражением аудиальным, визуальным, 

кинестетическим значениями.  

Рассказ «За хлебом» представляет собой рефлексию автора на свою 

жизнь, выбор профессии. Определяющим моментом произведения 

становится отрывок, когда мальчик несет в сумке хлеб и книгу: «В сетке-

авоське, которую терпеливо нес мальчик, покоились две буханки хлеба, 

белого и черного, а также книга, пахнущая еще не ушедшей типографской 

краской, запах которой перебивал душистый и ароматный запах вечернего 

хлеба» [3]. 

Автор выделяет в рассказе два образа – «хлеб» как плодородное 

начало – хлеб насущный, и «книга» символ духовности, знания и 

мудрости. Вместе оба этих символа приобретают вселенское значение, 

поскольку человек не может обходиться без духовно-материальной пищи. 

Хлеб и книга запечатлены в сознании мальчика в качестве вечных 

ценностей человеческого существования и предопредели его творческий 

путь: «Прошли годы и десятилетия. Мальчик стал поэтом, писателем, 

издателем. Вышло много книг мальчика. В разных странах и на разных 

континентах. Он и сам побывал во многих странах, даже в тех, которых не 

видел на карте своего далекого детства. И когда получает из типографии 

очередной том полного собрания сочинений гения казахской словесности, 

писателя, на встречу с которым повел мальчика отец, он сквозь свежую 

типографскую краску всегда ощущает ничем не истребимый душистый 

аромат хлеба из далекого и незабываемого детства» [3]. 

Так, для мальчика навсегда в памяти остался поход за хлебом, как 

первая ступень ко взрослой, мудрой жизни. Книга приобрела значение 

проводника, который возвращает героя в детство, беззаботную жизнь. 

Придание автором глубокого смысла обычным вещам в рассказе отражает 

индивидуальную авторскую модель мира, его способность к 

самосознанию, осмыслению, переоценке событий с точки зрения 

соотнесенности с возрастом. В рассказе присутствуют биографическкие 

элементы, которые делают рассказ убедительным и достоверным.  

Авторский пример немаловажен в воспитании в читателях вечных 

ценностей во все времена. 

Историко-культурный дискурс канапьяновской прозы составляет 

стилевую манеру писателя, обусловленную его «кочевыми» корнями и 

выраженную в ментальной природе его поэтического мировосприятия. 

Проза Б.Канапьянова отличается глубинным философским смыслом, 

составляя специфику авторского видения мира. Канапьянов заставляет 

задумываться над неповторимым мигом жизни на этой Земле и призывает 

не растрачивать время впустую, а прожить его так, чтобы оставить после 

себя след.  
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Куземко Л.П. 

КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-

Каменогорска, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

АНАЛИЗ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«САМОПОЗНАНИЕ» В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы 

образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. 

Переход на обновление содержания образования предъявляет новые 

требования к работе в рамках компетентностного подхода, обеспечение 

педагогов здоровьесберегающими технологиями, формирование 

готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 

образовательного процесса и т.д. Обновление структуры образования 

заключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля 

обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели 

образования, обеспечивающей познавательную активность и 

самостоятельность мышления школьников. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике, в том 

числе и в процессе преподавания предмета,  основанного на вечных 

нравственно-духовных ценностях, «Самопознание». 

На первом этапе содержание предмета самопознание обеспечивало 

интегральную компетенцию человека быть полноценным субъектом 

жизнедеятельности в сложном современном мире, которая складывалась 

не только из умения познавать мир предметов и людей, но и вносить свой 

собственный творческий вклад в общечеловеческую культуру, осознанно и 

http://www.np.kz/old/2003/50/cultura1.html
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/literaturnaya-gazeta-literaturka-gazeta/literaturnaya-gazeta-6365---13-2012/49
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/literaturnaya-gazeta-literaturka-gazeta/literaturnaya-gazeta-6365---13-2012/49
http://www.reading-hall.ru/publication.php?id=1539
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самостоятельно ставить  жизненные цели, в соответствии с нравственными 

ориентирами определять пути их достижения, целенаправленно и 

осознанно регулировать собственное поведение, нести всю полноту 

ответственности за окружающий мир, осуществлять нравственный выбор в 

сложных жизненных ситуациях, стремиться к максимальной 

самореализации, быть в гармонии с собой и с миром.  

Данные задачи действительно обеспечивали поэтапное усвоение 

ценностей и формировали навыки жизнедеятельности, с опорой на 

которые было возможно говорить о духовности в старших классах. Так, 

например, человек рассматривался в контексте природного и социального 

аспектов бытия, проявления себя как индивида, личности, субъекта 

деятельности и т.д. Таким  образом, формировался базовый уровень 

потребностей, при прохождении которого обеспечивалось не только 

понимание что есть «Я», мир, человек, общество, но  и последовательный 

осознанный переход от потребностей в безопасности (защищенность, 

уверенность, стабильность) к эстетическим и духовным потребностям 

(любовь, радость, гармония, красота, личностный рост, развитие и т.д.). 

Например, формирование умения общаться и заботиться позволяло 

ребенку оказывать заботу, поддержку и внимание другим.   

Сформированная потребность в уважении и внимании позволяла 

чувствовать себя нужным, значимым, а значит проявлять уважение к 

другим. В каждом уроке появлялась возможность наполниться, осознать, 

понять, проанализировать и попробовать это на практике. К концу 

обучения появлялась потребность создавать вокруг себя атмосферу любви 

и согласия,  творить красоту мира и отношений, совершать открытия.  

Так, единство этих ракурсов обеспечивало гармоническое развитие, 

включающее самоопределение, самоактуализацию, самореализацию и 

самосовершенствование как высшей ступени развития Человека. А 

целенаправленный образовательный процесс был направлен на раскрытие 

каждым учеником своих природных способностей и творческого 

потенциала посредством создания своего внутреннего мира, осмысления 

своей неповторимой индивидуальности и ценности. 

Н.А.Некрасов в своей книге «Материнская любовь» сказал: «Каждый 

человек может дать другому только то, что имеет сам» [5; с.18]. Поэтому 

наполняя каждого ученика такими духовными качествами как уважение и  

забота о близких, доброжелательность и чуткость, любовь и добро к себе и 

окружающим, вооружая их навыками как можно это сделать в 

окружающем мире, формируя общечеловеческие ценности, позволяющие 

познавать себя, других, мир и духовный опыт человечества, наделяя их 

важными качествами личности и компонентами социального опыта - мы 

давали возможность подарить это другим людям. 

С 2010-2011 года происходит обновление содержания предмета 

«Самопознание», которое нацелено на определение собственно 
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общечеловеческих ценностей и качеств личности, которые им 

соответствуют [8; с.1]. Акценты расставлены на такие моральные нормы, 

как жить по совести, единство мысли, слова и дела, быть, а не казаться; 

любовь как энергия и есть основа жизни; бескорыстное служение; 

воспитание личным примером. 

Отличие новой концепции в том, что в программе восстановлена 

целостность понятий «духовность и нравственность», а  нравственные и 

мольные нормы рассматриваются как способ или инструмент [1; с.2]. 

Однако это создает определенные сложности в обучении. Так, например, 

без знания себя и своих мыслей и поступков,  без умения видеть и 

находить духовные и нравственные качества в себе и других, отделять  

поступки, основанные на нравственности от безнравственных, без 

отсутствия навыка пользоваться этими качествами, ребенок первоклассник 

не может говорить о высших проявлениях духовной природы человека - 

абсолютных общечеловеческих ценностях, заложенных в основу новой 

концепции преподавания: истина, любовь, праведное поведение (долг), 

внутренний покой (мир), ненасилие [3; с.1]. Это создает определенные 

трудности на пути к достижению требований к уровню знаний учащихся. 

Безусловно,  формирование 5 ценностей в урочной деятельности 

происходит посредством методов, каждый из которых полноценно 

работает на достижение цели и задач урока в соответствии с выбранной 

ценностью. Так,  этап позитивного настроя позволяет расслабиться 

физически и успокоить эмоции и ум, сконцентрировавшись ценности. 

Обсуждение цитаты, иллюстрирующей ценность, побуждает детей к 

самостоятельному поиску и размышлению. Пение хором и прослушивание 

музыки позволяет ощутить радость, дух единства и побороть эго и 

комплексы неполноценности. Рассказывание историй и их обсуждение  

помогает выразить своё отношение к событиям и героям, а также 

проанализировать собственное поведение. Творческая деятельность 

формирует или закрепляет полученные навыки через обсуждение 

типичных ситуаций из жизни, инсценировки, игры, кроссворды, 

иллюстрации, сочинение стихов и прозы, групповые рассказы и другое. 

Кроме того творческая работа, позволяет ребёнку выявлять свою 

индивидуальность, согласовывая при этом свои интересы и действия с 

действиями и интересами группы. Ребёнок учится делиться, сотрудничать, 

помогать, творить сообща, развивает своё воображение и творческие 

навыки, приобретает уверенность в себе и, самое главное, проживает 

конкретную ценность на практике, в действии. Особенно ценно то, что 

взрослые и дети объединяются для совместного, радостного творчества, 

будь то игры, сценки, рисование или другие виды деятельности. В этом 

состоит мастерство учителя - показать, как работают изучаемые ценности 

и обсуждаемые качества личности в процессе взаимодействия друг с 

другом. 
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 Таким образом, в ходе уроков происходит расцвет человеческой 

личности, выявление лучшего и преодоление того негативного, что 

неизбежно присутствует в каждом человеке. А  учителя, должны стать 

умелыми садовниками, заботливыми и мудрыми, направляющими, но и 

дающими достаточно пространства для проявления и раскрытия 

внутреннего потенциала детей.  

Для того чтобы вступить во взаимодействие с ребенком, которое 

раскрыло бы ему ценность и смысл жизни, учителю самому необходимо 

познать себя, проявить свои лучшие качества, самосовершенствоваться. 

Кроме этого, каждый взрослый должен быть внимательным к тому, что 

поступает в нас из внешнего мира, облагораживать, возвышать, развивать 

эти образы и снабжать ими духовный мир детей. 

Открыв свой внутренний мир и встав на путь осознанного развития, 

учащийся откроет сам все необходимое ему знания, и внутренний голос 

совести станет его вечным духовным учителем. 

В условиях когда уровень общей культуры и нравственности 

общества снижается, а семья становится преимущественно источником 

удовлетворения первичных потребностей – предмет самопознания 

действительно является практически единственным инструментом для  

формирования духовных и нравственных качеств личности [2; с.2]. 

Поэтому важно обеспечить качественный уровень интеграции данного 

курса во все сферы жизни ребенка и прежде всего в образование и 

воспитание.  

Именно через образование мы хотим возродить в нашем обществе 

духовно-нравственные ценности, чтобы каждый человек мог в полной 

мере реализовать заложенные в нем от рождения способности. Главное – 

не обучение предмету, а духовно-нравственное развитие личности. И здесь 

самым важным является становление достойной личности, обладающей 

хорошим характером, живущей согласно внутреннему голосу совести. В 

этом смысле приоритеты возрождения нравственности и духовности 

расходятся с общими концептуальными подходами в образовании: 

оценочная система, обязательное прохождение единого национального 

тестирование, другие регламентирующие нормы и правила... Конечно, 

если бы школа формировала убеждения, основанные на пяти 

общечеловеческих ценностях, и предметы соответствовали жизненному 

опыту и интересам детей, проблем было бы меньше. 

 Действующие противоречия создают перекос  между усвоением 

духовно-нравственных норм и их применением в жизни, а деятельность 

учителя порой сводится к нулю.  Спросите у проходивших людей: знаете 

ли вы, что бросая обертку от конфеты мимо мусорного ведра вы 

загрязняете улицу, город? Каждый ответит: «Знаю». Но почему же тогда на 

улицах и остановках города мусор и бумаги? Вот это и есть последствия 

этих противоречий между нормами и действиями, между знаю и делаю, 
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между должен и хочу.  

Влияние только одного предмета на то, чтобы человек раскрыл свои 

лучшие качества, свое высокое «Я» и оставался Человеком, конечно 

недостаточно. Развитие духовности и нравственности – процесс 

комплексный, который не может начинаться и заканчиваться на уроке, 

поэтому для получения результатов очень важно каждому их нас 

интегрировать общечеловеческие ценности в свою жизнь, в свое сердце, 

мысли и действия. Очень важно чтобы каждая личность опиралась в своём 

развитии на общечеловеческие ценности. Только тогда она сможет во 

благо себе и обществу применить свои знания и умения. Ведь только того, 

кто применяет на практике, проявляет истину, правильное поведение, 

умиротворённость, любовь и ненасилие, можно по праву назвать 

образованным человеком, несущим в мир стабильность и гармонию. 

Поэтому, если мы хотим видеть будущее мира светлым, мы должны 

изменить существующую сегодня модель образования, сориентировав её 

на общечеловеческие ценности, гармонично развивая сердце, голову и 

руки. 
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ФИЗИКА ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДА АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты – сабақ сапасын көтеру, оның түрін 

жетілдіру, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, олардың 
ізденуін, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мəлімет алмасуына, қарым-
қатынасына ақпараттық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, 
қарқынды дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды 
қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғамның негізгі 
талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау 
қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалана білу 
дағдыларын қалыптастыру. 

Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде 
ақпаратты жинау, сақтау, өндеу жəне тасымалдау істерін қамтамасыз 
ететін математикалық жəне кибернетикалық тəсілдер мен қазіргі 
техникалық құралдар жиыны. 

Ақпараттық технологиялар қоғамның барлық саласында, ғылыми-
техникалық зерттеулерде, білім беру процесінде жəне т.б. кеңінен 
қолданылуда.  

Физика сабақтарында ақпараттық-технологияларды пайдаланудың 
тиімділігі:  

 оқушының өз бетімен жұмыс істеу қабілеті қалыптасады;  
 аз уақытта көп білім алу мүмкіндігі бар;  
 алған білімдерін компьютерлік тест тапсырмалары арқылы 

тексеру; 
 шығармашылық есептерді шығару барысында физикалық 

құбылыстарды компьютерлік демонстрацияның көмегімен түсіндіру 
арқылы жүзеге асыру; 

 қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;   
 қажетті ақпаратты тез, жылдам алу мүмкіндігі;  
 қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақпен 

есту мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен 
əртүрлі физикалық құбылыс нəтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі. 

Физика пəнін оқытуда ақпараттық-технологияларды пайдаланудың 
негізгі артықшылықтарына төмендегілерді жатқызуға болады:  

- білімге бір-бірінен алыс қашықтықта орналасқан əр түрлі оқу 
орындарында отырып қол жеткізе алады (интернет, қашықтан оқыту); 

- олар оқушыларға тақырып шеңберіндегі физикалық құбылыстарды 
немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мəліметтер қорын 
ұлғайтады; 
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- оқыту жүйесін көп деңгейлі жетілдіру жəне оқу материалдарының 
сапасы артады;  

- компьютер көмегімен оқушы өз бетінше жəне өзге оқушылармен 
топтасып бірге жұмыс жасай алады; 

- оқу курсындағы жаттығулар мен эксперименттік тапсырмаларды 
шапшаң, əрі нақты орындай алады. 

Сабақтың барлық түрлерінде компьютерлік технологияны қолдануға 
болады: атап айтқанда, оқушылардың жаңа оқу материалын өз беттерінше 
меңгеруінде, оқушыларға зертханалық жұмыстарды орындатуда, есептер 
шығаруда, оқушылардың білімдерін тексерудің тестік формасында жəне 
т.б. қолдану мүмкіндігі бар. Сондай-ақ физика сабақтарында компьютерлік 
технологияны қолдану оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
шыңдай түседі. Сабақта компьютерлік технологияны қолдану 
оқушылардың оқу процесіне деген қызығушылығын көтереді, оқушыларға 
əлемді тану жəне таным процесін қабылдауға мүмкіндік береді. 

Оқытудың жаңа компьютерлік технологияларының жоғары жəне 
арнаулы оқу орындарында оқу процесіне кеңінен енгізілуі оқушылардың 
өзіндік жəне шығармашылық белсенділігін дамытады жəне өзіндік жұмыс 
түрлерін орындауға баулиды [5]. 

Компьютерлік технологияның дидактикалық мүмкіндіктерін 
педагогикалық мақсаттарға қолдану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту 
түрлері мен əдістерін жетілдіруде жақсы əсерін тигізеді.  

Оқу процесінде ақпараттық компьютерлік технологияны қолдануда 
мұғалім төмендегі мəселелерді білуі керек: 

 сабақтарда жұмыс жасай алуы үшін дидактикалық материалдарды 
дайындау үшін сəйкес редакторлардың көмегімен дыбыстық, сандық, 
текстік, графикалық ақпараттарды өндеуді; 

 сабақтарда презентацияларды демонстрациялау үшін MS Power 
Point редакторын қолданып, берілген оқу материалы бойынша слайдтарды 
құруды; 

 өз пəні бойынша дайын бағдарламалық өнімдерді қолдануды; 

 сабақта электронды оқулықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды; 

 оқу бағдарламалық құралдарды қолдануды; 

 дайын қабықша-бағдарламаларды пайдаланып тест тапсырмаларын 
дайындауда. 

Физика сабақтарында оқушыларды компьютерлік техникаға 

қатыстырудың əртүрлі тəсілдерін қолдануға болады. Әсіресе компьютерлік 

техниканың дамуына сəйкес ғылым əлемінде жаңа зерттеу əдісі – 

компьютерлік эксперимент пайда болды. Компьютерлік эксперименттің 

негізгі мақсаты – мүмкіншілік шектеулі болған жағдайда (экспериментті 

жасауға нақты құрылғы құруға немесе ондай мүмкіншілікжоқ болғанда) 

зерттеу нысаны туралы жалпы ақпарат алу мақсатында қолданылады [3].  

Физика сабақтарында оқушыларды компьютерлік техникаға 

қатыстырудың тағы бір жолы – компьютердің көмегімен физикалық 
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есептерді шығару. 

Есептерді шығару көптеген мақсаттарды көздейді: физикалық 

құбылыстардың мазмұнын түсінуге, ұғымдарды қалыптастыруға, 

оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту жəне оларға өз білімдерін 

іс жүзінде қолдана білуге үйрету, оқушыларды тəрбиелеу, білімін, 

дағдылары мен іскерліктерін қадағалау жəне есепке алу. 

Осы маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін есептің шартын терең 

түсіну қажет, оған жетудің тиімді жолдарының бірі – есеп шығаруда 

компьютерді пайдалану [1].   

Көп қайталап есептеу жүргізуге арналған программалық есепті Excel 

кестелік процессордың көмегімен шығарудың мысалын қарастырайық.   

№ 758 (ПРГ, программалық есеп) Радиусы r  болатын дөңгелек 

пластиналардан тұратын жазық конденсатор диэлектрик өтімділігі   жəне 

қалыңдығы d  болатын қабатпен бөлінген. Конденсатор кернеуге дейін 

зарядталған. Табу керек: 1) с  конденсатор сыйымдылығын; 2) 

пластиналардағы q  зарядты; 3) электр өрісіндегі W энергияны [4].   

№   мr,  мd ,  ВU ,  

1 1 0,11 0,0098 27000 

2 2,1 0,1 0,001 2400 

3 6 0,089 0,0013 1600 

4 7 0,124 0,00092 940 

5 7 0,136 0,00081 430 

 

Бер: 
  

мr,  

мd ,  

ВU ,  

d

S
c 0
 , 2rS   

d

r
c

2

0
  

мФ /10*85,8 12

0

  

Фc 12
12

10*34
0098,0

11,0*11,0*14,3*10*85,8*1 


  

Клq 612 10*93,027000*10*34    

ДжW 3
6

10*5,12
2

27000*10*93,0 


  

?,, Wqс

  

cUq   

2

qU
W   

 

Excel кестелік процессордың көмегімен шығарылған есептің шешуі 

көрсетілген (1-кесте).  
 

Кесте 1 – есептің шешуі 

 
 

 

№723. Сұйық диэлектриктегі нКл4  зарядтан см3  қашықтықтағы 
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өрістің кернеулігі мкВ /20 . Диэлектриктің диэлектрлік өтімділігі қандай?  

Бер:

9

4

4*10

q нКл

Кл

 



2

3

3*10

r см

м

 



3

20 /

20*10 /

E кВ м

В м

 


 

9 2 29*10 * /k Н м Кл  

Талдауы 
Заттың диэлектрлік өтімділігі мына 

формуланың көмегімен анықталады: 
E

E0 , 

мұндағы 
20

r

q
kE   болғандықтан, 

Er

qk
2

  

 

Шешуі 

2

10*2*10*9

10*4*10*9
44

99









 

Жауабы: 2  

?    

 

Мысалы жоғарыда қарастырған есепті шығарып болғаннан кейін 

мəліметтер қоры терезесін пайдалану арқылы диэлектрлік өтімділік қандай 

затқа тəн екенін анықтауға болады. Ол үшін алдын-ала дайындалған 

заттардың диэлектрлік өтімділігі кестесін жəне есептің берілгендері мен 

анықталған шама енгізілген кестелер арасында байланыс орнатамыз.  

Алдымен Access мəліметтер қорын басқару жүйесінің көмегімен 

кесте құрылады (біздің мысалымызда «есеп» кестесі). Кестеге есептің 

шарты мен анықталған шама енгізіледі (1-сурет).  

 

 
 

1-сурет. Есептің шарты 

 

Алын-ала құрылған заттардың тығыздығы енгізілген кесте 

(«диэлектрлік өтімділік» кестесі) пайдаланылады (2-сурет). 

 
2-сурет. Заттардың диэлектрлік өтімділігі 

Енді есептің шарты бойынша құрылған кесте мен заттардың 

диэлектрлік өтімділігі енгізілген кестелер арасындағы диэлектрлік 

өтімділік өрістері арқылы байланыс орнатылады (3-сурет). 
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3-сурет. Байланыс орнату 

 

Кестелер арасында байланыс орнатылғаннан кейін сұраныс 

жасалады (4-сурет).  

 

 
 

4-сурет. Сұраныс орнату 

 

Соңғы нəтиже берілген сұраныс кестесі алынады (5-сурет). 

 

 
 

5-сурет. Сұраныс нəтижесі 

 

Алынған кесте бойынша диэлектриктің диэлектрлік өтімділігі 

парафинге тəн екендігін анықтауға болады.  

Осындай оқу, тəрбиелік жəне кəсіби бағыттағы міндеттерді шешуде 

ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдануда 
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оқушылардың ақпараттық құзырлылықтарын қалыптастыру мəселесіне өз 

үлесін қосады [2].  

Есептерді шығаруда компьютерлік технологияны қолдану 

оқушылардың пəнге деген қызығушылығын арттырады. Әрі бір есепті əр 

түрлі нұсқамен шығару оқушылардың оқу материалын терең де берік 

меңгеруіне əсері мол. Компьютерді пайдаланып шығарылған есептер 

арқылы қарастырылатын құбылысты, заңды, қағиданы оқушылар оңай 

түсенеді. Компьютердің көмегімен физикалық есептерді шығару 

оқушылардың жұмысының өнімділігін арттыруға жəне физика есептерін 

жаңа мазмұнмен толықтыруға мүмкіндік береді. 
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УДК 64.013 

Кузнецова А.Е., Байсапакова М.Т., Винокурова Е.И. 

Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, Республика 

Казахстан 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

 ГОРОДА  АЛМАТЫ 

 

Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. На 

современном этапе значение транспорта неизмеримо выросло. Ни одно 

государство в мире за все время его исторического развития не обходилось 

и не сможет обойтись без развитой транспортной инфраструктуры. 

Термин «транспорт», происходит от латинского «transporto», что 

значит «переношу, перевожу, перемещаю». В этом слове отражаются 
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вещества, предметы и живые объекты в виде грузов и людей (пассажиров). 

Однако кроме изначального смысла этот термин стал употребляться и в 

других значениях [1]. 

Так, в определенном контексте под словом «транспорт» понимают:  

1) отрасль народного хозяйства, имеющую своим назначением 

перевозку грузов и пассажиров; 

2) собственно процесс перемещения груза или людей (пассажиров) в 

пространстве, который чаще обозначается словом «транспортировка»; 

3) комплекс технических средств, обеспечивающих процесс 

передвижения материальной продукции и людей; 

4) поток транспортных единиц, движущийся по водному пути, по 

улице или дороге; 

5) отдельную партию груза, следующую в определенный пункт 

назначения и конкретный адрес [1]. 

В основном этот термин используется большей частью в первом и 

втором значениях. 

Транспорт общего пользования - транспорт, который в соответствии 

с действующими законоположениями должен осуществлять перевозки 

грузов и пассажиров, кем бы они не были предъявлены: государственным 

предприятием или учреждением, общественной организацией или частным 

лицом. К транспорту общего пользования относятся: железнодорожный, 

морской, речной, автомобильный, воздушный, а также все виды 

городского общественного транспорта [2]. 

Транспорт общего пользования составляет основу единой 

транспортной системы государства. Именно он представляет 

самостоятельную «транспортную промышленность», которая обеспечивает 

основные нужды страны в перевозках, необходимые для кооперации 

производств и взаимодействия всех отраслей народного хозяйства, а также 

основные перевозки в сфере торговли и обслуживания населения. 

Транспортная доступность и комфортность передвижения по городу 

- это одно из наиболее ценных и ценимых прав горожанина. По состоянию 

транспортной инфраструктуры и городского транспорта граждане, в том 

числе, оценивают состояние государственных институтов и перспективы 

страны в целом. 

В жизнь современного города неотъемлемой частью вошел 

общественный транспорт, основной задачей которого является 

обеспечение потребности населения в перевозках. Транспортная 

подвижность жителей и средняя дальность их поездок растет по мере роста 

численности и городской территории. 

В настоящее время в Казахстане население в основном для 

передвижения по городу пользуется городским общественным 

транспортом, т.к. он более доступен для горожан. Общественным он 

называется потому, что каждый желающий, оплатив проезд, может им 
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воспользоваться. Как правило, к городскому общественному транспорту 

относятся автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное такси, метро.  

Автобус является главным видом общественного транспорта в 

городе Алматы, которым ежедневно пользуется тысячи горожан. Сегодня в 

Алматы действуют 160 автобусных маршрутов, некоторые из них 

обеспечивают связь города с населенными пунктами, расположенными 

неподалеку от Алматы.  

Часть автобусов г. Алматы (порядка 800 единиц) переведена на 

компримированный (сжатый) природный газ. 

На сегодняшний день в городе Алматы уровень и качество 

транспортного обслуживания населения заметно снизилось, что вызывает 

справедливые упреки и осуждения пассажиров и как следствие, может 

привести к нагнетанию социальной напряженности города. Для выявления 

данных проблем был проведен социологический опрос среди жителей 

города Алматы о состоянии общественного транспорта. Благодаря 

данному социологическому опросу мы узнали мнение населения города 

Алматы об общественном транспорте, что позволило выявить основные 

проблемы. Целью нашего опроса являлось дать оценку работе 

общественного транспорта, выявить проблемы в работе транспорта всего 

города Алматы и причины их возникновения, оценить обслуживание 

персонала общественного транспорта.  

В анкету были включены некоторые параметры, которые описывают 

работу общественного транспорта. В опросе приняли участие 40 человек. 

Из них 16 человек мужского пола (40%) и 24 женского пола (60%), 25 

студентов (62,5%), 9 рабочих (22,5%), 6 пенсионеров/домохозяек (15%). По 

поводу состояния городского общественного транспорта 22,5% 

пассажиров считают, что оно хорошее, 32,5% - удовлетворительное, а 

остальные 7,5% утверждают, что положение транспорта оставляет желать 

лучшего.  

У большинства населения (в том числе и у тех, кто не имеет 

возможности иметь собственный автомобиль, и заинтересован в 

общественном транспорте) сформировалось стойкое недовольство 

общественным транспортом - состояние подвижного состава, качество 

предоставления услуги.  

Одной из значимых проблем городского общественного транспорта в 

нашем городе является сильная изношенность транспорта, при этом его 

владельцы с нежеланием ремонтируют транспорт. Как следствие износа - 

снижение уровня технической надежности и безопасности пассажирского 

транспорта. Ко всему этому, владельцы общественного транспорта не 

поддерживают салоны в аккуратном состоянии, не соблюдают чистоту, а 

именно протертые сиденья не заменяются, стекла и стены не моются 

месяцами. Все это приводит к постоянным недовольствам пассажиров, 

ведь весьма неприятно передвигаться в подобных условиях. Необходимо 
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соблюдать чистоту салона в городском пассажирском транспорте и не 

доводить транспорт до аварийного состояния. А  также необходимо 

обновить автобусный парк новыми моделями автобусов, работающих на 

экологически чистом топливе, так как общественный транспорт наряду с 

личными автомашинами серьезно ухудшают экологическую обстановку в 

городе.  

Помимо этого, некоторые владельцы транспортного бизнеса решают 

свои интересы, игнорируют при этом интересы пассажиров: транспорт 

ходит преимущественно в часы «пик», рано уходит с маршрутов, 

простаивает на конечных остановках до полной загрузки, игнорируя 

расписание, а также присутствуют большие интервалы прохождения 

маршрута. 

Самой актуальной проблемой, по словам пассажиров, остается 

проблема полных до отказа пассажирами автобусов, особенно в часы 

«пик». Увеличение транспортной подвижности населения, в условиях 

сокращения провозных возможностей приводит к росту наполняемости 

салонов. В часы «пик» она почти втрое превышает значения, 

рекомендованные Международным союзом общественного транспорта. 

Это приводит не только к несоблюдению необходимых условий 

безопасности при перевозках, но и также нарушает минимальный уровень 

комфортности поездок пассажиров. Для решения данной проблемы 

необходимо увеличить количество автобусов на линии, а также внедрить 

автопоезда. На сегодняшний день в городе Алматы нет автопоездов, 

которые могли бы, если не полностью, то частично решить проблему 

полных автобусов. 

Что касается пассажирских перевозок маршрутными такси, то 

следует отметить, что, несмотря на положительные стороны данного вида 

пассажирского транспорта, такие как высокая скорость доставки, широкий 

охват транспортной сети города, относительный уровень комфорта, они 

обладают рядом негативных качеств. В процессе движения водители 

маршрутных такси совершают перестроения из одной в другую полосу 

движения на дороге на 65% больше, чем водители автобусов и 

троллейбусов, что повышает риск аварийных ситуаций. Водители 

«маршруток» добиваются более высоких скоростей сообщения не за счет 

уменьшения количества остановок, а за счёт скоростных качеств 

автомобилей. Агрессивная манера вождения маршрутных такси, вызванная 

конкуренцией за пассажира на дороге и стремление совершить, как можно 

большее число поездок приводит к возникновению частых аварийных 

ситуаций и создание пробок. Помимо этого, для маршрутных такси 

отсутствуют специальные оборудованные остановки. Остановки вне 

маршрутного плана часто приводят к повышению аварийной обстановки 

на дороге вследствие резкого торможения после разгона. Все это приводит 

к снижению комфортабельности и безопасности поездки [3].  
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Еще одной проблемой является отсутствие в некоторых маршрутных 

такси кондуктора в салоне. Это возлагает дополнительные обязанности и 

отвлекает его от основной работы, тем самым подвергая себя и пассажиров 

к риску, ведь это приводит к снижению безопасности.  

Опрошенные в анкете высказали следующие проблемы 

общественного транспорта г. Алматы: грубое обращение водителя 

(кондуктора, контроллера) к пассажирам общественного транспорта, не 

выдача проездных билетов, нарушение должностных инструкций, не 

соблюдение и грубое нарушение водителями общественного транспорта 

правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.  

Некоторые водители и кондукторы не ценят мнение пассажиров о 

предоставляемой услуге, не воспринимают пассажиров как источник 

своего дохода. Причиной, прежде всего, является то, что проявление 

грубости и неуважения к отдельно взятому пассажиру не скажется на 

бизнесе в целом, так как остальные пассажиры все равно будут 

пользоваться их транспортом. Многие пассажиры сами культивируют 

такое отношение к ним молчанием и нежеланием ввязываться в споры и в 

отстаивание своих прав.  

Горожане города Алматы отрицательно относятся к тому, что 

водители некоторых маршрутов, не уступая друг другу дорогу, устраивают 

между собой гонки, вследствие чего имеется повышенная вероятность 

ДТП. Страдают не только пассажиры в общественном транспорте, но и 

автолюбители от безграмотности и низкого качества вождения автобусов, 

водители общественного транспорта нарушают правила дорожного 

движения.  

Как уже говорилось, к общественному транспорту также относится 

метро. Метро Алматы является самым новым видом общественного 

транспорта в городе. Первая очередь метрополитена была сдана в 

эксплуатацию 1 декабря 2011 года. Алматинский метрополитен на 

сегодняшний день, по мнению экспертов, является самым современным 

метро в СНГ по всем техническим параметрам. Протяженность первой 

очереди метро составляет 8,56 км, и включает в себя девять станций. 

Передвижение на данном общественном транспорте очень 

комфортабельно, удобно. Метро простое и понятное в ориентировании, а 

также здесь имеется красивая тематическая отделка станции, что 

непременно радует глаз и поднимает настроение. Новейшие современные 

поезда мигом доставят пассажира на определенную станцию. Но, к 

сожалению, линия метро охватывает лишь небольшую часть города.  

Еще одной проблемой, которую надо решить, является обновление 

общественного транспорта по всем маршрутам. Не секрет, что по городу 

курсируют старые автобусы, и этим самым, наносят экологический вред 

природе мегаполиса. Это подтверждает тот факт, что Алматы является 

одним из самых загрязненных городов Казахстана.  
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В настоящее время крупнейший город Казахстана имеет серьезные 

проблемы с общественным транспортом. Нормальное функционирование 

городского пассажирского транспорта важно для развития социальной и 

производственно-экономической сфер любого города. В связи с ростом и 

развитием города увеличивается нагрузка на общественный транспорт, 

неизбежно возникают проблемы, связанные с оказанием транспортных 

услуг населению. Необходимо ответственным органам совершенствовать 

работу в этом направлении, перенимать опыт у стран с успешным  

функционированием работы общественного транспорта, создавать условия 

для качественного обслуживания пассажиров.  
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Жизнь современного человека немыслима без средств массовой 

информации (газет, журналов, телевидения и др.), которые помогают ему 
адаптироваться и ориентироваться в обществе, получать необходимые 
знания, установить и укрепить социальные связи, влияют на выбор линии 
поведения, способствуют развитию его профессиональных и иных 
личностных качеств. Однако средства массовой информации- это 
обоюдоострое оружие, обладающее огромной силой воздействия на 
сознание людей, при злоупотреблении свободой слова оно способно 
вызвать негативные последствия: манипулировать общественным 
сознанием в угоду тех, кому они принадлежат, привить значительной 
части населения ложные нравственные установки, ценности, вызвать 
ненужный ажиотаж или, наоборот, посеять у потребителей информации 
страх перед каким-либо явлением. 

Поэтому важно создать в обществе атмосферу, основанную не 
только на моральных, но и правовых принципах, способную свести до 
минимума проявление негативных свойств СМИ. 
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В последние десятилетия в обиход прочно вошли термины 
«криминальная журналистика», «расследовательская  журналистика», 
«журналистское расследование».  

Темами криминальной журналистики становятся чрезвычайные 
происшествия, социальная сфера, неправомерные действия, факты 
коррупции, финансовые махинации, насилие и пр. В рамках криминальной 
журналистики можно выделить несколько основных жанров, которые чаще 
всего используются журналистами для передачи событий: хроника, версия, 
журналистское расследование, аналитическая статья, комментарий, 
обозрение. 

Рассмотрим каждый из них: 
Хроника (заметка, информация) – жанр новостной журналистики, 

вторичный текст, представляющий собой подборку сообщений, 
констатирующих наличие события в настоящем, ближайшем прошлом или 
ближайшем будущем. Хроникальное сообщение – текст объемом от одного 
до трех-четырех предложений с общим смыслом "где, когда, какое 
событие произошло, происходит, будет происходить".  

Типичные формулы в начале хроникального сообщения: "Вчера в 
Усть-Каменогорске произошло ДТП", "Сегодня в Астане проходит 
судебное слушание", "Завтра в Караганде состоится открытие ". 

Жанр хроники используется во всех средствах массовой 
информации, т.е. в газетах, на радио и на телевидении. В форме этого 
жанра оформляются анонсы и заключения теле-, радионовостей. 
Констатирующие сообщения часто вводятся в заголовочный комплекс 
газетных материалов, поэтому газетная страница может быть прочитана 
как некая рассыпанная хроника, фиксирующая основные актуальные 
события. 

Версия одновременно включает в себя признаки аналитической 
журналистики и литературно-художественного творчества. Она базируется 
на неполных доказательствах, на предположениях автора, исключая 
категоричность выводов и заключений. Основным методом исследования 
действительности становится домысел. 

Часто журналисты путают понятия "домысел" и "вымысел", 
используя их как синонимы. На самом деле они различаются. 

Вымысел – способность писателя представить, вообразить то, что 
могло быть в жизни, но могло и не быть. На основе своего жизненного 
опыта писатель представляет себе героя, воплощающего в себе черты 
времени, и воображает такие обстоятельства, в которых может лучше всего 
проявиться характер его героя. Это - одна из важнейших особенностей 
художественного творчества. Рисуя явления жизни, писатель всегда 
соотносит их с реальностью определенной исторической эпохи, но отнюдь 
не стремится к документализму. Поэтому, даже говоря о том, что 
действительно было в жизни, он словно говорит - "могло бы быть", а не 
просто - "было". 
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Домысел  же, напротив, документален, так как базируется на 
строгих, хорошо проверенных фактах. Он - своеобразная гипотеза, 
подчиняющаяся общим законам развития. И к созданию домысла 
необходимо относиться точно так же, как и к созданию гипотезы. Скажем, 
если известно, что факт имел многократное повторение при подобных же 
обстоятельствах, можно предположить, что и в данный конкретный 
момент он мог быть. Но это вовсе не означает, что он был. Журналист 
домысливает ситуацию, основываясь на тщательных исследованиях 
подобных ситуаций, но не имеет права бездоказательно утверждать, что 
высказывает истину в конечной инстанции. 

В последнее время журналисты стали чаще обращаться к этому 
жанру. Освобожденные от оков цензуры, средства массовой коммуникации 
откровеннее повели разговор о событиях и явлениях, которые относятся к 
сфере закрытых для широкого доступа. Например, журналисты смелее 
берутся за анализ "кричащих" событий вокруг исследований космоса, 
деятельности разведывательных спецслужб или опытов над людьми в 
области медицины. Принцип отождествления документа с реальным 
фактом становится ведущим в верификации событий. Монтаж документов 
создает впечатление предельной достоверности, объективной точности 
содержания материала. Понятно, что авторы таких материалов, 
ограничиваясь неполнотой сведений, строят определенные 
предположения. 

Журналистское расследование. Предмет - наиболее кричащее 
негативное явление, не заметить которое невозможно. Цель - определить 
причины, обнаружить скрытые пружины, приведшие в действие некий 
механизм, породивший вполне конкретный результат. Поскольку 
обстоятельства всевозможных преступлений или тайных акций часто 
тщательно скрываются, то это, разумеется, резко затрудняет 
расследование. В силу этого журналист может прибегать к методам 
получения информации, роднящим его, с одной стороны, со следователем, 
инспектором уголовного розыска, а с другой с ученым-исследователем. 
Непременной чертой является присутствие самого автора в ряду 
действующих героев. 

Методы получения данных – наблюдение, интервью, анализ 
документов и т.д. Одним из наиболее продуктивных методов является 
перемена профессии. Большинство необходимых сведений журналист 
может получить только неформальным путем. Журналист-расследователь 
должен быть готовым к тому, что лица, о которых он ведет речь в своей 
публикации, будут защищаться, в том числе и с помощью суда. 

Комментарий. Метод применяется во всех формах публикаций. С 
помощью комментария  автор выражает отношение к актуальным 
событиям, формулирует связанные с ними задачи и проблемы 

Отличие комментария: обычно анализируется какое-то явление, уже 
известное аудитории, в анализе превалирует отношение к предмету 
отображения. Цель – направлять внимание аудитории на важные новые 
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факты, выходящие на первый план общественной жизни, оценивать их; 
ставить комментируемое событие в связь с другими, выявлять причины 
этого события; формулировать прогноз развития комментируемого 
события; обосновывать, как правило, с помощью примеров, необходимые 
способы поведения или решения задач. Функции комментария связаны с 
его предметом. Комментарий рассказывает о взаимосвязях обнаруженного 
предмета.  

Аналитическая статья является жанром, нацеленным на анализ 
определенных фактов с подведением итогов. Автором аналитики в первую 
очередь определяется тема и суть проблемы в проводимом исследовании. 
Факты, приводимые в аналитике, направлены на то, чтобы помочь 
читателю разобраться в исследуемом явлении. 

Обозрение – подведение определенных итогов, описание, 
рассмотрение или изучение каких-либо событий одного порядка 
(например, видов мошенничества с использованием телефона). Этот жанр 
достаточно распространен. Обозрения вскрывают глубинные причины 
явлений, так, отмечается, что на рост преступности и криминальной 
обстановки влияют такие факторы социально-экономического характера 
как бедность, нехватка жилья, несовершенство системы образования, а 
также распространение в СМИ идей и взглядов, ведущих к росту насилия, 
неравенства и нетерпимости. 

Журналистика сегодня не просто побуждает к тем или иным мыслям, 
но и играет практическую роль — деформирует образцы поведения и 
адресует их миллионной аудитории. Общество каждый день силами 
прессы, радио и телевидения демонстрирует множество примеров 
бесчеловечного поведения. Тема насилия стала приоритетной.  

«Хорошие новости скучны» – этот тезис, привнесенный в нашу 
журналистскую практику извне, превратился за последние годы в 
стереотип. Обилие трупов в печатных СМИ стало едва ли не признаком 
профессионализма.  

Такой подход все чаще демонстрируют даже региональные 
журналисты. В небольшой областной газете помещен материал о 
сексуальном маньяке и об его трех подельниках. Мужчины вызывали на 
дом девушек легкого поведения, держали взаперти несколько дней, 
постоянно издеваясь над ними. Автор публикации буквально зацепился за 
их колоритные прозвища (Гроза Проституток, Сексуальный Маньяк и 
Старый Извращенец) и постоянно, к месту или не к месту, употреблял их в 
материале. 

Многие полагают, что в маленьком городе мало событий, а значит, 
мало и материала для выпуска новостей. Однако количество событий 
зависит не только от размеров города, но и от кругозора журналистов, от 
их понимания, что считать событием, достойным внимания народа. 

На данный момент каждый десятый, двадцатый материал или каждая 
десятая, двадцатая полоса в изданиях посвящены криминальной стороне 
нашей жизни. 
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По размерам печатной площади криминал уступает, пожалуй, 
политике (да и та, если считать заказные убийства и коррупцию изрядно 
пропитана им же). 

Нездоровое влечение читателей к подобным материалам многими 
редакциями поддерживается. Тут уж заметно деградирует качество 
продукции, публикации становятся похожи одна на другую, пишутся по 
трафарету. Берется удачно расследованное дело, предоставленное 
журналисту правоохранительными органами, и излагается его фабула, 
более или менее связно, литературным языком. В меру таланта автора 
живописуются бьющие по нервам детали, без которых вполне можно было 
бы и обойтись.  

Благодаря таким материалам, насилие и жестокость в читательском 
восприятии становятся чем-то привычным и неотъемлемым в 
повседневной жизни, как дождь и слякоть. 

Привлекают внимание читателей и кричащие заголовки: «Не хочешь 
жить — скажи об этом», «Уголовник взорвал свою мать по политическим 
мотивам», «Путана зарубила и клиента, и его мать», «На девушек наехали» 
и т.д. 

Первое и главное отличие регионального журналиста – это знание 
своей аудитории и расчет именно на своего зрителя или читателя. СМИ не 
арестовывают и не карают. Их дело – питать и поддерживать в обществе 
нравственный отпор преступности, противостоять настроениям 
безысходности, равнодушия, а не делать сплошь и рядом 
противоположное. 

Многие спорят о существовании истинной криминальной 
журналистики. Существует мнение о том, что её нет, либо ей занимаются 
так называемые «копирайтеры» или штамповщики «желтой» прессы [1]. 
Существует несколько теорий, которые объясняют популярность 
криминальных сюжетов на телеканалах. Причем специалисты разделились 
на две категории. Приверженцы первой утверждают, что во время 
просмотра сцен насилия некоторые люди не пугаются, а испытывают 
чувство приятного возбуждения – такие люди и составляют «костяк» 
любителей остросюжетных историй. Другие исследователи считают, что 
человек, просматривающий криминальную хронику, находится в 
состоянии эйфории. В конце просмотра зритель понимает, что 
экранизированная ситуация произошла не с ним, а увиденные события 
научат его бдительности в будущем. Криминальные новости вызывают 
сильные эмоции у аудитории, поэтому популярность этого жанра 
обусловлена и тем, что люди пытаются пережить новые ощущения. 
Кстати, психологи из Беркли и Университета Флориды сравнивают 
криминальную хронику с фильмами ужасов, и полагают, что некоторые 
люди любят считать себя несчастными. Такие люди любят пугаться, а 
сцены насилия доставляют им наслаждение. Исследователи считают, что 
аудитория, которой нравится сцены насилия, отличается по психологии от 
их оппонентов. 
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Таким образом, криминальные материалы – область журналистики, 
освещающий преступления, чрезвычайные происшествия и 
правонарушения. Основными задачами криминальной журналистики 
являются информирование аудитории о происшествиях, угрожающих 
жизни людей; предостережение зрителей, воспитание морали у 
телезрителей и помощь правоохранительным органам.  

Для того чтобы писать в жанре криминальной журналистики 
журналисту необходимо знать несколько правил: освещаемая информация 
должна быть чёткой и точной, подтвержденная фактами, язык изложения 
обязан быть ясным и однозначным. Журналист должен быть надёжен и 
справедлив. Его успех должен основываться на честности. Детали 
являются главным ключом информационного сообщения. Необходимо 
поддерживать контакт со всеми источниками информации: пресс-
службами, полицейскими. Главная задача журналиста – защитить 
анонимность человека и заранее оговорить с источником информации, как 
корреспондент собирается использовать какие-либо факты. Журналист не 
должен делать из преступников знаменитостей. Главный аспект при 
общении с потерпевшими – уважение и понимание ситуации. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

КАК ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

 

Современная система международных отношений выводит на одно 

из первых мест проблему поиска новых механизмов и интструментария 

внешнеполитического взаимодействия. Необходимость процедурно-

коммуникационного обеспечения новой модели международного 

взаимодействия, темпы и интенсивность процессов, протекающих на 

глобальном и региональном уровнях, — таковы стимулы, побуждающие 

современную дипломатию к максимальному раскрытию своего 

потенциала. 

Едва ли не главным ответом на перечисленные императивы стало 

бурное развитие публичной дипломатии. Согласно одному из 

определений, публичная дипломатия - это «.. комплекс мер, используемых 

официальной дипломатией, направленных на изучение и информирование 
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зарубежной массовой аудитории, а также влияние на общественное мнение 

за рубежом с учетом собственных государственных интересов» [1, с. 15]. 

Феномен публичной дипломатии возник сравнительно недавно [2]. 

Однако темпы ее институционального становления были таковы, что к 

настоящему моменту она представляет собой одну из доминирующих 

дипломатических практик. Активное развитие форм и методов публичной 

дипломатии, привлечение к достижению ею своих целей широкого спектра 

институтов власти и гражданского общества позволило ряду ученых 

говорить о возникновении наряду с традиционной дипломатией также 

«новой публичной дипломатии», учитывающей особенности 

информационной революции и эры интернета. 

Сегодня искусное осуществление публичной дипломатии, грамотное 

использование так называемого гуманитарного ресурса во всех его 

проявлениях способны дать государству гораздо больше того, на что оно, 

казалось бы, могло рассчитывать по объективным показателям своей 

мощи. Это положение применимо в том числе и к обеспечению военно-

политической безопасности, и к поддержанию климата, благоприятного 

для экономического сотрудничества. 

Квалифицированное обращение к средствам публичной дипломатии 

или, напротив, пренебрежение ими в состоянии, соответственно, 

подкрепить или ослабить имеющиеся тенденции к интеграционному 

сближению- сгладить или обострить намечающуюся конфронтацию- 

помочь выйти из международной изоляции или закрепить 

маргинализацию- улучшить или ухудшить исход ведущихся переговоров- 

смягчить издержки финансовой и экономической зависимости или сделать 

их бремя еще тяжелее [3]. 

От продуманности публично-дипломатического сопровождения, от 

профессионализма разработчиков и исполнителей публично-

дипломатических акций во многом зависит претворение военной силы, 

экономической мощи, выгодного геополитического положения в факторы 

внешнеполитического влияния или, наоборот, их «микширование». 

Одним из неоспоримых преимуществ публичной дипломатии 

является предоставляемая ей гораздо большая свобода маневра в 

сопоставлении с пространством классической дипломатии. В рамках 

публичной дипломатии можно не только продолжать обмен мнениями по 

тем или иным злободневным вопросам, начатый в формате классической 

дипломатии — с выведением обсуждения (с учетом количественного 

расширения и качественного изменения аудитории) на принципиально 

новый эвристический и аргументационный уровень, - но и инициировать 

дискуссии, развертывание которых по тем или иным причинам в 

классическом формате представляется непродуктивным. Это свойство 

публичной дипломатии наделяет ее качеством дипломатии превентивной. 

Обладая возможностью опережающего формирования повестки дня, 
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публичная дипломатия, помимо выигрыша инициативы, облегчает 

последующее освоение выдвинутых вопросов в рамках «классической» 

дипломатии. Конечно, существует круг вопросов, к которым прилагаются 

преимущественно традиционные дипломатические техники (например, 

проблемы разоружения или кризисного реагирования), однако сегодня 

преобладает тенденция поступательного продвижению публично-

дипломатических технологий по всем направлениям дипломатии. Так, уже 

сейчас становится очевидной возможность влиять мерами публичной 

дипломатии на предупреждение и разблокирование кризисов, на 

конструктивное решение вопросов нераспространения оружия и т. д. 

Поскольку ведущим инструментом дипломатии были, есть и в 

обозримом будущем останутся переговоры, постольку в миссию 

публичной дипломатии входит оптимизация позиций, занимаемых данной 

стороной переговорного процесса. 

Конечно, опираясь на средства одной только публичной дипломатии, 

трудно подготовить почву для прочного и долговременного 

международного сотрудничества в отдельной области, но предотвратить 

или отсрочить формирование недружественных альянсов, смягчить 

негативное восприятие той или иной внешнеполитической акции -  вполне 

реально. 

Кроме того, средства публичной дипломатии часто позволяют если 

не полностью обходить, то тем или иным образом смягчать ограничения, 

налагаемые на внешнеполитический курс членством в блоках или иных 

межгосударственных объединениях. В то же время проведение тех или 

иных внешнеполитических акций в формах классической дипломатии 

может быть осуществлено лишь под эгидой или при одобрении 

соответствующего объединения. Данное обстоятельство дополнительно 

свидетельствует об «окне» эксклюзивных возможностей, предоставляемых 

механизмами публичной дипломатии. 

Диапазон средств, используемых в рамках публичной дипломатии, 

достаточно велик. Ситуативно они могут подразделяться на «гибкие» и 

«жесткие» (например, обращение к лидерам общественного мнения данной 

страны, имеющее целью побудить их оказать противодействие 

правительственному курсу). Однако по своей природе публичная 

дипломатия, безусловно, принадлежит к разновидностям «мягкой силы» и 

в качестве таковой обладает всеми ее преимуществами [4, с. 126]. 

В целом умело опирающееся на ресурсы публичной дипломатии 

государство имеет больше шансов освоиться в становящемся все более 

многомерным современном миропорядке. С появлением публичной 

дипломатии существовавшее ранее противопоставление «открытой» и 

«закрытой» дипломатии, дипломатии «народной» и дипломатии 

«элитной», было если не полностью снято то, во всяком случае, получило 

иной смысл. 
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Миссию публичной дипломатии можно интерпретировать в канве 

различных парадигм, присутствующих в теории международных 

отношений. Так, возможности, предоставляемые публичной дипломатией в 

плане отстаивания национальных интересов, ее способность улучшить 

соотношение сил в пользу того участника двусторонних или 

многосторонних отношений, кто, осознав перспективность публично-

дипломатических технологий в условиях массового общества и 

анархического по своей природе глобального мира, в наибольшей мере их 

освоил, позволяет осмыслить природу публичной дипломатии в категориях 

теории неореализма. В то же время взгляд на публичную дипломатию как 

на инвариант «мягкой силы" - осуществляемая в ее рамках апелляция к 

мнению не только властных инстанций, но и широких слоев населения- 

частое обращение к международному праву и гуманитарной (в том числе 

правозащитной) тематике — все это располагает к толкованию публичной 

дипломатии в терминах теории рационализма (либерализма).  

В чем же заключена специфическая сущность публичной 

дипломатии и что может быть положено в основу концептуализации этого 

понятия? Сущностные черты публичной дипломатии можно подразделить 

на родовые (специфичные в целом дипломатии) и видовые (специфичные 

именно этому виду дипломатической активности). Соответственно, 

методологическую базу современных исследований, посвященных 

проблемам публичной дипломатии, образуют труды как по теории 

дипломатии в целом, так и касающиеся непосредственно публичной 

дипломатии. 

Сразу  же следует отметить, что дипломатия как таковая (в отличие 

от внешней политики или международных отношений) нечасто 

оказывается предметом фундированного философского и 

политологического анализа. С еще большим основанием это замечание 

можно отнести к степени изученности публичной дипломатии, ее форм и 

методов. И то, что публичная дипломатия обладает родовыми чертами, 

общими для всех направлений дипломатии, позволяет ее охарактеризовать 

одновременно как технологию и искусство налаживания и поддержания 

контактов между субъектами международных отношений. Насущные 

политические и экономические интересы не только мотивируют 

внешнеполитическое действие, но и накладывают свой отпечаток на 

формы его осуществления, в том числе на дипломатию. Публично-

дипломатические практики, подобно дипломатическим практикам в целом, 

испытывают ощутимое влияние, оказываемое теми идеологическими и 

политическими импульсами, которыми определяется поведение данного 

субъекта международных отношений. Вместе с тем этим практикам 

присуща и немалая автономность. Мера относительной независимости от 

«наружных» политико-идеологических воздействий обуславливается для 

каждого конкретного случая уникальной совокупностью исторических, 
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культурных и даже психологических предпосылок. И если чрезмерная 

обособленность от таких воздействий грозит «рутинизацией», опасным 

отчуждением дипломатических институтов от первичных по отношению к 

ним величин - национальной/ наднациональной власти, то недостаток 

такой автономии отрицательно сказывается на гибкости дипломатической 

тактики, обедняет арсенал используемых техник. В связи с чем 

методологически важно, во-первых, выявлять состав политико-

идеологических влияний, оказываемых на выработку общей линии 

публичной дипломатии- во-вторых, определять динамику и пути их 

воздействий- в-третьих, оценивать - сквозь призму промежуточных и 

конечных внешнеполитических целей - результаты таких влияний. 

Системный анализ публичной дипломатии предполагает целостное 

изучение ее функциональных (дипломатия двусторонняя и 

многосторонняя) и предметных (дипломатия в области «жесткой 

безопасности», коммерческая дипломатия, энергетическая дипломатия и т. 

д.) проекций. С учетом неуклонно повышающейся роли, которую 

приобретают в глобализующемся мире международные 

правительственные организации, значение публично-дипломатических 

мероприятий в рамках многосторонней дипломатии очевидно возрастает. 

Более того, именно в этой плоскости, как правило, происходит разработка 

и шлифовка наиболее результативных публично-дипломатических 

технологий. Следовательно, компаративное исследование публичной 

дипломатии подразумевает выяснение того, насколько удачно 

сравниваемые страны используют публично-дипломатическое 

сопровождение на площадках субрегиональных, региональных и 

глобальных международных институтов. 

Сбор и анализ информации и сегодня выступает едва ли не главной 

составляющей дипломатической работы, но призвание публичной 

дипломатии состоит в продуцировании и последующем регулировании 

информационных потоков. По верному замечанию российского дипломата, 

на наших глазах «меняется содержание понятия «мощь государства», при 

сохранении значительной роли военно-силового компонента на первый 

план все больше выдвигаются интеллектуальные и информационные 

ресурсы влияния на партнеров и оппонентов" - «Образ страны напрямую 

влияет на степень доверия международного делового сообщества к 

политике ее правительства, и, значит, на ее инвестиционный и кредитный 

рейтинг. При этом для создания нужного образа целых государств и 

народов активно используются возможности современных 

информационных технологий» [5, с.12, 15]. Публичная дипломатия не 

просто разъясняет позиции представляемого государства по всему спектру 

сюжетов, значимых для международных отношений, но и осуществляет 

привлечение на эти позиции (или примирение с ними) влиятельных групп 

в национальном и мировом сообществе. Отсюда вытекает потребность в 
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обстоятельном рассмотрении форм соответствующей информационной 

политики и ее итогов. 

Успешность публичной дипломатии зависит, наряду с иными 

условиями, от некоторых организационных обстоятельств, в частности от 

наличия профилированных подразделений в недрах собственно 

дипломатической службы и их исправной работы, а также от сложной 

цепочки межведомственных взаимодействий. К тому же, в сравнении с 

остальными дипломатическими практиками, публичная дипломатия 

больше всего страдает от институциональной раздробленности: именно 

здесь наиболее рельефно и болезненно проявляет себя разлаженность и 

даже конфликтность действий агентов внешнеполитического действия, 

именно здесь с наибольшей очевидностью обнажается наличие 

политической воли, сконцентрированной на получении определенных 

результатов в международной сфере. Отсутствие такой воли, помимо 

прочего, означает отказ от конституирования субъектов публичной 

дипломатии или их десубъективацию. Поэтому исследователь публичной 

дипломатии неизбежно сталкивается с необходимостью определить 

структуры, так или иначе вовлеченные в реализацию публичной 

дипломатии, и оценить работоспособность соответствующей 

организационной цепочки. 

В отличие от традиционной, публичная дипломатия предполагает 

диалог не только с другими государствами или их объединениями, но и с 

негосударственными образованиями национального (гражданское 

общество в целом, отдельные группы интересов) и транснационального 

(международные неправительственные организации) уровней. Вместе с 

тем интенсивный диалог с гражданским обществом данной страны иногда 

оборачивается тем, что институции публичной дипломатии (а вернее, лица, 

их представляющие) настолько проникаются подходами «страны 

пребывания», что начинают отстаивать в приоритетном порядке именно 

их, подчас в разрез с интересами представляемого государства. 

В разных политических системах парламент, местные органы власти, 

предпринимательские круги и третий сектор располагают неодинаковыми 

возможностями влиять на выработку и осуществление 

внешнеполитического курса. Невнимание к этим, специфическим для 

каждой страны сферам, проявленное на этапе планирования публично-

дипломатических мероприятий, чревато резким снижением отдачи от них. 

Учет своеобразия политических режимов и культур - значимый показатель 

эффективности публичной дипломатии, и в таковом качестве является 

предметом исследовательского анализа. 

Размытые или не соответствующие действительности представления 

главного субъекта публичной дипломатии - государства/наднационального 

института — о своем удельном весе на мировой арене, а также о 

преследуемых интересах и их иерархии, явно понижают эффективность 



571 

публичной дипломатии даже при ее широком и разностороннем 

использовании. Поэтому исследователь публичной дипломатии 

испытывает потребность в оценке адекватности этих исходных установок, 

во многом детерминирующих и наполнение внешнеполитической 

стратегии, и ее успех. 

Активная публичная дипломатия облегчает национальной 

дипломатии в целом адаптацию к непрерывно меняющимся мировым 

реалиям. Действительно, по самому своему существу публичная 

дипломатия оказывается едва ли не наиболее инновационной из всех 

известных дипломатических практик. Помимо прочего, ее эффективность 

напрямую обусловлена усвоением и использованием новейших 

социокультурных технологий (прежде всего — коммуникативных и 

информационных). Отсюда вытекает, что соответствие публичных 

дипломатий рассматриваемых стран обозначенному выше критерию также 

подлежит анализу и конечной оценке. 

Поскольку современная публичная дипломатия являет собой 

обширный набор механизмов, совокупно раскрывающих ее потенциал, 

постольку следует выяснить, в какой степени в арсенал сопоставляемых 

публичных дипломатий включены указанные механизмы, а также 

установить причины, препятствующие использованию тех или иных 

положительно зарекомендовавших себя публично-дипломатических 

технологий. 

К публичной дипломатии тесно примыкает так называемая народная 

дипломатия. Во многом у них общие реципиенты - гражданское общество, 

бизнес и «третий сектор», средства массовой информации. Но если 

проводниками публичной дипломатии выступают государственные (или 

аффилированные с ними) институты, то проводниками народной 

дипломатии выступают институты гражданского общества. Однако 

успешное решение задач, стоящих перед публичной дипломатией, на фоне 

происходящей в наши дни интернационализации практически всех видов 

человеческой деятельности немыслимо при игнорировании каналов 

дипломатии «народной». В связи с этим исследователь при изучении 

дипломатической практики конкретного государства должен установить, 

насколько согласованы стремления и сбалансированы усилия публичной и 

народной дипломатий данной страны. 

Применение мер публичной дипломатии - своевременное и в 

надлежащем масштабе - нередко компенсирует дисбаланс ресурсов, 

которыми располагают участники двусторонних и многосторонних 

отношений. Поэтому в перечень вопросов, стоящих перед исследователем 

публичной дипломатии, входит оценка того, насколько полно отмеченная 

компенсирующая функция реализуется во внешнеполитических действиях 

изучаемых стран. 
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С одной стороны, основное поле публичной дипломатии - 

региональное / глобальное информационное и гуманитарное пространство. 

С другой стороны, следует избегать методологического просчета: нельзя 

забывать про многоликость публичной дипломатии. В интересах 

достижения своих целей она может обретать формы экономической 

дипломатии или так называемой дипломатии развития (провозглашающей 

своей задачей содействие разрешению структурных политико-

экономических проблем стран Юга). Однако какой бы предмет 

потенциального международного сотрудничества не был формальным 

средоточием дипломатических усилий - от информатики до 

биоинженерии, - о присутствии публично-дипломатического вектора в 

подобных случаях сигнализирует происходящее в конечном итоге 

усиление привлекательности имиджа данной страны. Сказанное 

предполагает выявление публично-дипломатического измерения и у, 

казалось бы, весьма отстоящих от собственно публичной дипломатии 

направлений дипломатии - как в целом, так и в контексте отдельных 

мероприятий. 

Наконец, существенным моментом, который следует учитывать при 

осуществлении публичной дипломатии - это осознание ее лимитов, границ 

ее возможностей. Переоценка публично-дипломатической активности, 

точно также как и недооценка, существенно снижает отдачу от публично-

дипломатических мероприятий, даже безупречно с технической точки 

зрения реализованных, и, более того, способно нанести ущерб достижению 

общих целей внешней политики. 

Завершая обзор узловых проблем и трудностей, встающих при 

рассмотрении публичной дипломатии, укажем важные для изучения 

публичной дипломатии современных держав критерии эффективности, 

оперируя которыми исследователь может оценивать действенность как 

общей публично-дипломатической стратегии, так и реализующих ее 

частных мероприятий. Такими критериями, на наш взгляд, являются два 

индикатора: 

- приближение к целям/отдаление от целей, объективно подлежащих 

достижению в рамках публичной дипломатии; 

- полнота/фрагментарность мобилизации ресурсов, находящихся в 

распоряжении субъектов публичной дипломатии.  

Эти критерии мы во многом совпадают с предложениями об оценке 

эффективности дипломатической деятельности, предложенными Д. Н. 

Барышниковым [1, с. 159−161].  

Обращаем внимание, что изучение публичной дипломатии 

конкретного государства, особенно применительно к отдельно взятому 

региону или проблеме, исходит из гипотезы, согласно которой ресурс 

публичной дипломатии обладает повышенной ценностью для государств, 

не способных быть самостоятельными центрами силы в условиях 
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моноцентричной системы международных отношений, однако 

претендующих на статус региональных центров силы в условиях 

многополярного мироустройства. Именно для таких государств 

представляет особую актуальность близкое к совершенству владение 

навыками публичной дипломатии. К числу таких стран - mutatis mutandis - 

принадлежат, помимо прочих, два крупнейшие государства Евразии, 

непосредственные соседи Республики Казахстан: Российская Федерация и 

Китай. 
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ӘОЖ 327 

Құмарбекова М. С.  
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҰЛТТЫҚ СТИЛЬ – САЯСИ КЕЛІССӨЗДЕРДІҢ ФАКТОРЫ 

РЕТІНДЕ 

 

Бүгінгі таңда халықаралық қатынастардың маңызды құралы – 

дипломатия  болып табылады. Мемлекеттер бір-бірімен саяси, 

экономикалық, сауда, ғылыми-техникалық жəне мəдени байланыстар 

орнату үшін өзара дипломатиялық қарым-қатынас орнатады. Осы жерде 

келіссөздер дипломатиялық қатынастарды жүзеге асыратын жəне қарым-

қатынастардың оң нəтижелі болуына ерекше əсер ететін құрал ретінде 

саналады.  

Келіссөздер екіжақты жəне көпжақты қатынастардың саяси, 

экономикалық, гуманитарлық жəне басқа да мəселелерін ресми талқылау – 

əлемдік даулар мен жанжалдарды бейбіт жолмен шешудің негізгі құралы 

болып есептеледі.[1, 289-бет] 
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Ал келіссөз процесінің барынша сəтті жəне нəтижелі болып өтуіне 

əсер етуші маңызды фактордың бірі –  ұлттық психологиялық 

ерекшеліктерді еске алып отыру болып табылады. Халықаралық 

келіссөздер үрдісіне мəдениеттің əсері əрқашан айқын. Өйткені 

келіссөздер жүргізу кезінде туындайтын кейбір қиыншылықтар көбіне 

ұлттық – мəдени ерекшеліктерге де байланысты болып жатады.[2, 166-бет] 

Ұлттық келіссөздер стилі – келіссөздердің дайындық жəне жүргізу 

кезіндегі үрдісіне ықпал ететін ұлттық сипаты мен мəдениетінің 

ерекшеліктерімен, кең етек алған ойлау қабілетінің өзгешеліктерімен, 

қабылдау жəне өздерін ұстау мінез – құлқымен түсіндіріледі.[2, 167-бет] 

Соңғы уақытқа дейін зерттеушілердің көбі ұлттық стильді зерттеу 

мен анықтауға аса мəн бермей келді. Бірақ халықаралық келіссөздердің 

интенсификациясына байланысты жағдай біршама өзгерді. Бұл мəселе 

ғылыми тұрғыдан да кеңінен ашыла бастады. Бірқатар ғалымдар 

келіссөздердің ұлттық стилін жан – жақты зерттеуге кірісті. Осы ұлттық 

ерекшеліктердің рөлі мен мəнін зерттеушілердің бірі К. Йонссон: «Ұлттық 

мүдде біршама сай келгенде ұлттық ерекшеліктер маңызды рөл 

атқармайды, ал мүдделер қайшылығы барысында ұлттық айырмашылық 

бірінші орынға шығады»,- дейді.[2, 166-бет; 3, 133-бет]  

Зерттеушілер келіссөздердің дайындық жəне жүргізу кезіндегі 

ұлттық стиль айырмашылығының үш негізгі өлшемін айқындайды: 

Бірінші – делегация құрамын қалыптастыру жəне оның 

өкілеттіліктері, яғни шешім қабылдауға қаншалықты ерікті. 

Екінші – саяси келіссөздердің ұлттық стилінін бұл өлшемі 

идеологиямен жəне діни ережелермен, қабылдау ерекшеліктерімен, ойлау 

қабілетімен байланысты. Бұл өлшем ұлттық стильге барынша көп əсер 

етіп, мəнін анықтайды. 

Үшінші – келіссөздердегі қатысушылардың өзін-өзі ұстауы 

(тактикалық амалдардың ерекшеліктері, араласу түрі, басқа тараптардың 

ұсынысын қабылдау түрі жəне т.б.).[2, 167-бет] 

Дүниедегі əр халықтың өзінің ұлттық салт-дəстүрі, мəдениеті, саяси 

жəне мемлекеттік билігі бар. Осының барлығы келіссөздерді жүргізу 

процесіне өзіндік əсерін тигізеді. Сол себепті саяси келіссөздерді 

жүргізудің ұлттық стилін негізгі екі бөлімге: шығыстық жəне батыстық деп 

бөлуге болады. 

Мəселен, келіссөздердің шығыстық стилінде діни жəне мəдениет 

ережелері келіссөздер процесіне көп əсер етеді. Әсіресе араб елдерінде 

діни ережелер өте қатаң сақталады. Сонымен қатар олар ұлттық 

тəуелсіздік мəселесіне де зор мəн береді. Келіссөздердің шығыстық 

стилінде қатысушылар белгілі бір шешім қабылдау алдында, ақылдасуды 

жөн көреді.  

Керісінше келіссөздердің батыстық стилінде діни ережелерден гөрі 

этикалық принциптерге баса назар аударылады. Іскерлік этикетті сақтай 
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отыра, олар əрдайым алға ұмтылады, келіссөздерді созуды ұнатпайды жəне 

ұсақ əңгімеге килікпей бірден негізгі мəселеге өтуді қалайды. 

Келіссөздердің батыстық стилі формальды логикаға негізделеді.[4, 207-

бет]  

Ендігі кезекте кейбір мемлекеттер өкілдерінің саяси келіссөздерді 

жүргізудің ұлттық стильдерін қарап шығайық. Ең бірінші болып 

келіссөздердің шығыстық стиліне жататын жапон өкілдерінің ұлттық 

стиліне тоқталайық..  

Жапондық ұлттық стиль. 

Жапон өкілдеріне тəн қасиет олар келіссөздерді жүргізген кезде 

ешқашан асықпайды жəне өте баяу жүргізеді. Жапондықтар келіссөздерді 

жүргізерден бұрын, алдын ала екінші тарап туралы мүмкіндігінше бар 

мағлұматтарды жинап, сенімділік мəселесіне кеңінен көңіл бөледі, белгілі 

бір шешім қабылдау үшін жан-жақты ақылдасады. Сонымен қатар баяу 

келіссөздер кезінде екінші тараптың шыдамдылығына да назар 

аударады.[2, 16-бет]  

Жапон өкілдерінің келіссөздер кезінде басын изеуі ол оның 

келіскендігі емес, сізді тыңдап отырғандығын, мəселені түсінгендігін 

білдіреді. Жапон мəдениетінде сөйленген сөзбен қоса іс–қимыл мен ишара 

зор маңызға ие. Жапондықтар, этика мен өзерінің мəдениеттеріне ерекше 

мəн бере отыра, келіссөздер процесінде шиеленісті жағдайлардан барынша 

аулақ болуға тырысады. Сондықтан олар берілген ұсыныстарға нақты 

«жоқ» деп жауап қатпайды, «Қолымнан келгенімнің барлығын жасайм» 

деп өзінің келіспегендігін білдіреді.[4, 207-бет] 

Жапон халқының мінезіне тəн тағы бір қасиет бұл олардың қоғамдық 

ойға аса мəн беруі. Егер сізге жапондық белгілі бір уақытта, нақты бір 

орында боламын десе, онда оның сол жерге белгіленген уақыттан екі 

минут бұрын келетініне кəміл сенімді бола аласыз.  

Американдық зерттеуші М. Блейкер былай дейді: «Егер жапондық 

сіздің көптеген жеңілдіктерге барып отырғаныңызды көрсе, онда олар да 

сізге солай жауап қайырады».[3, 140-бет]  

Араб халықтарының ұлттық стилі. 

Ал араб əлемінде мұсылмандық дəстүрге көп көңіл бөлінеді. Оларда 

əріптесіне өте жақын болу, сенімділіктің белгісі. Иə немесе жоқ деген 

нақты жауаптан қашан да қашқақтайды. Асығыстықты да ұнатпайды. 

Талқыланатын мəселені мақтап-мақтап, кейінге қалтыруы əбден мүмкін. 

Сол себепті, олар «саудаласқанды» ұнатады, келісімге келмеген сəтте де 

өздерінің байланыстарын үзбей, одан əрі жалғастыруға тырысады. 

Келіссөздегі маңызды əлемент ол – өзара сенімділікті орнату. Барлық 

байланыстар негізінен ер адамдармен жүргізіледі. Егер американдықтар 

кез келген мəселенің даму жолын алдын ала болжауға тырысса, арабтар 

болса өзінің ата-тегіне, өткенге баса назар аударғанды жақсы көреді.[2, 

172-бет; 3, 142-бет] 
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Америкалық ұлттық стиль. 

 Зерттеушілердің пікірінше америкалықтар дүниежүзіндегі барлық 

дерлік келіссөздердің ұлттық стиліне əсер еткен. Америкалық стиль 

жөнінде британдық ғалым П. Шарп: кез келген келіссөзге қатысушы 

алдында америкалықтармен қатынасқа түскенде үш үлкен мəселе тұрады: 

материалды, идеологиялық жəне лингвистикалық. Біріншісі, 

америкалықтар басқаларға қарағанда өте бай жəне қуатты елдің атынан 

келеді. Екінші мəселе біріншіден туындайды, соның негізінде олар 

қашанда өздерінікі дұрыс дегенге сенімді. Үшіншісі, халықаралық 

келіссөздердің көпшілігі ағылшын тілінде өткендіктен, америкалықтардың 

қарапайым сөз орамы астарында күрделі мəселе жатуы мүмкін.  

Америкалықтар үшін жеке тұлғалық өте маңызды. Олар бір 

беткейлікті, адалдықты, ашықтықты бағалайды, мəселенің сырт көрінісі 

жағына тым көп көңіл бөлмейді, тəкапарлықты ұнатпайды. Мəселеге 

қатысты көп сауал қояды. Олар өте шапшаң, келіссөздердегі тыныштық 

пен үзілістерге шыдамайды. Қалжыңбас, дербес жəне тəуелсіз келеді. 

Бəсекелестікті қадірлейді, жетістікке жетуге жанталасады, өзара жарысқа 

бейім. Алға қойылған мақсатқа жетуде бар күш-жігерлерін салады, 

«саудаласқанды» ұнатады.[2, 171-бет] 

Саяси келіссөздер жүргізудің америкалық стилінің тағы бір 

ерекшелігі олар əрбдайым көшбасшылыққа сонымен қатар, барынша 

өзіндік құндылықтардың əмбебаптығын қорғауға ұмтылады. 

Кез келген мəселені шешерде  америкалықтар ең алдымен 

келісімдердің жалпы шекарасын талқылауға тырысады, дегенмен 

келіссөздер процесінің барлық кезеңдерін дəлме-дəл сақтауға да бейім 

емес. Америкалықтар барлық жағдайларға тез əсер етіп, келіссөздер 

процесіне жоғарғы темп береді. Кейде олардың тым алға ұмтылуынан, 

агрессиялық көзқарас қалыптасып қалады, бірақ бұл америкалықтардың 

ұлттық стилі.   

Қорыта айтсақ, келіссөздерді жүргізудің америкалық стилі көбінесе 

америкалық мінез бен  америкалық саяси мəдениет ерекшеліктерінің 

жемісі: «сыртқы саясат – бұл əлемге қараған, ұлттың бет-жүзі».[4, 222-223-

бет] 

Француздық ұлттық стиль. 

Американдық зерттеуші М. Харрисон айтуынша француздар 

сұрақтарды ресми талқылаудан қашқақтайды. Келіссөздер процесінің 

өзінде олар өзіндік тəуелсіздікті сақтауға барынша мəн береді. Сонымен 

қатар олардың іс-əрекеттері мəселені кіммен талқылауына байланысты да 

өзгеріп отыруы мүмкін.[3, 138-бет]  

Француздық стиль жөнініде: оларда сыпайылықтан гөрі наздық 

басым, сонымен бірге күмəншіл жəне есепқор, айлакер жəне тапқыр. 

Француздар жомарт жəне нақты, бірақ шыдамсыз. Келіссөздерді француз 

тілінде өткенді қалайды, ағылшын немесе басқа тілде өткізуге келіссе, 
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сізге жеңілдік жасағандықтың белгісі деп есептеңіз. Олар келіссөз 

бойынша əріптесінің француз халқы мен тарихы, мəдениеті жайлы білімін 

өте жоғары бағалайды. Мəселелердің түпнұсқасын білмейінше, шешім 

қабылдамайды, сондықтан да өткізілетін кездесулер ұзақ уақытқа 

созылады. Француздар қарсы дəйектемелерді немесе ескертулер жасауды 

ұнатады, бірақ «саудаласуға» бейім емес. Келіссөздер барысында 

өзгертулер енгізгенді ұнатпайды, сол себепті алдын ала келісіп алған жөн. 

Келіссөздерді түске таман бастағанды ұнатады, бірақ ұқыптылық жағы 

аздау, ымырашылдыққа келе бермейді.[2, 171-бет] 

Француздар сыпайы болғандықтан, этикет пен өзін-өзі ұстау 

ережелеріне басты назар аударады. Сыпайылықпен қатар француз 

мəдениетінде бəсекелестік те дамыған, француз үшін ортадан бөлініп 

шығу, өз-өзін  көрсету маңызды болып табылады.  

Француздар өмірге деген ризашылықтарын ешқашан жасырған емес. 

Француздың ой-өрісінде өмір сүруге құқылық біріншщі орынды алады. 

Сол себепті, олар көптеген маңызды мəселелерді тек келіссөздер үстелінің 

үстінде ғана емес, түскі ас барысында да талқылауды ұнатады.  

Осылайша, келіссөздерді жүргізудің француздық стилі өзінің 

тірілігімен, галанттылығымен жəне əртүрлілігімен ерекшеленеді.[4, 227-

228-бет] 

Мақаламды қорытындылай келсем, келіссөздер – бұл біздің 

күнделікті өміріміз. Күн сайын біз қандай да мəселені шешу үшін келісімге 

келеміз. Бұл ретте келіссөздер оның негізгі құралы болып табылады. Ал 

келіссөздердегі сөйлеу мəдениеті мен қарым-қатынас тиімділігі оның 

барынша сəтті болуына əсер етеді.  

Ұлттық келіссөздер стилі – бұл белгілі бір мəдени құндылықтарға, 

салт-дəстүрлерге еліктеуден туындайды. Жоғарыда мен бірнеше елдердің 

келіссөздерді жүргізудің ұлттық стильдеріне қысқаша сипаттама беріп 

шықтым. Келісімге келгей отырған елдің ұлттық стилін білу – 

келіссөздердің оң нəтижемен аяқталуына септігін тигізеді. Дегенмен 

екінщі бір мемлекет өкілімен келіссөздер жүргізу барысында нақ сол елдің 

ұлттық стиліне еліктеу керек емес. Бұл келіссөздер процесіне кері əсерін 

тигізуі мүмкін. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАЗМЫ 

 

В настоящее время актуален вопрос о решение плазменных 

неустойчивостей и развитие теории физики плазмы. Применимость плазмы 

имеет обширную область, наиболее важное направление - это получение 

энергии из термоядерного синтеза. Для этого используются, так 

называемые, “токамаки”. Главной задачей является удержание плазмы в 

токамаке и осуществление управляемого термоядерного синтеза [1]. 

Плазма – частично или полностью ионизованный газ, образованный 

из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и 

электронов). Важнейшей особенностью плазмы является ее 

квазинейтральность, это означает, что объемные плотности 

положительных и отрицательных заряженных частиц, из которых она 

образована, оказываются почти одинаковыми. Газ переходит в состояние 

плазмы, если некоторые из составляющих его атомов (молекул) по какой-

либо причине лишились одного или нескольких электронов, т.е. 

Превратились в положительные ионы. В некоторых случаях в плазме в 

результате «прилипания» электронов к нейтральным атомам могут 

возникать и отрицательные ионы. Если в газе не остается нейтральных 

частиц, плазма называется полностью ионизованной. 

Между газом и плазмой нет резкой границы. Любое вещество, 

находящееся первоначально в твердом состоянии, по мере возрастания 

температуры начинает плавиться, а при дальнейшем нагревании 

испаряется, т.е. Превращается в газ. Если это молекулярный газ (например, 

водород или азот), то с последующим повышением температуры 

происходит распад молекул газа на отдельные атомы (диссоциация). При 

еще более высокой температуре газ ионизуется, в нем появляются 

положительные ионы и свободные электроны. Свободно движущиеся 

электроны и ионы могут переносить электрический ток, поэтому одно из 

определений плазмы гласит: плазма – это проводящий газ. Нагревание 

вещества не является единственным способом получения плазмы. 

Плазма – четвертое состояние вещества, она подчиняется газовым 

законам и во многих отношениях ведет себя как газ. Вместе с тем, 

поведение плазмы в ряде случаев, особенно при воздействии на нее 

электрических и магнитных полей, оказывается столь необычным, что о 

ней часто говорят как о новом четвертом состоянии вещества. В 1879 

английский физик В. Крукс, изучавший электрический разряд в трубках с 

разреженным воздухом, писал: «явления в откачанных трубках открывают 
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для физической науки новый мир, в котором материя может существовать 

в четвертом состоянии». 

В плазме могут возбуждаться колебания, для которых является 

существенным взаимодействие с отдельными группами частиц 

(резонансные частицы). Такие неустойчивости плазмы  называются микро- 

или кинетическими неустойчивостями. В основе кинетической 

неустойчивости плазмы лежит возбуждение колебаний или волн 

отдельными группами резонансных частиц, которые в неравновесной 

плазме могут служить энергетическим резервуаром для неустойчивости. 

Макроскопические проявления кинетических неустойчивостей - 

возбуждение в плазме интенсивных колебаний (чаще всего шумового 

характера), обусловленная неустойчивостью релаксация неравновесных 

распределений частиц и, наконец, влияние на процессы переноса в плазме 

(электрический ток, диффузию, теплопроводность). Таким образом, из 

широкого спектра плазменных колебаний, возникающих вследствие 

тепловых флуктуации, выделяется узкий спектральный интервал волн, 

находящихся в резонансе с пучком и поглощающих его энергию. Развитие 

пучковой неустойчивости плазмы сопровождается разбиением 

электронного пучка на сгустки и группировкой его частиц в области 

тормозящих фаз электрического поля неустойчивой плазменной волны. 

При распространении в плазме электромагнитной волны большой 

амплитуды имеет место периодическая пространственно-временная 

модуляция параметров плазмы. На фоне такой модуляции возникает 

параметрическая связь волн малой амплитуды (пробные волны), и 

амплитуда этих волн нарастает со временем по экспоненциальному закону. 

Причиной раскачки пробных волн являются колебания электронов и ионов 

плазмы в поле электромагнитной волны большой амплитуды (волны 

накачки). Неустойчивости такого типа называются параметрическими.  

Интересная особенность распадной неустойчивости в неравновесной 

плазме связана с наличием в ней волн с отрицательной энергией. 

"Отрицательность" энергии волны означает, что возбуждение волны 

сопровождается уменьшением, а не увеличением волновой энергии среды. 

Это возможно в плазме с неравновесным распределением частиц по 

скоростям (пучок в плазме, анизотропия температур). Взаимодействие 

такой волны с волнами положит. энергии приводит к возникновению 

параметрической неустойчивости взрывного типа. Причина её состоит в 

том, что, отдавая в процессе распада свою энергию пробным волнам, волна 

накачки увеличивает, а не уменьшает свою амплитуду. Развивающаяся при 

этом "нелинейная" неустойчивость характеризуется тем, что её инкремент 

тем больше, чем большего уровня достигла амплитуда. Таким образом, 

неустойчивость носит характер взрыва, когда за малое время амплитуда 

волны нарастает до больших значений [1]. 
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Если столкновения частиц в плазме играют значительную роль, 

рассмотрение ее на основе модели частиц, движущихся во внешних полях 

независимо друг от друга, становится не вполне оправданным. В этом 

случае более правильным является представление о плазме как сплошной 

среде, подобной жидкости. Отличие от жидкости состоит в сжимаемости 

плазмы, а также в том, что плазма является очень хорошим проводником 

электрического тока. Поскольку проводимость плазмы оказывается 

близкой к проводимости металлов, наличие токов в плазме приводит к 

сильному взаимодействию этих токов с магнитным полем. Движение 

плазмы, как проводящей жидкости, в электрическом и магнитном полях, 

изучается магнитной гидродинамикой. 

В магнитной гидродинамике часто используют приближение 

идеально проводящей плазмы: это означает, что электрическое 

сопротивление плазмы считается очень малым (и, наоборот, проводимость 

плазмы – бесконечно большой). При движении плазмы относительно 

магнитного поля (или магнитного поля относительно плазмы) в плазме, в 

соответствии с законом электромагнитной индукции фарадея, должна 

возникнуть эдс индукции. Но эта эдс вызывала бы в идеально проводящей 

плазме бесконечно большой ток, что невозможно. Отсюда следует, что 

магнитное поле не может перемещаться относительно такой плазмы: 

силовые линии поля оказываются как бы «вклеенными» или 

«вмороженными» в плазму, перемещаясь вместе с ней. 

Понятие «вморожености» магнитного поля играет большую роль в 

физике плазмы, позволяя описать многие необычные явления, 

наблюдаемые особенно в космической плазме. Вместе с тем, если 

сопротивление плазмы не равно нулю, то магнитное поле может 

перемещаться относительно плазмы, т.е. Происходит как бы 

«просачивание» или диффузия магнитного поля в плазму. Скорость такой 

диффузии тем больше, чем меньше проводимость плазмы. 

Если рассмотреть неподвижный объем плазмы, окруженный 

внешним магнитным полем, то в случае идеально проводящей плазмы это 

поле не может проникнуть внутрь объема. Плазма как бы «выталкивает» 

магнитное поле за свои пределы. О таком свойстве плазмы говорят как о 

проявлении ее диамагнетизма. При конечной проводимости магнитное 

поле просачивается в плазму и первоначально резкая граница между 

внешним магнитным полем и полем в самой плазме начинает размываться. 

Исследования устойчивости поперечных градиентов скорости в 

плазме чрезвычайно важны. Потоки плазмы встречаются в 

астрофизических объектах, в атмосфере солнца и магнитосфере земли, 

корректное описание подобных систем невозможно без анализа 

крупномасштабных магнитогидродинамических процессов. По этой 

причине изучению неустойчивости к-г всегда уделялось особое внимание, 

при этом в подавляющем большинстве работ рассматриваются модели 
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тангенциального разрыва и переходного слоя между двумя 

полубесконечными областями. 

Данный подход хорошо описывает колебания с длинами волн много 

меньше поперечного размера потока, однако нередко возникают ситуации, 

когда длины волн наблюдаемых возмущений значительно больше 

характерных размеров потока, в этом случае необходимо учитывать 

конечную ширину потока. 

Одни из первых результатов исследования линейной стадии развития 

неустойчивости к-г для ограниченного в пространстве потока 

несжимаемой плазмы в рамках трёхслойной модели плоскопараллельного 

потока были получены в работе [2], где было показано, что учёт конечной 

ширины потока существенно влияет на развитие длинноволновых 

колебаний. 

Плоскопараллельная модель является хорошим приближением для 

ограниченного в пространстве потока, если один из поперечных размеров 

много больше другого. В случае, когда поперечные размеры близки, 

используется модель цилиндрического потока [3]. Однако исследования 

цилиндрического потока проводились только для специальных случаев, 

что существенно ограничивает применимость полученных результатов 

В приведённых выше работах, посвящённых изучению развития 

неустойчивости к-г для ограниченного в пространстве потока, 

рассматриваются несжимаемые потоки плазмы. Однако модель 

несжимаемой среды далеко не всегда корректно описывает реальную 

физическую ситуацию. Анализ экспериментальных данных показывает, 

что потоки плазмы, распространяющиеся в пограничной области 

плазменного слоя магнитосферы земли, являются существенно 

сверхзвуковыми m s u 0 c s 1 (u0 — скорость потока; сs — скорость звука), 

при этом вместе с потоками были зарегистрированы возмущения 

магнитных трубок с характерными длинами волн много больше ширины 

потоков, распространяющиеся вдоль скорости потока в продольном 

магнитном поле. Из анализа устойчивости переходного слоя и 

тангенциального разрыва между двумя полубесконечными областями, 

заполненными сжимаемой плазмой, известно, что конечная скорость звука 

оказывает стабилизирующее воздействие на неустойчивость к-г, причём 

для больших значений звукового числа маха, ms2, затухающие на 

бесконечности колебания, распространяющиеся вдоль скорости потока, 

абсолютно устойчивы. Таким образом, в рамках модели переходного слоя 

между двумя полубесконечными областями, заполненными плазмой, 

неустойчивость не должна развиваться в пограничной области 

плазменного слоя, что противоречит экспериментальным данным. 

Очевидно, что для корректного описания наблюдаемых осцилляций 

необходимо тщательно изучить устойчивость ограниченного в 
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пространстве потока при малых скоростях звука, больших значениях числа 

маха [4]. 

Исследование линейной стадии развития неустойчивости к-г для 

плоскопараллельного потока конечной ширины с учётом сжимаемости 

плазмы для колебаний, распространяющихся вдоль скорости потока, где 

было показано, что возмущения с длинами волн порядка и больше ширины 

потока могут быть неустойчивы при любых значениях числа маха. 

Несомненно, ключевую роль в этом процессе играет взаимодействие 

между границами потока. Результаты позволяют устранить противоречие 

известных теоретических фактов с наблюдениями, но в работе не проведён 

анализ развития неустойчивости в зависимости от направления волнового 

вектора. Известно, что волны, распространяющиеся под углом к скорости 

потока, могут быть неустойчивы, даже если продольные колебания не 

развиваются. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования 

линейной стадии развития неустойчивости к-г как для цилиндрического 

потока, так и для трёхслойной модели. 

Изучение неустойчивости к-г в линейном приближении является 

важным, однако для описания динамики процессов, происходящих на 

временах, превышающих характерное время развития неустойчивости, 

необходимо учитывать нелинейные эффекты взаимодействия колебаний. 

Хорошо известно, что развитие неустойчивости к-г в переходном слое 

между двумя полубесконечными областями на сильно нелинейной стадии 

приводит к образованию вихревых структур в переходной области, что, в 

свою очередь, способствует процессам обмена массой, импульсом и 

энергией между плазмами. 

Одним из определяющих факторов, влияющих на формирование 

вихревого слоя, является магнитное поле. Исследование переходного слоя 

между двумя полубесконечными областями, показывает, что в продольном 

магнитном поле образующиеся на нелинейной стадии вихри с течением 

времени разрушаются, в отличие от классической гидродинамики без 

магнитного поля, в рамках которой вихревые структуры устойчивы. При 

увеличении напряжённости магнитного поля время жизни вихрей 

уменьшается. Если магнитное поле достаточно сильное, то вихревые 

структуры не образуются, однако в переходном слое возникают 

крупномасштабные искажения магнитного поля альфвеновского типа. 

Предсказать данные эффекты, опираясь только на анализ в линейном 

приближении, невозможно. 

Вторым ключевым фактором, влияющим на развитие вихрей, 

является сжимаемость плазмы. При малых значениях магнитозвукового 

числа маха m fs u 0 c fs2 (cfs - скорость быстрого магнитного звука) в 

переходном слое между двумя полубесконечными областями образуются 

вихревые структуры. Однако если хотя бы в одной из полубесконечных 

областей выполнено mfs2, то вихревой слой не формируется. 
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Следовательно, для потока плазмы, ограниченного в пространстве, 

также требуется провести исследование нелинейной динамики в 

зависимости от скорости звука и напряжённости магнитного поля. 

Был проведён анализ численных решений системы уравнений мгд в 

рамках двумерной модели плоскопараллельного потока. Однако изучение 

ограничивается периодическими начальными возмущениями для 

параметров системы, отвечающих наиболее быстро растущей моде 

согласно и полностью отсутствует исследование в зависимости от 

температуры плазмы и соотношения ширины потока и ширины 

переходного слоя. Работа выполнена для специальных случаев и 

сосредоточена на моделировании неустойчивости нерелятивистского 

джета, поэтому полученные результаты не дают возможности судить о 

конкретных эффектах в динамике развития неустойчивости. Тем не менее, 

некоторые результаты  наглядно демонстрируют, что нелинейная стадия 

развития неустойчивости кельвина-гельмгольца в ограниченном потоке не 

сводится к сумме двух невзаимодействующих переходных слоёв и требует 

дальнейшего детального анализа [5]. 

Научная новизна достигнутых результатов исследования развития 

неустойчивости кельвина-гельмгольца главным образом сосредоточены на 

модели переходного слоя или тангенциального разрыва между двумя 

полубесконечными областями. Изучение динамики развития 

неустойчивости ограниченного в пространстве потока проводилось только 

для специальных случаев, что существенно ограничивает область 

применимости полученных ранее результатов. Данная статья нацелена на 

детальное теоретическое исследование неустойчивости кельвина-

гельмгольца для ограниченного в пространстве потока плазмы. 

Исследование устойчивости сжимаемого потока плазмы конечной ширины 

в рамках трёхслойной модели с учётом направления распространения 

возмущения показало, что поток может быть неустойчив при низких 

скоростях звука для всех направлений волнового вектора относительно 

колебаний с длиной волны больше или порядка ширины потока. 

Впервые для модели цилиндрического потока получено общее для 

всех типов колебаний условие устойчивости в несжимаемом приближении. 

Для случая конечной сжимаемости плазмы показано, что цилиндрический 

поток может быть неустойчив при низких скоростях звука в ограниченном 

интервале длин волн. 

Исследования численных решений мгд-системы уравнений при 

возбуждении неустойчивости ансамблем случайных возмущений, шумом, 

показали преимущественное развитие решений, обладающих 

антисимметричными чертами и приводящих к искажениям магнитного 

поля альфвеновского типа на оси симметрии потока. Установлено, что в 

существенно сверхзвуковом, mfs2, плоскопараллельном потоке плазмы 

конечной ширины возможно образование крупномасштабной вихревой 
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структуры, в отличие от переходного слоя между двумя 

полубесконечными областями [6]. 

Научная и практическая ценность исследование, выполненное в 

данной работе, позволяет корректно описать ограниченные в пространстве 

потоки плазмы конечной температуры при произвольной плотности 

плазмы потока и окружающего пространства, величине напряжённости 

магнитного поля и направлении волнового вектора. Полученные в 

диссертационной работе результаты наглядно показывают необходимость 

учёта конечного поперечного размера потока, особенно для низких 

температур [7]. 

Анализ устойчивости потока плазмы конечной ширины при малых 

скоростях звука показал, что поток может быть неустойчив относительно 

колебаний с длинами волн порядка или больше поперечного размера 

потока. Данное исследование позволило объяснить низкочастотные 

длинноволновые колебания магнитного поля в переходной области 

плазменного слоя магнитосферы земли [4], что невозможно сделать, 

опираясь на результаты, полученные в рамках модели двух 

полубесконечных областей, движущихся относительно друг друга. 

Неустойчивость кельвина-гельмгольца развивается при наличии в 

пространстве поперечной неоднородности скорости. Изучение 

ограниченного в пространстве потока показало, что взаимодействие 

переходных слоёв может способствовать развитию неустойчивости. 

Дальнейшие исследования взаимодействия переходного слоя с 

неоднородностями могут привести к новым результатам. 
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университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

КАТОНҚАРАҒАЙ АУДАНЫНДАҒЫ МАРАЛ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТАРИХЫ 

 

Шөл даладан бастап ну орман алқаптары, биік шыңдардағы альпы  

шалғындары мен мұздықтарға дейін созылған ландшафтты-климаттық 

аймақтардың біртұтас жиынтығы. Орман мен өзендерге, балық пен балға, 

емдік шөптерге, туристердің көзін тартар табиғи естеліктерге бай бұл 

жердің анағұрлым аумағының табиғаты тұмса жəне экологиялық таза 

болып сақталынған. Табиғатының əсемдігі жақсы сақталынған, терең 

өзендерге бай, «қара» жəне «қызыл» балығы мол, аң жəне құс аулау 

мүмкіндігі, қарлы маусымы ұзаққа жалғасатын таулы аймақтар, курорттар 

(радонды бастаулар мен пантымен емдеу) - мұның барлығы зор табыс 

əкелетін қуатты туристік индустрияны құруға мүмкіндік туғызады. 

Қазақстанның Алтай аумағында ТМД елдерінің туристері көп жылдар 

бойында əртүрлі саяхат құруда, бұл: альпы шыңдарын бағындыру жəне ат 

үстіндегі саяхаттар. Әсем табиғаттың таңқалдырғаны соншама, алғашқы 

зертеушілер оны Швейцарияның табиғатына теңеді. 

Табиғаты дайын, табиғи жаратылыстан туындаған таулардан, орман-

көлдерден жəне тағы басқа  қарағанда өзінің биоерекшеліктерімен көздің 

қызығуын алатын табиғи объектілерден құралған  Катонқарағай 

ауданының  құрылған жылы - 1928 жыл.  Көлемі -13162 шаршы шақырым. 

Аудан орталығы - Үлкен Нарын ауылы. Ауылдық округтердің саны – 13. 

Елді мекендер саны – 54. Халықтың саны - 29200. Негізгі өзендер: 

Бұқтырма, Берел, Ақсу, Нарын. Өсімдік əлемі: балқарағай, қарағай, 

самырсын, шырша, алтын түбір жəне т.б. Хайуанаттар əлемі: аю, қасқыр, 

қар барысы, марал, бұлан жəне т.б. Әйгілі жиһанкез ғалым Николай Герих 

Алтай төріндегі жұмбақ Мұзтаудың жер шарының энергетикалық кіндігі 

екендігін жазып кеткен. Космос қуатын тек осы жерден ғана алуға болоды. 

Белортасына дейін қалың қарағай өскен, ары қарай тасты шоқысы 

басталатын Тасшоқының басына шыққан кісі атақты Мұзтауды тек сол 

жерден көре алады. Тасшоқының басында көп тұра беруге болмайды. 

Космос энергетикасына жақын болғандықтан, адамға ауыр соғуы мүмкін. 

Сол Тасшоқының басындағы тастар жылтарап жататын көрінеді. Басына 

шығып тілек тілесең, сол тілегің орындалады. Тасшоқыдан түскен кезде 

жаңағы жылтырағын тастардан қолына бір – екуін алып кету керек. [1.] 
Ғалымдар барлық бұғының арғы атасы мамонт пілдерінің 

дəуірлестері – алып бұғылар екенін айтады. .  Алтайдағы бұғылардың 

еркіндігі  балтасын асынған мұжықтардың келуімен сап тыйылып, өрісі 

тарыла түсті. Оған дейін тұрғылықты халық Алтайдың бұлт үйір биіктерін 
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ғана шалып, қынаны талғажау еткен жануардың қанына құмарта қоймаған. 

Мүйіздің шипалық қасиеттерін білмегендіктен емес, онда бар пайдалы 

қуат көздерін шүйгін шөптің нілінен, бұта – қарағанның бүрінен, төрт 

түліктің сүтінен, тамырсыз тастың түгінен алған. Ал Алтайдың 

кербұғысын табиғат пен адам арасындағы нəр тасушы ретінде 

құрбандыққа шалу үрдісін ескі нанымдағы шоқыншылар əкелген. Марал 

асырауды өңірде ең бірінші болып Ресейдің Түмен өңірінен Бекалқаға бас 

сауғалап қашып келген Савелий Ушанов есімді ескі діншіл қолға алады.  

Одан кейін өңірінде аңдарды алғаш қолға үйреткен ағайында Шарыповтар. 

Бұл 1792 жыл. Негізінде маралдың мүйізінен тұяғына дейін ем. 

Шарыповтар алдымен бұғыларды қамап ұстаған. Содан  маралдардың еті 

мен мүйізінің сапасы төмендеп кеткенін тез аңғарған Шарыповтар ұлан – 

ғайыр жердегі құнарлы шөп, мөлдір бұлақты жайылымдарды ағашпен 

қоршаған. XIX ғасырдың аяғына қарай бүкіл Алтай өңірінде осындай 

марал қоршаулардың саны 200 – ге жетті.   Солайша XIX ғасырдан бастап 

нақтырақ 1835 жылдан бастап, кербұғылар бастағы мүйізімен қоса 

еркіндігінен айырылды. Қалай жүріп – тұрарын, қайда жусап, қайда 

өрістерін өздері білгенімен, қоршаулы шеңберден шыға алмады. Қыста екі 

аяқтылар сүрлеп салынып, Алтайдың қызылшұнақ аязынан қорғаған 

болады. Есесіне мамыр ортасына ауа бұғылардың бойындағы бар асылы - 

жаңадан жан бітіп, түкті қабығына нəр жиналған мүйізін кесіп алады. 

Керімсал жануардың осы тірлігі ой салады.  [2.]  1952 – 1954 жылдары 

Шығыс қазақстан облысында  биология ғылымының кандидаты К.В. 

Моисеевтің  жалпы əдістемелік жетекшілігімен Н.Ф. Крохотин, Т.М. 

Проказин ара шаруашылығында тиімді будандастыруды зерттеу 

жұмыстары  жүргізілді.  [3.]    1966 жылдың аяғында Шығыс Қазақстан 

облысында 11 əкімшілік аудан болды. Тарбағатай ауданын қоспағанда 

барлық ауландарда совхоздар мен колхоздарда пасекалар болды. 1966 

жылғы қаңтар айының мəліметтері бойынша 43 совхозда 74598 ара ұясы 

болды, 18 колхозда 14826 ара ұясы болды. Павлодар облысына 622 ара 

ұясы сатылды. [4.]  2014 жылдың  30-31 тамыз күндері Өскемен қаласында 

бастау алған марал өсірушілердің VI-й Дүниежүзілік конгресі, тəжірибе 

алмасу жəне жергілікті мрал шаруашылығымен танысу тұрғысында 

ауданымызда жалғасып, мұнда əлемнің 15 мемлекетінен өкілдер келді. 

Марал шаруашылығы соңғы үш ғасырда дəстүрлі болып,   «бет пердесіне» 

айналған ауданымыз үшін, Катонқарағай жерінде алғаш рет рет өткізіліп 

отырған, халықаралық деңгейдегі форум, өте маңызды. Өйткені, бұл – тек 

аталмыш саладағы жетістіктерді көрсету ғана емес, озық тəжірибелер 

алмасу, жан-жақты тиімді келісім-шарттар жасау, жаңа дос, əріптес, 

болашақ серіктес табу мүмкіндігі. Сондықтан, кездесуді 

ұйымдастырушылар, бұл шараға бар жауапкершіліктерін сала білді.  

      2013 – 2014 жылдары ауданның 12 қожалығында 4,5 мыңға жуық 

марал мен 800 ала бұғы басы бар екені, ал  жылына 9 тоннаға жуық  



587 

өңделмеген,  немесе 3,3 мың тонна қойылтылған түрінде өндіріледі. Сегіз 

қожалық, асыл тұқымды деп, аттестацияланған. Облыс əкімі Бердібек 

Мəшбекұлы Сапарбаев бекіткен, марал шаруашылығын қолдау өңірлік 

бағдарламасына сəйкес, 2010 жылдан бастап, асыл тұқымды 

маралшаруашылық қожалықтар облыстық бюджеттен субсидиялар ала 

бастады. Осы уақыт ішінде катонқарағайлық марал өсірушілер жалпы 

сомасы 113,6 млн.теңге көлемінде субсидия алды. Осындау қолдау 

арқасында, бүгінде  ауданда марал санының азаюы тоқталды.  

2016 жылғы дерек бойынша ауданның 12 қожалығында 4,5 мыңға 

жуық марал мен 800 теңбіл бұғы бар.  2010 жылдан бастап, асыл тұқымды 

марал шаруашылық қожалықтары облыстық бюджеттен субсидиялар ала 

бастады. Осы уақыт ішінде катонқарағайлық марал өсірушілер жалпы 

сомасы 133,6 млн. Теңге көлемінде субсидия алды. Осындай қолдау 

арқасында, бүгінде ауданда марал санының азаюы тоқталды. 9 шаруа 

қожалығында 3 мыңға жуық адам ем қабылдайды. Сондай – ақ, марал 

шаруашылығы өнімдерін өткізу үшін, ауданнның ішкі рыногінде емдік 

шөп пен тамырларды жəне панты негізінде жиырмаға жуық өнім түрлерін 

шығаратын «Ақсу – ДЭЕН» бірлескен қазақстандық – корейлық 

фармацевтикалық кəсіпорын жұмыс істейді. Фрамацевтикалық цехтың 

өнімдік қуаттылығы – жылына бес миллион дəрі – дəрмек жəне 

биологиялық белсенді қоспалар шығарады. [5.]   

2016 жылғы 20-21 қыркүйекте Өскемен қаласында «Алтай Invest-

2016» Халықаралық инвестициялық форумы өткізіледі.Форумның мақсаты 

– өңірге инвестиция тарту, Шығыс Қазақстанның брендін əлемге таныту 

жəне əлеуетті инвесторларға облыстың инвестициялық мүмкіндіктерін 

таныстыру.  Форумда   Туризм бағыты бойынша ұсынылған жобалардың 

ішінде  «Катонқарағай бұғы паркі» компаниялар тобы дайындап əкелген 

медицина, туризм жəне аграрлық саланы тұтас қамтитын жобаға 

қызығушылар көп болды. Осы жобада  Катонқарағай ауылының ортасына 

үлкен бір құрылыс салынбақшы. Онда бұғының қаны мен мүйізінен 

дəрілік препараттар шығарылады. Сондай-ақ, емдік-сауықтыру қызметтері 

көрсетіледі. [6.]   

Жалпы ұзындығы 700 шақырымды құрайтын парк қоршауларына 

жөндеу жұмыстарының қажеттігі, селекциялық – асыл тұқымдандыру 

жұмыстарыныфң нашарлығы жəне т.б. Қатонқарағай əлемдегі экологиялық 

таза өңір. Мұздай таза ауа, өзен – көл, марал пантысының адам 

денсаулығына пайдасы: адоптоген (адам ағзасыфн сыртқы зиянды 

əсерлерден қорғау мүмкіндігін күшейту), иммунностумулятор. Адамның 

шаршауын басады, компенсаторлық мүмкідіктерін ұлғайтады, 

хирругиялық отадан соң регенерациялық қызметі жақсарады. Марал 

шаруашылығы Шығыс Қазақстан облысының 6 ауданында бар. 60 % 

Катонқарағай ауданында, Көкпекті – 2,3 мың, Ұлан – 0,9 мың. Күршім – 

258 бас, Зырян – 588 бас, Зайсан – 219 бас. Туристердің 70 % пантымен 
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емделуге келеді. 2011 жылдан бастап, Шығыс Қазақстан Ғылыми зерттеу 

институтында маралшылар курстары өтеді. Кері əсерін тигізеді: пантының 

əлемдік бағасының түсуі, мал азығының аздығы, техникалық қарулануы, 

нашар инфрақұрылымның нашарлығы, нысаналы мемлекеттің қолдаудың  

болмауы.  
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Қабдыкенова Е. М., Берікқалиева М. Б., Иманжанова К. Т. 
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ЯДРОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕНУІ МЕН ІШКІ ЭНЕРГИЯЛАРДЫҢ 

ӨЗГЕРІСІ АРҚЫЛЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ШЫҒУЫН АНЫҚТАУ 

 

Атом ядросының басқа ядромен, элементар бөлшектер жəне гамма 

кванттармен өзара əсерлесу кезінде болатын түрленулер ядролық 

реакциялар болып табылады.  

Ядролардың түрленуі олардың ішкі энергиясының (байланыс 

энергиясының) өзгеруін туғызады. 

Ядролардың Ебайл өзгеруі реакцияға қатысатын бөлшектер мен 

ядролардың қосынды тыныштық энергиясы өзгеріссіз қалмайтындығын 

білдіреді. Ядроның тыныштық энергиясы mяс
2
 формулаға сəйкес тікелей 

байланыс энергиясы арқылы өрнектеледі. Энергияның сақталу заңына 

сəйкес ядролық реакция процесінде Ек өзгеруі реакцияға қатысқан ядролар 

мен бөлшектердің тыныштық энергиясының Е0 өзгеруіне тең [1]. 

Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы деп ядролар мен 

бөлшектердің реакцияға дейінгі жəне реакциядан кейінгі тыныштық 

энергияларының айырмасын атайды. Жоғарыда айтылғанға сəйкес, 

ядролық реакцияның энергетикалық шығуы сондай-ақ реакцияға түсуші 

бөлшектердің Ек өзгерісіне тең. Егер ядролар мен бөлшектердің реакцияға 

қатысқаннан кейінгі Ек реакцияға қатысқанға дейінгіден көп болса, онда 

http://katon-karagay.vko.gov.kz/ru/
http://katon-karagay.vko.gov.kz/ru/
http://altaiinvestforum.kz/
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энергия бөлінетіндігі жөнінде айтылады. Азотты α-бөлшектермен 

айқылаған кезде сондай реакция болады. Ек біразы (шамамен 1,2 10
6
) сол 

реакция процесінде жаңа пайда болған ядроның ішкі энергиясына қайтадан 

түрленеді. 

Ядролық реакциялар кезінде бөлініп шығатын энергия өте көп болуы 

мүмкін, бірақ оны шапшаңдатылған бөлшектердің нысанын қозғалмайтын 

ядролармен соқтығысу жолдарын практикада пайдалану мүмкін емес. 

Оның себебі, шапшаңдатылған бөлшектердің көбісі нысана ядроларына 

тимейді де, реакция тудырмайды. 

Шапшаң протондардан тұңғыш ядролық реакция 1932 жылы 

жасалды. Литийді екі α-бөлшекке ыдырату мүмкіндігі табылды:  

HeHeHLi 4

2

4

2

1

1

7

3 
 

Вильсон камерасындағы тректердің фотосуреттерінде 

көрсетілгендей, импульстың сақталу заңының талабына сəйкес гелий 

ядролары бір түзудің бойымен жан-жақты бытырап (протонның импульсы 

пайда болатын α-бөлшектердің импульсынан анағұрлым аз) ұшады. 

Осыдан ядролық реакцияда гелий ядросынан екі жасаушысының Ек 

реакцияға түскен протон энергиясынан 7,3 МэВ-ға артық болып шықты. 

Қарастырылған реакцияда гелий ядросындағы меншікті байланыс 

энергиясынан көп болады. Сондықтан литий ядросы ішкі энергиясының 

біразы бытырап ұшқан α-бөлшектердің кинетикалық энергиясына 

түрленеді [2]. 

Энергия (гр. energia əсер, əрекет) материя қозғалысының əртүрлі 

формасының жалпы өлшеуіші, бұл ұғым сақталу заңына бағынады. 

Энергия туралы түсінік мəңгілік қозғалтқыш жасаудың мүмкін еместігін 

дəлелдеуге байланысты пайда болды. Жұмыстың қоршаған ортадағы 

немесе жүйедегі белгілі бір өзгерістің (отынның жануы, судың құлауы, 

т.б.) нəтижесінде ғана орындалатындығы анықталды; дененің бір күйден 

басқа бір күйге ауысуы кезіндегі белгілі бір жұмыс істеу қабілеті оның 

энергиясы деп аталады. Қозғалыстың əртүрлі формасына сəйкес 

энергияның да бірнеше түрі бар (мысалы, механикалық энергия, химиялық 

энергия, электромагниттік энергия, гравитациялық энергия, ядролық 

энергия, т.б.).  

Ішкі энергия дененің (жүйенің) тек ішкі күйіне байланысты энергия. 

Ішкі энергияға дененің барлық микробөлшектерінің (молекулалардың, 

атомдардың, иондардың, т.б.) ретсіз (хаосты) қозғалыстарының энергиясы, 

микробөлшектердің өзара əсерлесу энергиясы, атомдар мен 

молекулалардың ішкі энергиясы т.б. жатады [3]. Ішкі энергиясы ұғымын 

1851 жылы У. Томсон енгізгендей, ішкі энергияның өзгерісі ( U) мынаған 
тең:  U= Q-A. Мысалдар көмегімен былай түсіндіруге болады: 



590 

1–мысал: Ядролық реакция кезінде қандай энергия бөлінеді?     

. Шешуі:    
  +   

     
 +   

 ;   =m(    
  +m(   

 )-

m(    
 )-m(   

 )=(7,01601+2,0141-8,00531-1,00866) a.e.м=0,01614 а.е.м. 

E=   931 = 0,01614 а.е.м   931МэВ/ а.е.м. = 15МэВ. Жауабы: Е = 

15МэВ 

2–мысал: Берілген реакцияның    
  +   

  Не 
 + Не 

  Уолтон мен 

Кирхгофтың энергиядағы тыныштық күйінің реакциядағы энергетикалық 

шығуын есептейік?  

m(    
  )=7,01601а.е.м., m(   

 )=1,00783а.е.м., m( Не 
 )= 4,00260 а.е.м. 

Шешуі: E=  aeм 931,2МэВ/а.е.м, Е=(m1+m2-m3-

m4)аем 931,2МэВ/а.е.м, Е=(7,01601+1,00783-4,00260-

4,00260)  931,2=17,63МэВ. Жауабы:Е=17,36МэВ 

3 – мысал:  γ-квантының  Еγ – энергиясымен басып алуға болатын, М 

массасының тыныштықтағы қозу энергиясын Еқозу табу керек. 

Шешуі:   ,  ал, энергияның қозуы мынаны жасайды: 

 . 

4 – мысал: Толқын ұзындығы 0,48 мкм фотон шығарған кезде, сутегi 

атомындағы электронның энергиясы қалай өзгередi. 

Шешуi: Бiр стационар күйден екiншi стационар күйге шығарылатын 

фотонның энергиясы: . Сəуле шығару толқын ұзындығы: 

 бұдан, толқын жиiлiгi . Онда, фотон шығарған кездегi атомның 

энергиясының өзгерiсi келесi түрде анықталаы: 

. Жауабы:4,1·10
-19
Дж. 

Қорытындылай келе, əртүрлі ядролық реакциялардың энергетикалық 

шығуын анықтауда, олардың ядроларының түрленуі мен ішкі 

энергияларының өзгерістеріне тікелей əсер бар екені анықталды. Бірақ та, 

тəжірибелік зерттеулер жүргізіліп, алынған есептеулерін қорытындыланса, 

энергетикалық шығуының нəтижесі нақты болатыны анық. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАРНАМА НАРЫҒЫ 

 

Кез келген ақылы жарнама презентация формасы мен тауардың, 

қызметтің, ойдың алға жылжуын айтамыз. Ол латын тілінен «reclamare» 

немесе француз тілінен «reclame» аударғанда «қатты айғайлау», 

«жарнамалау» деген мағынаны білдіреді. 

Қазіргі жарнама «əкесі» аталған Альберт Ласкер оған мынандай 

түсініктеме береді: «Жарнама – бұл баспа түріндегі сауда». Осындай 

анықтама радио мен телевидение пайда болмай тұрып берілді. Бұл 

кездерде жарнаманың ауқымы мен сапасы бүгінгімен жер мен көктей 

айырмашылығы бар еді. Жарнама жайлы əртүрлі анықтамалар бар. Ол 

тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат 

беру жəне оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын 

хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, əдебиет пен өнер шығармалары 

туралы хабар таратып, оларды əйгілеу. 

Жарнамаға əйгілі маркетолог Филип Коттлер былай анықтама 

береді: «Жарнама – нақты қаржыландырудың қайнар көзі көрсетілген, 

ақпаратты таратудың ақылы құралдары көмегімен жүзеге асатын 

коммуникацияның өзіндік нысаны». Ал Американдық маркетинг 

ассоциациясының берген анықтамасы бойынша: «Жарнама - бұл тапсырыс 

берушінің нақтылы төлемімен тауарларды жəне қызмет көрсетудің кез-

келген формасы жəне ол тиімді əдіс-тəсілдерді қолдана отырып 

тұтынушыларға қызмет көрсететін жəне маркетингтің құрамдас бөлігі 

болып табылады»,- деп тұжырымдайды. 1996 жылы шыққан «Сауда 

туралы жарнама» кітабының авторлары В.Беклешев жəне С.Вороновтың 

жарнамаға берген анықтамасы АҚШ-тағы «Эдвертайзинг Эйдж» 

журналында өткізілген конкурс барысында мақұлдауын алған. Бұл жерде 

жарнамаға жалпы сипаттама бере келе, «Жарнама – ол жарнама беруші 

қарамағынан шығатын бұқараның мақұлдауын, дауыстарын алуы, 

тұтынушылар мен тұтынушылар санын көбейту жəне табысты көбейту 

мақсатында алдын-ала ақысы төленген тауар, қызмет, қоғамдық қозғалыс 

немесе тұлға туралы баспа, қолмен жазылған, ауызша немесе бейнелік 

хабарлама»,- деп нақтылы тұжырымға келген. 

Қазіргі кездегі жарнаманың өзектілігі өз нарығымызды қамти 

бастаған фирманың нарықта дамуы мен бəсекелестерін жеңіп шығуына, 

алдына қойған талаптары мен мақсаттарына жетуіне бірден бір əсер етуші 

болып саналады. «Ақшаны үнемдеу үшін жарнамадан тартынған адам 

сағатты тоқтатуға ұмтылған жанның кейпін көрсетеді». Бұл мақал сөз 

барлық қоғамға да таныс. Сонымен қарапайым сөзбен айтқанда, жарнама 

дегеніміз – тұтынушылар көңілін өзіне аударып, өз тауары мен қызметін 
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өткізудегі фирманың ақылы əрекеті. Жарнама үрдісі өнімнің өтіміне, 

дамуына, құралдар айналымының қозғалысына əсер етеді. 

Жарнама сұраныс пен ұсыныс жасауға, бəсекенің пайда болуына, 

инвестиция үйіруге, өткізу нарығының кеңеюі мен сайып келгенде, жалпы 

экономиканың жəне оның əртүрлі саласының дамуына əсерін тигізеді. Сол 

себепті де, бұл саланың дамуы экономиканың дамуына тікелей əсер етеді. 

əрбір кəсіпорынның өндірген тауарының нарықтағы орны, өмір сүру 

ұзақтығы, оның болашағы, т.б. қасиеттері сол тауардың тұтынушылар 

арасында сұранысқа ие болып, нарықта жақсы өтуіне байланысты. Ал 

əрбір тұтынушы тауарды сатып алып, əрбір өткізушінің өз тауарын 

нарықта тиімді сатып, өз пайдасын жоғарлатуда жарнаманың алатын орны 

орасан зор. Яғни кəсіпорынның болашағына жарнаманың үлесі зор. 

Қазақстан Республикасы сол себепті де қазіргі уақытта жарнамаға үлкен 

мəн беруде. Әйтсе де бұл сала біздің мемлекетімізде дами қойған жоқ. 

Себебі біз əлі де болса жоғары сапалы жарнама түсіргеніміз жоқ. 

Қазақстан Республикасында көлікте жүргізілетін жарнамалар біршама 

жақсы дамыған десек болады. Сəйкесінше, теледидар жарнамасының халі 

мүшкіл. Ал теледидар тұтынушылар санасына əсер етудің басты жолы. 

Сондықтан теледидарлық жарнаманың дамуына үлес қосуымыз қажет. 

Тұтыну тауарларын жылжытудың ең тиімді түрі – жарнама болып 

табылады.  

Жарнаманы əдетте сауданың қозғаушы күші деп те айтып жатады. 

Егер бұл теңеуді одан əрі жалғастырсақ жарнаманы заңды жол 

қозғалысының ережелерімен де теңестіруге болар еді. Жарнама 

қызметімен өнімнің сапасы төмен болуы екі негізгі фактормен 

айқындалады. Біріншіден, қазақстандық жарнама берушілер сапалы өнім 

шығару үшін жеткілікті қазіргі заманғы технологиямен жəне жарнама 

агенттерінің оларды алу үшін жағдай жоқ болғандықтан қол жетпейді. 

Екіншіден, Республикада жарнама бизнесі мамандырылған кадрлардың 

тапшы болып, сонымен қатар, барлық жарнама үрдісімен басқару тетігі 

болмауы əсер етіп отыр. 

Жарнама бизнесін мемлекеттік бақылаудың басты құралы оның заң 

шығарушы базасы болып табылады. Қазақстанда 2003 жылы 19 

желтоқсанда қабылданған «Жарнама туралы» заңы – жарнама қызметінің 

даму жолындағы бірден-бір қадамы. (2-бап. Заңның қолданылу аясы. Осы 

Заң Қазақстан Республикасының аумағында жарнама жасайтын, 

тарататын, орналастыратын жəне пайдаланатын жеке жəне заңды 

тұлғалардың қызметi процесiнде туындайтын қатынастарға 

қолданылады.) 

Қазақстандағы қазіргі жарнамалардың құрылуында жақсы жақтарын 

да байқауға болады. Дəл қазіргі кезде жарнама нарығы туындау үрдісінен 

өтіп кеткен. Жарнамалық бизнесте үлкен  белсенділік байқалады жəне 

көптеген агентіктер өздерінің жəне басқалардың қателіктерінен үйреніп, 
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орындалатын жарнамалық жұмыстардың деңгейін көтеру арқылы өз 

істерін дамытып кеңейтіп отыр. Одан бөлек кəсіпорында жарнама арқылы 

қызығушылық танытқан адамдар үшін өз мүмкіндіктерін көрсету жағдайы 

пайда болды. Қазақстан Республикасы бойынша жарнама нарығының 

қазіргі даму бағыттарында бірнеше өзекті мəселелер қарастырылуда. 

Жарнамалық əрекеттің дамуы көбінесе Қазақстандағы жарнама əрекетін 

дамытуды тежейтін фактор болып табылатын мəнді мəсілелерге келіп 

тіріледі. Оларды ашып қарастырайық. 

Бірінші, мəселе болып жарнама агентіктерін жоғары мамандырылған 

жұмысшылармен қамтамасыз ету. Қазақстанның жарнама агентіктерінде 

əр түрлі мамандар жұмыс жасайды, бірақ бірде біреуінде жарнама саласы 

бойынша мамандық жоқ деп айтуға болады. Қазіргі кездері жарнама 

агенттерінде тек байланыс кезінде қосымша табыс ала алатын жарнама 

берушіні іздестіретін жарнама менеджері жұмыс істейді. Сонымен қатар 

олар БАҚ-тың жарнамалық материалдарын таратумен айналысады. Бұндай 

жағдайда кез-келген адам өзін жарнама саласының маманы ретінде 

қабылдай береді. Сондықтан да, біздерге əйелдердің гигиеналық 

тауарларын футбол ойындары арасында немесе балаларға ұсынылған 

фильмдер ортасында банк депозиті туралы көруімізге тура келеді. 

Екінші, мəселе – аймақтардағы жарнаманың дамуының теңсіздігі. 

Бұл мəселе объектілік сипатқа ие жəне оның теңсіз таралуы халықтардың 

өмір сүру деңгейі мен жағдайының əртүрлілігі, сонымен бірге шашыраңқы 

орналасуы. Осының салдарынан орталықтағы (Алматы, Астана) жарнама 

бизнесінің жоғары концентрациясы тəрізді жаңашылық пайда болды жəне 

аймақтарда олардың өте баяу дамуы байқалады. Біздің көз-қарасымыз 

бойынша, аймақтық жарнаманың дамуының артта қалу себебі болып 

халықтың төмен деңгейдегі сатып алу қабілеті табылады. Ауылдан қалаға 

халықтың ауысуы Қазақстандағы урбанизация үрдісінің бастапқы сатысы 

болып саналады. 

Үшінші, мəселе болып жарнама аудиториясының сенімділігі мен 

жеткізе білу қабілетінің өлшемдері табылады. Қалалық телезаттық 

жарнаманы, соған сəйкес теле жəне радиоарналар мен олардың Қазақстан 

бойынша қоятын бағдарламаларында көрерменмен санаспай қоя салу өте 

қате екенін көрсетеді. Айтып өтер жағдай, «ұлттық тақта» ТВ-метрі 

(теледидардың қосылуы жəне өшірілуін, бір арнадан екінші арнаға 

ауысуын бақылайтын құрал) мен баспалы күнделіктер (əр сипаттағы 

мəліметтер қиындығын ғана тудырып қоймай, сонымен қатар, алынған 

рейтингілердің нақтылығын мəнді төмендетеді). Барлық белгілі тақтайлы 

өлшемдегі əдістемелері міндетті түрде 25-30% үй шаруашылық иелерінің 

бір жыл ішінде өзгерушілігін ұсынады. Бұл жағдай, біріншіден, тақта 

мүшелерінің телекөруші қабілеттерінің ақпараттар жинағының арқасында 

өзгерушіліктер тиімділігін төмендетеді; екіншіден, жыл ішінде өзгерген 

телезаттармен тақта сипатының сай келуі (заттық аумақтың кеңеуі, жаңа 
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телеарналардың пайда болуы); үшіншіден, тартып алынған үй 

шаруашылығындағы тақталар уақыт өте келе өзгеруі мүмкін (жаңа 

теледидар сатып алуы мүмкін, үйден біреуі кетіп қалуы мүмкін, əлеуметтік 

статус өзгерді) – барлық аталған өзгерістерді қатаң  анықтап отыру керек 

жəне тақта құру кезінде ескерген жөн. 

Төртінші, мəселе қарама-қарсы əрекеттегі жөнделген үлгінің 

тиімділігінің болмауы жəне жарнама нарығындағы ақпараттарды өңдейтін 

жəне жинастыратын зерттеуші агентіктері арасындағы ақпараттар 

алмасуының болмауы. Тəжірибеде көрсеткендей, осындай ақпараттармен 

айналысатын агентіктер мен БАҚ пен жарнама берушілердің шектеулілігі 

байқалады. Ал қазақстандық əрекеттер жағдайында сұраныстың 

болмауынан жəне ұсыныс айтарлықтай шектеулі ғана. Қатты ескерелік 

жағдай, біздің елдегі жарнамалы ақпараттарды «басқарушылар» 

(жарнаманы берушілер, жарнама агентіктері, БАҚ) ақпараттарды батыс 

елдеріндегі жарнама агентіктері мен жарнама берушілер өздерінің 

ақпаратты жайындағы əрекеттерін алдын-ала жариялап отыратынындай, 

ақпаратпен танысуға жəне талдауға мүмкіндік бермейді. Осыдан барып 

отандық ұйымдардың белгілі бір ақпараттарының жетіспеуі немесе 

«құпиялылығы» кез-келген қазақстан нарығындағы маркетингтік жұмысты 

жүргізуге кедергісін келтіріп, қиындатады, жəне де талдау мен көрсеткіш 

деңгейінің объектілігіне əсер етеді. Бұл мəселені шешу үшін жарнама 

нарығына қатысушылар үшін, біріншіден, өз ара қарым-қатынас 

құрылымдарын анықтауы керек, екіншіден, барлық жеткізілетін 

ақпараттардың жəне ұйымдық коммерциялық құпиялар туралы 

ақпараттарды келісе отырып анықтау керек. 

Осыдан соң бесінші мəселе туындайды – маркетингтік зерттеулер 

жүргізудегі бірлік əдістемелердің болмауы, бұның нəтижесі əр түрлі 

зерттеу агентіктерінің жарнама нарығын зерттеудегі мəліметтердің сай 

келмеуіне əкеледі. Бұл мəселе əр жарнама агентіктері (олардың ҚР-ғы 

жалпы саны 10) өздеріндегі берілген мəліметтері бар, оларды өз 

əдістемелері арқылы зерттейді дегенге əкеліп соғады. Сонымен бірге БАҚ 

тек өзінің ұтымды көрсетулерге ие болған мəліметтерін басып шығарады. 

Нəтижесінде кейбір БАҚ-тың нашар көрсеткіш деңгейі немесе басып 

шығарылған көрсеткіштер деңгейлері жалпы талдаудың тақырыбынан 

жыртылып тасталады жəне шындық көрінісін көрсетеді, сондықтан да 

сенімді болмайды. Қазіргі уақытта БАҚ көрсеткіштерінің деңгейлері 

бағдарламалық бағалау, газеттік жариялаулар, жарнамалық блоктар үшін 

өте қажет болы отыр. БАҚ арасында көрерменге, оқырмандарға 

тұтынушыларға көрсетілетін шешімдері, көрсеткіш деңгейлері үшін əр 

кезде де күрес жүргізіледі. 

Алтыншы, мəселе БАҚ-та жарнаманың орналасуы үшін бақылаудың 

жоқтылығы болып есептеледі. Жарнаманың дамуының бастапқы 

сатыларында қазіргі жағдайларда тиімсіз болып табылатын өнімнің 
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экстенсивті жылжуы болды, соған ұқсас біздің көздеуіміз тек қана 

нарықтың бөлігін жаулап алып қана қоймай, оны ұстап тұру, тұтынушыны 

«бөгеу» өте қажет. 

Жетінші мəселе – жарнамалық əрекеттік реттеудің тиімді əдістерін 

анықтау. Барлық елдерде барлық реттеу, соның ішінде жарнамалық 

əрекетті əр түрлі субъектілерге əрекеттенген тəрізді өзіндік күрделі 

механизмді көрсетеді. Жарнамалық əрекет ету үрдісінде жарнамаға аз емес 

шығын шығарған өндірушілер, кəсіпорындар, тапқан табысына 

байланысты мəнді болатын жарнама өндірушілер, жарнама құралдарының 

бюджетінен салық түрінде ақы алатын мемлекеттер, жарнамалық 

үрдістерге бағытталған тұтынушылар жиі қарастырылады. Осыған сəйкес 

əр қайсысы өздерінің қорғалуы мен өз құқықтарын қорғау мəселелеріне 

қызығушылық танытуда. Жарнамалық үрдісті жүргізу кезінде басқа да 

қатысушылар болатынын ашып айту керек: қоғамдық (ассоциация) жəне 

мемлекеттік деңгейдегі жарнамалық əрекетті реттейтін ұйымдар, жарнама 

ауқымында өз əрекетін жүргізетін өндірістік, зерттеушілік жəне т.б. 

ұйымдар жатады. Жарнамалық үрдістің тікелей жəне жанама 

қатысушыларын қарастыра отырып, жарнамалық үрдісті реттеудің үш 

түрін айтап өтуге болады: өзіндік реттеу, қоғамдық жəне мемлекеттік 

реттеу. 

Бұл мəселенің шешімі, біздің көз-қарасымыз бойынша: 

1. Маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін ортақ ережелер енгізуді 

жасау, мəліметтер жинағының əдістемесін құрастыру, ал бұл бағытта 

басты қызметті ұйымдастырушылық құрамында тəжірибелік маркетингтік 

зерттеу Комитеті жəне маркетингтік бəлəм орталығы бар Қазақстандық 

маркетингтік Ассоциациясы атқаруы мүмкін. Бұл қатынаста жағымды 

тəжірибесі бар өндірістік дамыған елдерді қатыстыруға болады, мысалы, 

жарнамалық үндеулердің танымдылық жəне есте қалушылық бағалануы 

үшін жалпы танымал əдістер қолданылады: Гэллап-Робинсон жəне Старч 

əдістері. Сонымен бірге, өндірістік дамушы елдерде барлық маркетингтік 

зерттеумен айналысатын компанияларды Халықаралық маркетингтік 

зерттеу кодексінде арнайы таңдалған негізгі жағдайларда қолдайды. 

2. Жарнама нарығы бойынша жалпы мəліметтерді мемлекеттік 

статистикалық органдар арқылы басып шығаруды мақсатты іске қосу. Бұл 

мақсатпен жарнама əрекетінің жоспарланған статистикалық базасын 

міндетті түрде құрастыру керек. нақты база, біздің көз-қарасымыз 

бойынша, құраушы элементтері мен қаржылық, еңбектік материалдық 

ресурстардың қозғалысы жағымды коммуникациялық-ақпараттық ортаны 

құру, жарнаманың тиімді қызмет етуін қамтитынын білуі керек. 
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ТЕЛЕЖАРНАМА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Есін білген жас баладан, ақ жаулықты апаларымыз бен ақсақалды 

аталарымыздың өз өмірлеріне рухани азық алатын, саяси сауатын 

ашып,  тəрбиені сіңірер қайнар көздің бірі – теледидар. Теледидар, газет, 

радиодан кейін өмірге келсе де, қазіргі кезде солардың əрқайсысымен бір 

қатарда тұрған жəне сол бұқаралық ақпарат құралдарына тəн 

ерекшеліктердің бəрін өз бойына жинақтаған синтезделген өнер түрі 

болып табылады. Әрине, бұл əр күннің не бір жылдың нəтижесі емес, оған 

теледидар тарихындағы əрбір талант өз үлесін қосты. Бүгінгі таңдағы БАҚ 

тіл мəдениеті дамуының айқын бір құбылысы – тілдің үнемі даму, жаңару, 

толығу үстінде болуы, ол қоғамда болып жатқан жағдайлар мен тарихи 

оқиғаларға байланысты . Телевизия саласында жұмыс істейтін 

журналистерге сауатты да дұрыс сөйлеу аса маңызды талап болып 

табылады. Телевизия тек қана жаңалық таратушы ғана емес, сонымен 

қатар тəрбие көзі. Халыққа сауаттылық пен мəдениет таратудың бірден-бір 

құралы. Эфир – көрермен алдындағы өте жауапты сын. Адамның газет-

журналдарда түсініксіз сөз болса, оны бірнеше рет қайталап оқуға 

мүмкіндігі бар, ал телевизия хабарларының ерекшелігі көрермен өзі көрген 

көріністеріне қайта орала алмайды. Сондықтан да тележурналистің əрбір 

сөзі, сөйлемі анық, түсінікті болуы тиіс. Егер жарнаманың тілі шұбалаңқы, 

қиын сөз тіркестерінен тұратын болса, көрерменнің оны қас-қағым сəтте 

қабылдай қоюы, түсінуі қиындайды.  

Мəдениет белгілерінің теледидар жарнамаларында пайда болу жилігі 

жайлы мəлімет мəдениеттанулық сипаттағы нақты ұйғарым жасауға 

жəрдемдеседі.  Жарнама мəдени-іріктелу феноменімен,  қоғамның жалпы 

мəдениет көрсеткішімен,  оның құнды бағыттарымен танылады. Жарнама 

қатынасында қолданылатын мəдениет белгілерінің статистикалық 

сараптамасы жарнама мекен-жайы артылған мəдениет аясын сипаттауға 

көмектеседі. «Мəдениет белілері» дұрыс талданған «кілттер», «кодтардың» 

мəні, тележарнамаға ұсынылған мəдениет аясының қайсысы кеңінен 

http://bigox.kz/kazakstan-respublikasyndagy-zharnama-narygynyn-damu-maseleleri/
http://bigox.kz/kazakstan-respublikasyndagy-zharnama-narygynyn-damu-maseleleri/
http://old.el.kz/m/articles/view/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA-%D2%9B%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://old.el.kz/m/articles/view/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA-%D2%9B%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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танылғанын көрсету үшін мəдениет ақпаратының толық бір қыртысын 

енгізеді». Жарнама беруші тізімінде «көршілік» мəдениеттің қыртысы 

(кинематограф, эстрада) басым болып келуі кездейсоқтық емес.  

Теледидардағы  жарнама  өте  қымбат. 

Бұл  оның  барлық  уақытта  тиімді  екен  деген  сөз  емес.  Теледидар  жар

нама  құралдарының  ішіндегі  ең жан жақтысы.  Ол  тұтынушаларды 

əрекетті  демонстрация  күшімен  сендіреді.   Сендіру  потенциалды  сатып 

 алушыға   саналы  жəне  бейсаналы  əсер  етуге 

мүмкіндік   береді.  Теледидарлық  жарнаманың  бірегей  ерекшелігі , 

бірішіден,  дауыстық  жəне  көру  ықпалының  қиылысуы,  екіншіден,  кез-

келген  үлкен  жарнама  құралымен  салыстырғанда  телесериал  уақытынд

а 

берілуі.  Мұнда  экранда  берілген  ақпаратты  көрерменнің  қабылдауы  ма

ңызды. 

Теледидар бұл  дауыспен   шығатын  визуальды   құрал.  Жақсы  теле  

жарнама,  жақсы идеямен  сай. Әдетте тележарнамада негізінен дауыс пен 

көрініс басты орында, 

ал  кейде  дауыссыз  солай  көрерменнің  əсерін  кеңейтеді.   Жарнама  тиім

ділігін  анықтағандардың  айтуынша,  минуты  ұзақ  стандартсыз  жарнама 

 жақсы қабылданады,  есте  сақталады. 

Көрерменнің   назарын  аудару  үшін  тележарнама  радио  сияқты үш 

секунд болады.  Егер  бұл  уақытты  жіберсе  ол  адресаттан  қалып  кетеді. 

Сондықтан  жарнама  беруші  көрерменнен  не  қалайтынын  басында   айт

у  керек.  Басында  айтқанды  дəл  сол  сөздермен,  мағынамен  соңында  ай

ту  керек. 

Тележарнама-

сауда  не  қызметтің  кең  байланысын  айналдыратын  фирма  үшін  жақсы

  нұсқа.  Мұнда  психологиялық  тиімділік  үлкен  рол  ойнайды,  өйткені,   

пайдаланушы  телебағдарлама  бойынша  таныс  жерге  кіреді.  Бұқаралық  

қызмет  көрсетумен  айналыспай-

ақ,  өзін   танытуға  талпынатын  компаниялар  тележарнаманы  қолдануы  

мүмкін. 

Тележарнама  мына нұсқаларды  ұсынады: 

Біріншіден,  жарнама  роликтері.  Олар  ойындық,  документалды,  му

льтипликациялы.  Оның   мəртебесі-

пайдаланушыға  психологиялық  ықпал  етудің  жоғары  деңгейі.  Кемшіліг

і-дайындалу құнының   жоғарлығы, 

эфирдегі  уақытының  көптігі.  Керек  емес  уақытысында  берілген  жарна

ма  көрерменді  жалықтырады. 

Екіншіден,  ауа-

райын  беру  кезінде  экранда  логотип,  эмблема,  ұран   орналастыру. 

Үшіншіден,  атақты  бағдарламаға  демеуші  болуы.  Мысалы, 

телебағдарламалық  конкурста  сыйлық  ретінде  фирма  тауарын  ұсынуы. 
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Бұл  жағдайда  бағдарлама  жүргізушісі  фирма  атын  айтуды  тоқтатпайды

,  ал  оның  жарнамалық  жаймалары  студияда  болады,  ол  əйтеуір  бір  ка

дрдың  көзіне  түседі.  Тележарнаманың  басқа  нұсқаларына  қарағанда  де

меушілік  психологиялық  ақталған.  Демеуші- 

бұл  жақсы  адам  оның  арқасында  жақсы  көретін  бағдарлама  эфирге  ш

ығады. 

Төртіншіден,  мамандандырылған  бағдарламаның   қатысуы. 

Бесіншіден,    экранның  төменгі  жағындағы  жүгіртпе  сөз  жəне  дик

торлық  текст немесе  қатар  фильм  көрсету  кезінде.  Бұл  өте  арзан 

деп  есептелінеді.  Ол  психологиялық  анық  жеңіледі,   өйткені  фильм  кө

руге  кедергі  жасайды  мекен-

жайы  мен  телефонын  жазуға  үлгермейді  оны  аз  қарайды. 

Алтыншыдан,  жарнама  теледидарда  емес тек оның  көмегімен. 

Теледидардағы  жарнама  роликтері  қысқа,  оның  ұзақтығы 15-

20секунд,  кең  түрдегі  20 

секунд  одан  да  көп  болады.  Роликке  логотип  беріледі(нарық  белгісі  н

е  нарық  маркасы)  фирманың  атуы,  сонымен  қатар,  мекен-

жайы  телефон  кейде фирма  іс-

əрекетінің  негізгі  бағыттары  туралы  ақпарат  қосылуы  мүмкін.   Роликте

р  компьютерлік  графика  немесе  ойындық  кинолар  қолданады.  Роликті

ң  негізгі  міндеті-

фирма  жəне  оның  тауары  туралы  еске  түсіріп  отыру.  Кең  түрдегі  рол

ик  көп  мəліметті  құрайды,  онда  тауардың  ерекшелігі,  жұмыстың  шарт

ы,  ұсынылған  жеңілдіктер  көрсетіледі.  Мұнда  сценарилер  мұқият  қара

лады.  Кең  түрдегі  роликтің  блиц-

роликтен  ерекшелігі  онда  тікелей  жəне  жарнама  ассоциативті  байланы

стар  қолданады.  

Тележарнаманың  радиожарнамадан  қағидалы  ерекшелігі - 

бұл  жарнамалаушы  тауарды  бірінші  ұсыну  мүмкіндігі.  Тек  тележарнам

а  тауардың  ерекшелігін  көрсетуге  қабілетті.  Барлық  жарнама  шаралар

ы  сияқты  тележарнамада 

əзілді  қолданудың  маңызы  бар.  Мұнда  жарнаманың  басты  мақсатын  е

скеру  тиімді - 

сатып  алуға  ниеттендіру  соңында  халықты  думандату  емес  сату.  Жарн

амалаушы  мазмұнның  өзіне  қарағанда,  оның  формасы  сақталған  жарна

ма  дұрыс  жасалмаған.  Теледидардағы  жарнама  көбіне  өзінің  фирмасын

  құрайтын  не  өзінің  өнімін  максималды  түрде  таныстыруды  қалайтын

дар  үшін  пайдалы.  Ол  жарнамалаушы   тауар  жарнама 

берушілер  атымен  байланысқанын  қалайтындар   үшін  жақсы.  Теле  жар

наманың  қызметі  аз  уақытта  нарыққа  өнімнің  жаңа  маркасын  ұсынуды

  қалайтын  фирма  үшін  өзгеріссіз. 
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Жарнамалық 

ассоциативті  байланыстар  біртипті  сериалдар  есебінен  жүзеге  асады.  

Мұндай  роликтің  негізгі  мақсаты-

  сюжетпен  көрерменді  қызықтыру.  Мұнда  бастысы   сюжетті  тауармен  

тікелей  байланыстыру  емес  жай  фирманы  не  тауарды  еске  түсіру.  Бас

қа  роликте  тікелей  ассоциативті  байланыстар  тауар  бағасы,  фирма  қыз

меті   тартылады. Блиц-роликке қарағанда кең  түрдегі роликтер  ойын 

киноларын,  мультипликация,  компьютерлік  графика  жəне  барлық  мүмк

індікті  сəйкестіктерді  қолданады. 

Психологиялық  көзқарас  бойынша,  тележарнамада  ең  бастысы  таб

иғилық  жəне  динамика.  Динамикалық  тақтада - ролик 

атақты  бола  алмайды  жəне  жалықтыратын  мұңлы  бола  бастайды.  Таби

ғилық  болмаса  ролик  шындықтан   сенімділіктен  айырылады.  Өнімді  ж

арнамалағанда  актрисалар  таңғалғанын  шын  көңілмен  көрсете  алмай  ж

атады,  əсіресе  кіші  мектеп  жасындағы  актрисалар  оларды  байқау  қиын

  емес. 

Зерттеу нəтижесінде идеалды жəне нашар тележарнаманың ұқсас  

параметрі анықталды.  Идеалды жарнама үйлесімді, жеңіл, қазіргі заманға 

лайықты  болуы керек. Бұл параметрден құралмаған  жарнама мəліметті 

тітіркендіргіш, ішпысарлық əуре болып қабылданады. Жоғары сапалы 

жəне профессионалды тележарнаманың бейнесі оның белсенділігімен 

оптимистілігімен байланысты. Тележарнаманың басқа маңызды 

бағаланатын оның кең ойланатыны, ашықтығы, сыйлылығы, 

таланттылығы, өзіне тартушылығы. 
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Ұлы ақын,  Абай мен Шəкəрім дүниеге келген шығыс өңірі қасиетті 

мекен болып саналады. Тіпті, ХХ ғасырдың басында Алаш 

қайраткерлерінің сяаси ойлары қалыптасқан аймақ. Тарих сахнасына 

Алашорда-халық Кеңесі үкіметін алып келген жалпы ұлттық күрестің 

басында ұлттық зиялы қауым тұрды. Олардың ортақ түсінігі бойынша 

отарлық езгі мен феодалдық мешеулік жағдайында аяқ асты болған ұлттық 

мүддені қорғап, қазақ елін өркениетті елдер қатарына алып шыға алатын 

жалқы жол-ұлттық мемлекеттік құрылымның болуы еді. Ұлттық қанау мен 

ұлттық теңсіздік болған жерде езілген елдердің табиғи талаптары мен 

мүддесін қорғайтын саяси институттарға сұраныс та қалыптаспақ. Ал, осы 

негізде пайда болған мемлекеттің саналы түрде жалпы ұлттық- мұраттарға 

қол жеткізуді көздейтін шараларды іске асыруы да табиғи нəрсе. Өздерінің 

саяси еркіндігін алған елдердің бəрінде де осылай болған. Осы тұрғыдан 

алғанда, əрине Алаш Орда үкіметінің  өмірге келуі тарихи қажеттіліктен 

туған болатын. 

 Биыл Алаш Орда үкіметінің құрылғанына 100 жыл толып отыр. 

Еліміздің түкпір-түкпірінде Алаш Орда үкіметінің құрылуына, Алаш 

қайраткерлерінің қоғамдық-саяси қызметтеріне арналған ғылыми-

халықаралық конференциялар, форумдар, семинарлар өтуде. Алаш 

қайраткерлерінің қатарында шығыстан шыққан ақын-жазушыларымыз 

болды. Олардың бірі де,  бірегейі, Семейдегі Алаш Орда бөлімшесінің 

төрағасы - Әлихан Бөкейханов. Ә. Бөкейханов -ғұлама ғалым 

ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді ғылыми жолға 

қоюшы, тарихшы, этнограф, əдебиеттанушы, аудармашы, əрі публицист 

ретінде қазақ халқының саяси əлеуметтік, мəдени рухани тарихында 

өшпестей із қалдырған ұлы тұлға. Ол 1896 ж. көрнекті ғалымдардың 

кепілдемесімен Орыс жағрапиялық қоғамы Батыс - Сібір бөлімшесінің 

толық мүшесі болып сайланды. Әлихан «Россия. Жалпы географиялық 

сипаттама» атты көп томдық еңбектің қазақ даласына арналған 18 томына 

автор ретінде қатынасқан. Ол ғылыми жұмыспен қатар қоғамдық-

əлеуметтік саяси қызметтерге де белсене ат салысқан. 1904 жылы қазақ 

даласына қоныс аудару қозғалысын даярлап берген Ф. А. Шербина 

экспедициясының құрамында болды. 1911-14 жылдары Ә. Бөкейханов 

«Жаңа энциклопедиялық сөздіктің» 4–21 томдарына автор ретінде 

қатысты. Әлихан Бөкейхановтың ерекшелігі - ол көрнекті 

қоғам жəне мемлекет қайраткері, ғұлама ғалым, ұлт азаттық қозғалысының 

теориялық негізін салушы əрі көсемі, қазақтың тұңғыш саяси партиясын 

ұйымдастырушы жəне Алашорда үкіметінің төрағасы болды. Қазақ  

халқының тəуелсіздігі үшін күрескен қайраткер, келер ұрпақтың ойында 

нағыз тарихи тұлға ретінде сақталады [1]. 

Шығыс өңірінен шыққан тағы бір қоғам қайраткері- Қасым 

Қайсенов. Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сəуірде Шығыс Қазақстан 

облысы Ұлан ауданының Асу-Бұлақ ауылында қарапайым еңбекші 
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отбасында дүниеге келген. 1934 жылы орта мектепті толық аяқтамай 

Өскемен қаласындағы саяси-ағарту техникумына оқуға түсті. 1939 жылы 

оны бітірген соң əскери-барлау мектебіне жіберіледі, 1941 жылы қараша 

айында осы мектепті бітірген бойда, Оңтүстік-Батыс майданының 

штабына жөнелтіледі. Арнайы тапсырма бойынша Украинаның 

басқыншылар қолында қалған жеріне жіберіледі. Ол жерде Қасым 

Қайсенов В.И.Чапаев атындағы партизан құрамасының үшінші отрядын 

басқарады. Молдавия, Украинаның Закарпатье бөлігі, Чехословакия жəне 

Румыния жеріндегі ұрыстарға қатысады. Әскери мұрағаттар Қасым 

Қайсенов туралы маңызды тарихи оқиғаларға толы. Кеңес жері фашист 

басқыншыларынан азат етілген соң 1945 жылдың басында Отанына 

оралып, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумы аппаратын басқарады, 

содан кейін Жамбыл облысының Жуалы, Свердлов аудандарында атқару 

комитеттері төрағаларының орынбасары ретінде жұмыс істейді. Қасым 

Қайсенов туралы ғылыми зерттеулер қазіргі таңда жарық көруде. Қасым 

Қайсенов шығыстан шыққан  Ұлы Отан соғысының ардагері ғана емес, 

белгілі жазушы. Ардагер-партизан көп уақыт бойы «Жазушы» жəне 

«Қайнар» баспаларының редакторы, редакторының орынбасары болады. 

1954 жылы Қ.Қайсенов «Жас партизандар» атты алғашқы кітабын басып 

шығарады. Оның батырлық-патриоттық тақырыпқа арнаған əдеби қызметі 

осылай басталады. Оның «Илько Витряк», «Переяслав партизандары», 

«Ажал аузынан», «Жау тылындағы бала», «Днепрде», «Жау 

тылында»...атты кітаптары оқырмандарға кеңінен танымал. Олар орыс 

жəне украин тілдеріне аударылған. Қасым Қайсенов ІІ дəрежелі «Богдан 

Хмельницкий» орденімен, І жəне ІІ дəрежелі «Отан соғысы» екі орденімен, 

«Чехословакия партизандары», екі І дəрежелі «Отан соғысы партизанына» 

медалімен жəне Кеңес Одағының тағы басқа он бес медалімен, үш рет 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамотасымен, Украин КСР 

Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамотасымен жəне ІІ жəне ІІІ дəрежелі «За 

заслуги» орденімен марапатталған. Оған Қазақстан Халық батыры (Халық 

Қахарманы), «Отан» ордені, Қазақстан Жазушылар одағының Бауыржан 

Момышұлы атындағы сыйлығы берілген, А.Фадеев атындағы 

Халықаралық сыйлықтың лауреаты. Қасым Қайсенов өзінен кейінгі 

ұрпақты патриоттық, отансүйгіштік, қайсарлық пен адалдыққа тəрбиелеген 

тұлға. Ол кісінің еңбегі мен ерлігі ұрпаққа өнеге [4]. 

Елі үшін ерен еңбегімен белгілі болған жерлесіміз – Орал Бөкей. 

Орал Бөкей-жазушы-драматург, Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы Жастар сыйлығының 

лауреаты, Н.Островский атындағы Бүкілодақтық əдеби сыйлықтың 

лауреаты, «Қазақ əдебиеті» газетінің бас редакторы болды.  Оралхан 

Бөкеев 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай 

ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келді. Жазушы 1961 жылы 

Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Шыңғыстай орта мектебін 



602 

бітіргеннен кейін аға пионер вожатый жəне Алтай совхозында тракторшы 

болып еңбек етті. 1963-1969 жылдары Оралхан Бөкеев С.М.Киров 

атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде 

сырттай оқуға түседі. 1965-1968 жылдары ол Большенарым ауданының 

«Еңбек туы» газетінде корректор, аудармашы, редактордың орынбасары, 

Шығыс Қазақстан облысының «Коммунизм туы» газетінде əдеби 

қызметкер болды. Оралхан Бөкеев 1968 жылы республикалык «Лениншіл 

жас» («Жас Алаш») газетінің шақыруы бойынша Алматыға келеді. 1974-

1983 жылдары Оралхан бөкеев «Жұлдыз» журналының проза бөлімінің 

меңгерушісі, 1983-1991 жылдары «Қазақ əдебиеті» газетінде редактордың 

орынбасары, 1991-1993 жылдары бас редакторы болды. Киелі Өр 

Алтайдың ұрпағы өз елін жанындай сүйді. Шығармаларының көбі өз еліне 

деген махаббаттан туындады. Оралхан Бөкеев – есімі дүние жүзіне 

танымал жазушы. Оралхан Бөкеевтің шығармалары дүние жүзінің 

көптеген тілдеріне орыс, ағылшын, француз, неміс, жопан, араб, қытай 

жəне басқа да ұлы халықтар тілдеріне аударылған. Ол халқына адал 

қызмет етті [7]. 

Шығыстан шыққан қазақ зиялы қауымының бірі- С.Аманжолов.  
Қазақ халқының шығу тегінің білгірі С.Аманжоловтың көзқарастары мен 

еңбектері жалпы қазақтың, оның тілі мен мəдениеті тарихының дамуына 

елеулі үлес қосады. С.Аманжолов қазақ халқының эволюциялық даму 

барысындағы түп негізі тереңде жəне біртұтас екендігін дəлелдеп, қазақ 

халқының шығу тегін арыдан бастап, тарих қойнауының шынайы 

деректерін бірнеше жылдар көлемінде жинақтап көрсетуге тырысқан 

белгілі ғалым.  

Түркі тілдес тайпалар жайында 1946-1947 жылдары Мəскеуде 

докторлық диссертация қорғау кезінде жазған «Қазақ 

диалектологиясының, басты мəселелері» еңбегінде тереңірек зерттеулер 

жүргізіп жазған. Зерттеуші ғалым қазақ тарихын зерттеп жазуда, қазақ 

фольклоры нұсқаларын ұтымды қолдана білді. С.Аманжолов өз кезінде 

қазақ фольклорын жете зерттеген еді. Осы салаға байланысты жазған 

еңбектері қолжазба күйінде сақталып келіп, ұлы А.Аманжоловтың 

құрастыруымен «С.Аманжолов жəне қазақ фольклоры» деген атпен 

басылып шықты. Мұндағы тарихи жырлар, жұмбақтар  ауыз əдебиетінің 

нұсқалары арқылы жинақталып басылған [11].  

 Әсіресе, қазақ батырлары туралы эпостарды, жырларды 

жинастырып, жарыққа шығару ғалымның шебер зерттеуші екенін 

көрсетеді. Эпос-көшпелі қоғамдағы əлеуметтік-экономикалық 

қатынастардың халық жадында поэтикалық түрде бейнеленген өткен 

өмірінің айнасы. Ертедегі тарихи фактілерді жəне күнделікті тұрмыстағы 

ерекшеліктерді бейнелеуі жағынан қазақ эпостары мен жырлары 

жылнамалық рөл атқарады. Негізінен, С.Аманжолов қазақтың өткен 

тарихын зерттеуде ауыз əдебиеті үлгілеріне ерекше көңіл бөліп, солардың 
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шындығы мен ерекше дəріптелген жерлерін дұрыс анықтап, ата-

бабаларымыздың тарих қойнауынан мол деректер жинап көпшілікке 

ұсынып отырды. С.Аманжолов еңбектерінің құндылығы келер ұрпақ үшін 

табылмайтын бай қазына. Ғалымның толыққанды еңбектерінің қатарында, 

1925 жылы қолжазба күйінде жазып, баспаға берген «Қазақ шежірелері» 

(Родословные казахов) еңбегі толығымен қазақ халқының шығу тегін 

арыдан бастап, рет-ретімен кімнен кім тарағанын дəлелдеп жазған құнды 

еңбектердің бірі. Шежіре жазудың шебері ғалым, əрбір тарихи оқиғаларды 

өз еңбектерінде атақты буын тарихшылардың еңбектерімен сəйкестендіре 

зерттеп, келіспейтін жерлерін ашық айтып, құнды деректермен дəлелдеп 

отырған. Сонымен қатар мұсылман тарихына байланысты «Құрбан айт», 

«Ораза айт» еңбектерінде шариғат шарттарына сүйене отырып маңызды да 

тəрбиелі деректер келтіреді. 
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«Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез – 

құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса – адамгершілік ұтады». 



604 

Әбу Насыр əл – Фараби 

Адамгершілік – бұл рухани тəрбие. Ы.Алтынсарин атамыз «Жақсы 

мінез бен ақыл күші біріксе – бұлар адамгершілік қасиеттер»,- деген. 

Адамгершілік – адам бойындағы ең ізгі, ең асыл қасиеттің бірі болып 

саналады. Ол адамның рухани арқауы. Бұл қасиет адамзат баласын елін, 

Отанын сүюге, мейірімділікке, ата – анасын құрметтеуге, қамқорлыққа 

үйретеді. Адамгершілік қасиеттер отбасында, қоршаған ортада, бала – 

бақшада, мектепте, адамдардың бір – бірімен араласуы нəтижесінде 

қалыптасады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген дана 

халқымыз. Тəлім-тəрбие, үлгі-өнеге болмаған жерде адамгершілік қасиет 

те қалыптаспайды. Адамның адамгершілігі – оның ең жоғарғы қасиеті. 

Адамға қойылатын басты талап – асыл да ізгі адамгершілік 

қасиеттерді бойына сіңірген, тəрбиелі азамат болып шығу. Өйткені адам – 

өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен жəне ізгі 

қасиеттерімен ардақты. Жас ұрпақтың адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру ата – ана мен ұстаздың басты міндеті екендігі баршамызға 

мəлім. Қазақта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге 

болады, ал үлкен ағаш болғанда оған көмектесе алмайсың», - деген сөз 

бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, 

мейірімділік, қайырымдылық, қамқорлық, яғни адамгершілік құнды 

қасиеттерді сіңіріп, тəрбиелеуде отбасы мен ұстаздың  рөлі өте маңызды. 

Адамгершіліктің негізі мінез – құлық нормалары мен ережелерінен 

тұрады. Олар адамдардың мінез – құлығы мен іс – қылықтарынан көрінеді. 

Көрнекті педагог В.Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере 

білсек, ол бала солай бола алады», - дейді. Яғни, баланы адамгершілік, 

асыл қасиеттерге баулу арқылы еліміздің жарқын болашағы болар өскелең 

жас ұрпақты тəрбиелей аламыз.[1] 

В.Соловьев: «Адамгершілік бір адамның екінші адамға сыйлай 

алатын заты емес, ол өзінің тəжірибесі арқылы ғана жететін адамның ішкі 

жағдайы» - деп адамгершіліктің құндылығына ерекше тоқталған. Ал 

американдық психолог Л.Кольберг адамгершілік тəрбиелеудің басты 

мақсаты мінез – құлықты қалыптастыру емес, ұтымды пікір айту қабілеті 

деп түсіндіреді. Адами қасиеттер туралы мəлімет беруде түсіндіру, бағыт – 

бағдар беру тəсілдерін қолдану адамгершілікті тұлға қалыптастыруға негіз 

бола алады. Қазақтың көрнекті ғалымы, жазушы Ыбырай Алтынсарин 

адамгершіліктің жеті асыл қасиетін атап көрсетті. Олар: «Имандылық, 

Жоғарғы əділдік. Адалдық, ақкөңілділік. Сыпайылық, момындық. Адал 

ниетпен өсиет беру. Жомарттық, қайырымдылық. Дұрыс заңдылық».  

Адамгершілік – ең жоғарғы құндылық, ол жеке адамның қасиеті, ізгі 

істерінің жиынтығы. Адамгершілік тақырыбы мəңгілік. Ол ешқашан 

ескірмек емес. «Еліміздің күші – патшада, сəбидің күші – жылауында» 

демекші, біздің күшіміз, сеніміміз – адамгершілігімізде болуы керек. 
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Бүгінгі таңда адамгершілік құндылығымыз қандай деңгейде? Бүгінгі 

жастардың келбеті қандай? Қазақ қашанда жамандығын жасырып, 

жақсылығын асырып айтқан халық. Десек те, жастар тəрбиесінің көлеңкелі 

тұстарын жасырып, қоғам өмірі үшін аса маңызды бұл мəселеге атүсті 

қарауымыз өз тамырымызға балта шабумен бірдей. 

Қазіргі қоғамда жастарға байланысты көп айтылатын келеңсіздіктің 

бірі – үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетпеу. Яғни, қоғамдық орындарда 

үлкендерді сыйламау, ата – анасын тыңдамау оларға дауыс көтеру секілді 

құбылыстар жиі кездеседі. Соның бір мысалы – қоғамдық көліктің ішіне 

үлкен кісі кіргенде көрмегендей кейіп көрсетіп, орын бермеуі. Қазақта 

«Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді» деген сөз бар. Сондықтан да қай 

кезде болмасын үлкендерді сыйлап, керек кезде қол ұшын созып, қамқор 

болып, кішіге ізет көрсетуіміз керек. Бұл біздің адамгершілігіміздің 

белгісі.[2] 

Менің ойымша бүгінгі таңда адами қасиеттер мен адамгершілік 

құндылықтар өз деңгейінен əлдеқайда төмендеп бара жатқан сияқты. Бұған 

не себеп? Әрине, бұл сұраққа жауап беру қиын. Дегенмен де бұл сауалға 

бірнеше себеп келтіруге болады. 

Қазағымның табиғатынан еліктегіш қасиеті қазіргі жастарды 

айналып өтпей, кесірін тигізіп отырғаны даусыз. Жастар – еліктегіш, 

қоғамда болып жатқан жағдайларды тез қабылдап, оны бойға сіңіріп 

үлгереді. Соның бірі - батысқа табынушылық. Діни адасушылықтар, 

терроризм, жастар арасында есірткінің таралуы, мəдениетіміздің 

құлдырауы қоғамымыздың өзекті проблемасы мен адамгершілігіміздің 

төмендеуі болып отыр. Қазағымыз «Ағаш көркі – жапырақ, адам көркі – 

шүберек» деген. Бүгінде ағаштан жапырақ кетпегенмен жастарымыздың 

үстінен шүберек кетуде. Көпке топырақ шашпаймын əрине, дей тұрғанмен, 

қазақтың сəнінде көзге іліп аларлық салтанат қалмады. Мұның барлығы 

батысқа еліктеушілік деп ойлаймын.[3]  

Қазіргі таңда адамгершілік қасиетіміздің  төмендегенінің бір дəлелі – 

тастанды балалар тағдыры. Бұл тақырып дəл бүгінгі таңда қоғамның ең бір 

өзекті мəселесіне айналып отыр.Ананын аялы алақаны, жан жылуы, 

мейірімділігі əр сəби үшін ауадай қажет екендігі белгілі. Бірақ сол ананың 

аялы алақаны түгілі, анасының бейнесін бір көру де бұйырмаған бейкүнə 

сəбилеріміз қаншама?! Тіпті, ол аз болғандай, шыр етіп дүние есігін ашқан 

сəттен  туған жерінің топырағы бұйырмай, «тірі тауарға» айналып, 

шетелдіктерге сатылып жатқан жетімдеріміздің тағдыры ше? Бейкүнə 

сəбилерімізді саудаға салатындай қазақ елінің басына не күн туды? Басқа 

емес, өзіміздің қара көз қыздарымыз осындай қасиетсіздіктерге баруда. 

Сонда бүгінгі таңда мейірімнен жұрдай тасбауыр аналарымыздың көбейіп 

кеткені ме?Бұл жағдайлардың барлығы адамдардың бойынан мейірімділік, 

қамқорлық, жанашырлық сияқты адамгершілік құндылықтардың жойылып 

бара жатқандығының көрінісі.   Данышпан, ойшыл Әл – Фараби «Адамға 
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ең бірінші керегі білім емес, тəрбие. Тəрбиесіз білім – адамзаттың қас 

жауы, ол келешекте оның өміріне апат əкеледі» деген. Қоғамда болып 

жатқан осындай жағдайлардың алдын алу үшін ең бірінші тəрбиеге аса мəн 

берілуі керек. Әсіресе, қыз балалардың бойына қырық үйден тыйым, 

үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету секілді қазақтың асыл қасиеттерін 

сіңіру керек. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2050» 

стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жолдауында 

жастарға дəстүрді ардақтап, дəстүрге сай діни сана қалыптастыру 

қажеттігін айта келіп, қаракөз қазақ қыздарын өзге елдің киімін үлгі 

тұтпай, ұлттық болмысқа сай киінуге, қазіргі заман ағымына сəйкес өмір 

сүруге шақырады. 

«Айтпаса сөздің атасы өледі»,-дегендей бүгінгі таңда адамгершілік 

құндылығымызға сызат түсіріп отырған тағы бір өзекті мəселе – қарттар 

үйінің көбеюі. Қоғамы құбылып тұрған мына заманда қазіргі уақытта əке – 

шешенің қадір қасиеті жоғалып бара жатқандай. Бейнетінің зейнетін көріп, 

төрде отырып ақыл айтар шақта ата – анасын қарттар үйіне апарып 

тастайтындар қатары көбейді. Сол қариялардың тасбауыр тағдыр, 

безбүйрек бала кесірінен жаттың жанында, жылы қабақсыз, жақынның 

мейірімсіз жатқаны өкінішті.Құрсағында сəбиін тоғыз ай көтеріп, 

толғатып, ақ сүтін берген Ананы, өзі ішіп – жемей, таң атқаннан күн 

батқанға дейін тер төгіп, ұрпағы үшін еңбек еткен Әкені далаға тастау 

нағыз кешірілмейтін күнə, Алланың алдында сұрауы бар үлкен қателік.  

Бұл əрине бүгінгі жастардың адамгершілік құндылықтарының өте төмен 

дəрежеде екендігін көрсетеді. Шыны керек, қазіргі қоғамды əділетсіздік 

пен безбүйректік əбден жайлап алды. Ата – ананы сыйламау, қадірлемеу, 

қартайған шағында қарттар үйіне өткізу қазақ халқының болмысы мен 

адамгершілік құндылығына жат қылық. Бұл – бұрын-соңды қазақ 

халқының салтында болмаған қасіретті жағдай! Пайғамбарымыз 

Мұхаммед (с.ғ.с): «Аллаһ разылығы – ата-ана разылығында, Аллаһтың 

ашуы – ата-ананың ашуында жатыр»,-деген. Қариясын төрінен кетірмеген, 

қадірлеп орын берген қазаққа бұл қылық жараспайды. «Қартын ардақтай 

білген елдің рухы үстем, шаңырағы биік»,-деп елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 

айтқандай, қазыналы қарттарымызды құрметтеп, ардақтай білейік.[4] 

Қорытындылай келе, қай кезде де, қай қоғамда да болмасын 

бойымыздан құны ешқашан кемімейтін мейірімділік, қамқорлық, 

имандылық сияқты адами құндылықтарымызды ешқашан жоймауымыз 

керек. Осы құндылықтар арқылы ғана мықты, жігерлі ел бола аламыз. 

«Қытайлықтар ұлы қытай қорғанымен, итальяндықтар сазды əуенімен таң 

қалдырса, қазақ халқы ұлттық құндылықтар мен бай тілін мақтан етеді»,-

деген екен ұлы кемеңгер жазушы М.О.Әуезов. Ұлы жазушымыз айтқандай, 

ұлттық құндылығымыз бен бай тілімізді келер ұрпаққа аманат ретінде 

жеткізуіміз керек. «Адам бойында жақсы қасиеттер көп болса, оған бақ та, 

бақытта қонады» деген сөзге сүйенсек, жақсы, ізгі қасиеттер арқылы 
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бақыттың жолын табуға болады.Көптеген қайырымды істер жасап, жақсы 

мінез-құлықтарды өн бойымызға жинай білсек нұр үстіне нұр болар еді. 

Татулығы мен бірлігі жарасқан мамыражай, тəуелсіз елімізде адамгершілік 

құндылығымызды бойымыздан алыстатпай, ізгі қасиеттердің жойылуына 

жол бермейік.Рухани адамгершілік құндылығымызды əрқашан биік 

ұстайық! 
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ҚОҒАМ ҚАСІРЕТІ: ЖЕТІМДЕР МӘСЕЛЕСІ 

 

Жетімі жоқ жаһанда өмір сүру – бір лəззат! 

Қазақ халқы қашан да “жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған” 

дана халық. «Жетім» деген сөз қазақ халқына жат, дей тұрғанмен де қазіргі 

кезде қоғамдағы белең алып отырған жетімдер мəселесі өзекті 

мəселелердің бірі болып отырғаны даусыз. Қазіргі таңда жетім балалар 

қатары көбейіп келеді. Қоғам қасіретіне айналып бара жатқан жетім 

балалардың көбеюіне кім кінəлі? Ия, жетім балалар өздігінен пайда бола 

салмайды. Қаншама кердең «əке», көбелек «ананың» кесірінен, бейкүнə 

сəбилер балдай тəтті балалық шақтың дəмін татпай, ананың аялы алақаны 

мен əкенің жылы құшағына зəру қалпында өмір кешіп жатыр. «Ең бақытты 

шақ-балалық шақ» дейді ғой дана халқымыз. Расында, қамсыз, мұңсыз, 

қызықты шақтармен өткен балалық шақ əрбір періште сəбидің өміріндегі 

ең тəтті кезеңдердің бірі. Алайда, тағдыр тəлкегіне ұшырап, ата-ананың 

қамқорлығын аңсап, ауыр мұң арқалап, жанарлары жасқа толған қаншама 

сəби сол бақытты сезініп жүргені шамалы.  

Ғылыми тұрғыдан қарастырғанда, жетімдер – ата-анасының екеуі де 

немесе жалғыз басты ата-анасы қайтыс болған бала болып табылады. 

Сондай-ақ ата-ана құқықтарының шектелуіне немесе олардан айырылуына, 

ата-ана хабар ошарсыз кетті деп танылуына, олар өлді деп жариялануына, 

əрекетке қабілетсіз (əрекет қабілеті шектеулі) деп танылуына, ата-

http://kz.postmy.ru/viewtopic.php?id=199
http://group-global.org/kk/node/46527
http://alashainasy.kz/
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анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуіне, ата-

анасының баласын тəрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерін 

қорғаудан жалтаруына, оның ішінде ата-анасының өз баласын тəрбиелеу 

немесе емдеу мекемелеріне алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ 

ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты ата-

анасының немесе екеуінің де қамқорлығынсыз қалған бала. Зерттеу 

нысандарына сүйенсек, жетімдік – баланың психикалық дамуына қатты 

əсер етеді. Яғни, ата-анадан айырылған жəне интернат жағдайына түскен 

балалардың жалпы психикалық жағдайы төмендейді, өзін-өзі реттеп-

бағыттауы бұзылады, көңіл-күйі жабырқау болады. Балалардың басым 

көпшілігінің өмірге құштарлығы жоғалады, өзіне-өзінің сенімсіздігі 

күшейіп, бойын үрей билей бастайды. Эмоционалдық-танымдық 

талпынысы төмендейді де, интеллектуалдық дамуы тежеледі [1]. 

Соңғы кездері баласынан безген безбүйрек ата-аналардың қоғамда 

етек алу үрдісі кең өріс алуда. Бауыр еті туған баласын саудаға салуы, 

əлеуметтік жағдайын алға тартып, ұл-қыздарын жетімдер үйіне өткізуі, 

ішкілік пен нашақорлықтың соңына түсудің нəтижесінде ата-ананың 

баласына құқықтары шектеліп, баланың жетім қалуы секілді көріністер 

күнделіктік сипат алғандай. Нəтижесінде адами құндылықтардың орны 

мен реті ауысып бара жатқан бұл заманда еліміздегі жетім балалар 

санының көрші елдермен салыстырғанда салыстырмалы түрде жоғары 

болуы, өзекті мəселе болып отыр. Жалпы Қазақстан Республикасы 

бойынша 2014 жылғы мəліметтер бойынша жетім балаларға жəне ата-

ананың қарауынсыз қалған балаларға арналған 188 балалар үйі жұмыс 

жасайды. ҚР Білім жəне Ғылым министрлігі балалардың құқықтарын 

қорғау комитетінің 2014 жылы жасаған баяндамасына сүйенсек, елімізде 

32362 жетім жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 

тіркелген. Бұл 32362 баланың барлығы толық жетім емес, көпшілігінен 

ата-аналары бас тартқан немесе балаларына құқықтары шектелген. Барлық 

балалар үйінде тəрбиеленушілердің 81,6%-ң ата-аналары тірі, тек қалған 

18,6%-ң бір немесе ата-анасының екеуі де қайтыс болған. Демек, 6000-ға 

жуық баланы толық жетімдер деп айтуға болады [2]. 

Мемлекеттің ең басты құндылығы адам екендігі баршамызға белгілі. 

Сол мемлекеттің ең əлсіз əрі əлжуаз бөлігі жетімдер болып табылады. 

Өкінішке орай, қазіргі таңда сол жетім балалардың, болашақ қоғамның 

негізгі күшіне айналатын жас жеткіншектеріміздің саудаға салынып 

жатқаны, шетел асып кеткені жүрегіңді сыздатады. 1993 жылдың 10 

мамырында Гаагада қабылданған «Балаларды қорғау жəне шетелдіктердің 

бала асырап алуын қолдау туралы» Конвенцияға қол қойылғаннан кейін, 

біздің Конституцияда мынадай тармақтар дүниеге келді. «Неке жəне 

отбасы» заңының 76-бабының 2-тармағында «Балаларды Қазақстан 

Республикасының аумағында тұратын Қазақстан Республикасының 

азаматтарына тəрбиелеуге беру мүмкін болмаған жағдайларда ғана 
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шетелдіктерге, азаматтығы мен тұрғылықты жеріне қарамастан, асырап 

алуға берілуі мүмкін» делінген. Алайда бұл мүмкін ғана емес, бүгінде 

нағыз шындыққа айналды. Кейін мұны халық қалаулылары 2002 жылғы 

Парламент Мəжілісінің жалпы отырысында талқыға салды. Олардың 

«сəбилерді шетелдіктерге бергенше, ең жақын туыстарына беру керек» 

деген ұсынысын Қазақстан Үкіметі қолдамай тастады. Сөйтіп, 1999 

жылдан бастап шетелден бала асыраушылар көптеп келе бастады. 1999 

жылдан бері шетелдік азаматтар асырап алды делінген желеумен 8169 

қазақстандық бала шетел асқан екен. Бұл – еліміздегі асырап алынған 

балалардың жалпы санының 21,7 пайызы. Он жыл ішінде жəудіреген 

жетімдеріміз əлемнің 30 еліне таратылып үлгерген. Біздің жетімдерімізді 

асырап алудан бірінші орында АҚШ (6406 бала), екінші орында Испания 

(600 бала), үшінші орында Бельгия (343 бала) тұр. Одан əріде немістер 

(173 бала), канадалықтар (167 бала), ирландықтар (140 бала), француздар 

(131 бала) жетімдерімізді асырап алған. Шетел асқан 8169 тұл жетімдердің 

3752-сі қазақтар (45,9 пайыз), 4057-сі орыстар (49,7 пайыз) жəне 360-ы 

басқа ұлттар (4,4 пайыз) екен. Одан да басқа ұлттардың арасында өзбек, 

тəжік, түрікмен, қырғыз ұлтының бірде-бір баласы жоқ. Неміс, украин, 

беларус, татар, поляк, молдован, грек, кəріс, грузин, шешен, армян жəне 

ұйғыр ұлтының өкілдері ғана бар. Ал, осылайша шетел асқан 

балаларымыздың көбісі 1-3 жас аралығында екендігі тіптен өкінішті! [3]. 

Ия, дүние есігін аша салып, ана мейірімін көрмеген бейкүнə сəбилердің 

енді шекара асып, саудаға салынып жатқаны еріксіз жаныңды 

жабырқатады. «Жетімнің көз жасы удан да ащы» деп халқымыз бекер 

айтпаған. Жатқа кеткен жетім балаларымыздың қан жылаған жүрек үнін 

кім тыңдап, себепсіз төгілген көз жастарын кім сүртеді екен?!   

«Жетім көрсең жебей жүр» деп ата-бабаларымыз айтып өткендей, 

ислам дінінде де жетімдерге қамқорлық көрсету, оларға жақсылық жасау 

барша мұсылман баласының ізгі амалдарының бірі болып саналады. 

Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с.) бір хадисінде «Кім Алла үшін бір 

жетімнің басын сипаса, қолы тиіп өткен əрбір тал шашы үшін  сауап 

алады»,- деген. Жанары жасты, жүрегі жүдеу бейкүнə бүлдіршіндерді 

қамқорлыққа алып, мейірімге бөлер азаматтар қатары көбейсе нұр үстіне 

нұр болар еді. Алла тағаланың ризалығына лайық болуды қаласақ, əрбір 

мұсылман баласы жетім-жесірлерді қорғап, оларға қолдан келгенше көмек 

көрсетуі керек деп ойлаймын.  

Қазақстан Республикасында соңғы жылдары жетім балалар мен ата-

анасынан ажыратылған, яғни олардың қамқорлығынсыз қалған балалардың 

жағдайы көпшілікті толғандыруда. Бұл мəселе Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан – 2030» даму стратегиясына сай жетім 

балалар үйіндегі тəрбиеленіп жатқан əрбір ұрпақтың жеке адам ретінде 

қалыптасуының шешуші факторы ұлттық тəрбие деп көрсеткен. Жетім 

балалар тəрбиесіне қазіргі кезде ұлттық тəрбие тұрғысынан да көңіл бөліп, 
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оларды тұлғалық қалыптастыру мəселесі бүгінгі күн талабы. Балалар 

үйінде тəрбиеленуші баланың жеке тұлғасының əлеуметтік 

қалыптасуының өзіндік ерекшелігі бар. Оның іс-əрекеті толығымен 

тəртіпке салынып қадағаланылады, бұл бала дамуында артта 

қалушылықты, масылдықты, жеке басы еркін ұйымдастырудың төменгі 

деңгейін туындатады. Сонымен қатар, əлеуметтендіруге байланысты 

ғылыми-педагогикалық əдебиеттерде əлеуметтендіру деңгейлері мен 

факторлары жəне «əлеуметтендіру», «бейімдеу» ұғымдары бөліп 

қарастырылады. Жетім балаларды əлеуметтендіру мəселесін шетелдік, 

отандық ғалымдардың зерттеулеріне, тəжірибелерге сүйене отырып, 

теориялық, практикалық тұрғыда сипаттау қазіргі педагогика іліміндегі 

мұндай өзекті мəселені шешуге себеп болады. Көптеген теориялық 

деректерді талдау барысында біздің тарапымыздан қазіргі жағдайда жетім 

балаларға көмек көрсету жүйесінде жетім балалар тəрбиеленетін 

мекемелер қызметінің бірнеше жұмыс бағыттары айқындалды. Атап айтар 

болсақ, əлеуметтік, медициналық, психологиялық, ұйымдастырушылық-

тəрбиелеушілік. Мұндағы тəрбиеленушілердің қоғамдық ортаға бейімделуі 

баланың əлеуметтік статусына сай емес, медициналық тұрғыдан бұл 

типтегі балалар тұқым қуалаушылық тұрғысынан дертке шалдыққан 

немесе жүйке жүйелері тозу арқылы ашушаң, ызақор болып келеді. Мұның 

барлығы айналып келгенде олардың əлеуметтенуіне кедергі келтіріп, 

əлеуметтендірудің тиімділігін төмендетеді, яғни, балалар шынайы өмірге 

даярланбайды. Оларды қоғамдық өмірге даярлауда өздерімен қатар бірге 

алып жүретін адамдардың қажеттігі туындайды. Олар ең алдымен, 

əлеуметтік педагогтар, содан кейін психологтар, жалпы педагогтар. 

Оларды əлеуметтендіруге қиыншылық тудыратын себептерге тоқталар 

болсақ, олар əлеуметтік бейімделу деңгейлерінің, əлеуметтік 

белсенділіктерінің, əлеуметтік құзіреттіліктерінің, əлеуметтік 

құндылықтарының қалыптасуы төмендегідей болып отыр. Оларды 

əлеуметтендіру əлеуметтік педагогтар тəрбиеші педагог қоғам жүйесі 

арқылы іске асырылуы тиіс деген тұжырым жасауға болады. Демек, жетім 

балаларға əлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан көмек көрсету, өмір сүруге 

үйрету, өзімен қатар алып жүру əлеуметтік педагог, психологтардың, 

тəрбиешілердің, кəсіби іс-əрекеттерінің жүйесі болып табылады. Бұл жетім 

балаларды өзімен қатар алып жүру баланың бойындағы жеке қасиеттерге 

сүйену арқылы іске асырылады. 

Ата-ана қамқорлығынан айырылған əрбір бала – отбасында 

тəрбиеленуге тиісті. Себебі: олар міндетті түрде ата-аналарының өмірін 

қайталап немесе қайталайтын болса болашақта олардың саны екі есе көп 

болмақ. Демек, біз жетім балаларға ұсынып отырған жобамыздың 

барысында жаңа мүмкіндіктер сыйлаймыз. Ол отбасы үлгісіндегі балалар 

үйі, ондағы шиеленістерді реттейтін жəне əр балаға жаңа отбасын 

сыйлайтын делдалдық ұйым. Демек, асырап алғысы келген азаматтарға 
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мемлекет тарапынан жағдай жасалынады. Ұлттық рухымызды 

қалыптастыратын да, ұлттық мүддемізді көтеретін де асыл қазынамыз – 

балалар болып табылады.  

Отбасы тəрбиесінің теориялық мəселелерін сөз еткенде, Бауыржан 

Момышұлының «Ұшқан ұя» повесін мысалға алуға болады. Бала 

Бауыржанның психологиясын, отбасындағы тəрбие алу рəсімдерін осы 

кітапты талдау барысында көреміз. Баланы өмірге бейімдеуде жетімдер 

үйінің, тəрбиешілердің де орны бөлек. Олай дейтін себебіміз, бала бір 

жақта тəрбие алу мүмкін емес. Үйде ата-ана баулыса, мектепте мұғалімдер 

тəрбие береді. Тəлім-тəрбиедегі жарасымдылық бірлесіп жұмыс істеген 

жағдайда ғана үйлесімділік табады. Өйткені, баланың өмір сүруге 

құштарлығының оянуы өзін қоршаған ортасына: тəрбиешісіне, ата-анаға, 

бірге жүрген құрбы-достарына, олардың күнделікті іс-əрекеттеріне 

байланысты. Отбасы – өмірге адам əкелу, оның қажеттілігін өтеу, өмірге 

жан-жақты даярлау, яғни əлеуметтендіру, сол сияқты тəрбиенің барлық 

түріне бағыт берумен айналысатын əлеуметтік институт. Ата-ана 

қамқорлығынан айырылған əрбір бала отбасында тəрбиеленуге тиісті. 

Отбасында ата-ана арқылы берілетін тəрбиенің басты мақсаты – баланың 

жасын, жеке ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, өз тегін 

жалғастыратын лайықты ұрпақ тəрбиелеу.  

Қазіргі таңда елімізде жетім балалар санының азаюы көңіл қуантады. 

Ол туралы Қазақстан Республикасының Білім жəне Ғылым министрі 

А.Сəрінжіпов «Біз баламалы отбасылық құрылымдарды жетілдіру арқылы 

балалар үйлеріндегі жетім балалар санының азаюына қол жеткіздік. Жыл 

сайын еліміздегі жетім балалардың саны мыңнан астам балаға азайып, 

керісінше отбасылық құрылымдармен қамтылған балалардың саны көбейіп 

келеді»,- деп мəлімдеді [4]. 

2014 жылдан бастап Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жеке ынтасымен 

Қазақстанда жаңа стратегиялық іс-шара – «Отбасы күні» тойланатын 

болды. 2013 жылдың 8 қыркүйегінен басталған бұл мейрам қыркүйектің əр 

екінші жексенбісінде аталып өтетін болып бекітілді. Бұл жөнінде ұлт 

көшбасшысы: «Біздің қоғамда отбасы əрқашанда рухани жəне мəдени 

дəстүрлердің сақтаушысы, түрлі буындар арасын жалғастырушы болды 

жəне солай болып қала бермек. Отбасы күні біздің қоғамымызда 

руханилықты, өнегелікті нығайтуға, ерлі-зайыптылар жауапкершілігінің 

маңыздылығын сөзсіз мойындауға ықпал етеді. Отанға деген сүйіспеншілік 

отбасынан басталады. Туған шаңырақтан алған тəрбие – бұл барша 

халқымыздың бақуатты да табысты болашағымыздың кепілі», - деген 

болатын. 

Қазақстанда 2016 жылғы көрсеткіштер бойынша балалар үйлері мен 

нəрестелер үйлерінен қазақстандық отбасыларға 829 бала берілді. Бұл, 

негізінен, балаларды отбасында тəрбиелеуге ниетті қазақстандықтардың 

көбеюіне байланысты. Биылғы жылдың қаңтар айынан бастап, балалар 
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үйлері мен нəрестелер үйлерінен отбасыларға 829 бала алынды: 

қамқорлыққа – 183 бала, патронатқа – 123, асырап алуға – 105, өздерінің 

туған отбасыларына 418 бала қайтарылды. Бүгін жетім балаларға арналған 

мекемелерде əлі де 7866 бала қалып отыр. 

Қамқорлықсыз қалған балалар санының азая бастағандығынан, 

оларды тəрбиелеуге арналған мекемелер саны да төмендеп жатыр. Биыл 

Шығыс Қазақстан облысында 3, Қарағанды облысында 1 осындай мекеме 

жабылды. Сонымен қатар, елімізде жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалардың жəне балаларды отбасыларына 

тəрбиелеуге ниетті адамдардың Республикалық дерекқоры құрылған. 

Қамқорлық органдарының мəліметінше, елімізде балаларды асырап алуға 

1800 үміткер тіркеліп отыр [5]. Ия, бұл мəліметтердің сəл де болса көңіл 

қуантарлығы сөзсіз. Қайырымдылық кең қанат жайып, мейірімділік, 

сүйіспеншілік қасиеттері салтанат құра бастағанда ғана мемлекеттің 

іргетасы берік, болашағы баянды болады. «Жетімі жоқ жаһанда өмір сүру - 

бір лəззат!» деп мақалаға желеу етіп алған сөз арқылы ойымды түйіндегім 

келеді. Адам баласы шыр етіп дүние есігін ашқан сəттен бастап, ақтық демі 

қалғанша тағдыр тəлкегіне түсіп, өмірдің сан қилы қиындықтарын басынан 

өткереді. Өмірде кездескен түрлі қиындықтар əрбір адам баласы үшін 

сабақ болып, одан үлкен тəжірибе жинайды. Шындығына келгенде ата-

анадан айырылу, ата-анасыз өсу – бұл дауасы жоқ ауру секілді. Жанарлары 

жасқа толған, жүректерін ауыр мұң басқан періштедей бейкүнə сəбилерге 

қамқорлық көрсетіп, махаббатымызға бөлендіруден еш шаршамауымыз 

керек. «Жерде жетім жыласа, көкте періште қайғырады» дейді қазақ 

халқымыз. Сондықтан да жетім балаларды жылатпайық! Аналарымыз аман 

болсын, сəбилеріміз жыламасын. Бақытты, бейбіт өмірде мейірімділікпен 

өмір сүріп, еліміздің жарқын болашағы болар жас ұрпағымыз көбейе 

берсін. 
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университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ 

САЯСАТЫ 

 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Тəуелсіз мемлекет 

ретінде Қазақстан Республикасының құрылуы мемлекеттің сыртқы 

саясаттағы бағдары мəселесін алға қойды. Ол келесі проблемалық 

аспектілерді: қамтыды: 

1. Әлемдік қауымдастықтың Қазақстан Республикасын халықаралық 

қатынастардың субъектісі ретінде қабылдауы. 

2. Мемлекеттің сыртқы саяси қызметінің негізгі принңиптерін, оның 

сыртқы саяси құндылықтары мен басымдықтарын жобалау. 

3. Халықаралық қатынас субъектілерімен халықаралық байланыстарды 

жолға қою жəне дамыту. 

4. Халықаралық құқық принциптері мен нормаларын тану жəне 

игеру. 

5. Халықаралық қатынастар мəдениеті:дипломатия мен 

дипломатиялық қызметті қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасы қазіргі əлемнің ірі мемлекеттерінің 

мүдделері астасып жатқан күрделі геосаяси кеңістікте орналасқан. Бұл 

жағдай "мемлекет басшысы мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының 

негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде жəне халықаралық 

қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды 

тұлға" (Қазақстан Республикасы Конституциясының 40-бабы) болып 

табылатын ел Президентінен саяси ерік пен бастаманы, ойластырылған 

жəне салмақты əрекетті, превентивті шешімдер мен шараларды қабылдау 

қабілеттілігін талап етеді. Қазақстан Республикасының басшылығы 

жүргізіп отырған сыртқы саясатта қазіргі əлемнің басты мемлекеттері де 

назардан тыс қалмайды. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 

белсенділігімен, тепе-теңдік сақтауға ұмтылысымен, прагматизмдігімен, 

сындарлы сұхбат жүргізуге талпынысымен жəне көпжақты 

ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. Халықаралық 

аренада мемлекетіміз өзінің тарихи, геосаясаттық жəне экономикалық 

факторларына байланысты көп ғасырлар бойы сыртқы саясатын 

халықаралық ынтымақтастық, көршілес мемлекеттермен татуластық жəне 

олардың аймақтық біртұтастығын құрметтеу принципіне негіздеп жүргізіп 

https://kk.m.wikipedia.org/wiki/Жетім
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келеді. Қазақстанның өзге мемлекеттермен тең құқылы жəне екі жаққа да 

тиімді қарым-қатынас құруға дайындығы оның бүгінгі күні 

дипломатиялық байланыс орнатқан шет мемлекеттердің санының 

көптігімен дəлелденіп отыр. 1991 жылы тəуелсіздік алған сəттен бастап, 

біздің республика əлемнің 130 мемлекетімен дипломатиялық қарым-

қатынас орнатты. Көптеген себептерге байланысты Орталық Азия мен 

Қазақстан аймағы əлем саясатында қазіргі кезде ерекше назарға ие. 

Қазақстан екпінді даму қарқынының арқасында ipi трансұлттық 

корпорациялардың, өзге мемлекеттердің үлкен қызығушылығына ие. Бұл 

түсінікті де, Қазақстан Орталық Азиядағы географиялық сипаты бойынша 

ең ipi мемлекет болып табылады, оған қоса экономикалық даму қарқыны 

бойынша біздің мемлекет аймақтағы көшбасшы. Осы ретте еліміздің 

болашақта даму мүмкіндіктерінің мол екендігін ескере кету керек. Бүгінгі 

күні қазақстандық сыртқы саясат басымдылығы ең алдымен Ресей, Қытай, 

АҚШ., ЕО., Орталық Азия аймағындағы көршілес мемлекеттермен, ислам 

əлемімен тең құқылы қарым-қатынас құруга бағытталып отыр. Бұл 

тұрғыда 2006 — 2007 жылдары аталмыш мемлекеттермен жəне 

аймақтармен екі жақты байланыс едəуір алға басты. Ел мүддeciнe қатысты 

бірталай маңызды құжатқа қол қойылған мемлекет басшылығының 

Вашингтон, Мəскеу, Брюссель, Лондон, Бейжің, Каир, Тегеран, Ташкент, 

Бішкек жəне тағы да басқа мемлекеттердің астаналарына ресми 

сапарларының қорытындылары да осыны айғақтай түсуде. Осылайша 

мeмлeкeтiмiздiң əлемнің жетекшi державалары мен көршілес ТМД 

мемлекеттepi арасындағы стратегиялық серіктестігі жаңа деңгейге 

көтерілді деуге болады [1]. 

Қазақстанның тəуелсіз даму жылдары ішіндегі сыртқы саясаты 

еліміздің құрылу тарихы жəне таңдап алынған ұлттық даму стратегиясы 

тығыз байланысты. Мемлекет басшысы сыртқы саясаттың негізі мақсаты-

еліміздің саяси жəне экономикалық реформалар негізінде дəйекті дамуы 

үшін қолайлы сыртқы ортаны қалыптастыру жəне қолдау деп анықтады. 

Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін еліміздің басшылығы саяси-əскери, 

экономикалық, демократиялық қайта құрулар мен мемлекеттік құрылыс 

салаларында маңызды шешімдер қабылдады. Олар Қазақстанның 

дүниежүзілік қауымдастыққа бірқалыпты ықпалдасуына көмектесті. 

Бүгінде Қазақстан алғашқы күндерден бастап-ақ дербес даму мүмкіндігін 

ұтымды пайдалпнып келеді деп толық сеніммен айтуымызға болады. 

Еліміз таңдап алған ішкі даму жолы ортақ ғаламдық саяси жəне 

экономикалық ырықтандыру үрдістермен үйлесімді дамып отыр. 

Тəуелсіздіктің алғашқы жыларындағы сыртқы саясатымыздың бағамдай 

отырып, Қазақстанның ядорлық қарусыз мемлекет мəртебесін алуын, оны 

таратпау талабына берілгендігін атап өту ерекше маңызды. Қауіпсіздік, ізгі 

көршілестік жəне достық ахуалын қамтамасыз ету жолында ресейлік, 

қытайлық, ортаазиялық, американдық, еуропалық жəне басқа 
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бағыттардағы Қазақстан дипломатиясының күш-жігері табысты болды. 

Еліміздің егемендігін нығайту, оның экономикалық мүдделерін ілгерілету 

үшін қажетті сыртқы жағдай жасалды. Еліміз 1992 жылы наурызда БҰҰ-

ның  мүшесі болып, қазір оның шеңберінде белсенді де табысты саясат 

жүргізуде. Тəуелсіздік жылдарында Қазақстан Республикасының шет 

елдермен қарым-қатынасының шарт-құқықтық негізі қаланып, 

мемлекетаралық жəне үкіметаралық деңгейде 1300-ден астам екі жақты 

халықаралық шарттарға қол қойылды. Жалпы алғанда, көршілес елдер- 

Ресей, Қытай, Орталық Азия мемлекеттері, сондай-ақ АҚШ жəне əлемнің 

басқа дамыған елдерімен ұтымды, Қазақстан мүдделеріне жауап беретін 

қатынастар орнатылған. Еуропа, Азия жəне басқа құрлықтардағы елдердің 

көпшілігімен, аймақтық ұйымдар, атап  айтқанда ЕҚЫҰ, ЭЫҰ, ИҚҰ-мен 

жəне басқаларымен белсенді саяси диалог орнатылған. Түйіндеп айтқанда, 

Қазақстанның ғаламдық жəне аймақтық экономикалық процестерге 

ықпалдасуы үшін қажетті алғышарттар толық жасалған [2]. Кең байтақ 

Еуразия кеңістігінің кіндігінде орналасқан Қазақстан үшін əлемдік жəне 

аймақтық істерге белсенді араласу мемлекетіміздің егемендігін сақтап қалу 

үшін қажетті шарт болып табылады. Қазақстан бүгін əлемде жүріп жатқан 

терең трансформациялық процестерден шет қала алмайды. Бұл өзгерістер 

тек халықарлық қатынастар жүйесі ғана емес, сонымен қатар бүкіл адамзат 

өркениетін қамтып отыр. Ғаламдандырудың өскелең кезінде барлық жерде 

аймақтық интеграция процесі қарқан ала түсуде. Еліміз өз ұлттық 

мүдделерінің басқа мемлекеттер мүдделерімен үйлесімді дамуы 

проблемасын табысты шешіп келеді. Тұңғыш рет Қазақстан 

Республикасының Дипломатиялық қызмет туралы заңы қабылданды,  

шетелдік инфрақұрылым құру процесі негізінен аяқталды, еліміздің 

халықаралық беделі артты, Қазақстанның сыртқы саяси бастамалары бүкіл 

əлемге кеңінен танымал. Біздің еліміз Азия құрлығында қауіпсіздік 

құрылымдарын құру, мəселесін белсенді қолға алды. Қазақстан сыртқы 

саясатының шешуші мақсаттары мен принціптерінің негізінде: 

- ұлттық мүдделерді қорғау: 

- елде экономикалық реформаларды жалғастыру жəне 

демократиялық институтарды нығайту үшін сыртқы қолайлы жағдайды 

қамтамасыз ету: 

- əлемнің барлық елдерімен тең құқықты жəне əріптестік 

қатынастарын дамыту: 

- ғаламдық жəне аймақтық интеграциялық процестерге белсенді 

қатысу: 

- ғаламдық жəне аймақтық тұрақтылық пен қауіпсіздікті қолдану 

жəне нығайту мақсатында жетекші мемлекеттермен стратегиялық өзара 

ықпалдастықты кеңейту: 

- халықаралық ұйымдармен ыгтымақтастықты тереңдету міндеттері 

жатыр: 
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Еліміз географиялық тұрғыда тепе-теңдестірілген белсенді сыртқы 

саясат жүргізуі қажет. 

Алдағы уақытта экономикалық дипломатияның рөлін арттыруға баса 

назар аударылды. Бұл ретте бірінші кезекте Қазақстан экономикасын 

нығайтуға ықпал ету жəне сыртқы саяси мамандандыруды жаңарту, 

шетелдік инвестицияларды тарту, халықаралық экономикалық ұйымдарға 

қатысуды қамтамсыз ету, қазақстандық кəсіпкерліктің əлемдік рыноктарға 

шығуына көмектесу, шетелде қазақстандық бизнестің жəне экономикалық 

субьектілердің мүдделерін қорғау сияқты міндеттер тұрады [3]. 

Қазақстан Республикасы ХХI ғасырға салмақты сыртқы саяси 

ресурсы-пəрменді сыртқы саясаты мен экономикалық өсу мен саясаты бар 

мемлекет ретінде енді. Қазақстандық дипломатияның өтпелі кезеңде, 

бірегей жəне өзгермелі геосаяси ландшафт жағдайында қимылдауына тура 

келіп отыр. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының бағдарламалары 

анық: олар-еліміздің ұлттық мүдделерін дəйекті қорғау, басқа 

мемлекеттермен сындарлы өзара ықпалдастықты тереңдету, халықаралық 

тұрақтылық пен қауіпсіздікті, қалыптасып келе жатқан əлемдік тəртіптігін 

демократиялық негізін нығайту. 
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СУИЦИД-ТЫҒЫРЫҚТАН ШЫҒАР ЖОЛ ЕМЕС 

 

Кез-келген адамға бұл өмірдегі ең қымбат не десек, көбінесе «өмір 

сүру» деген жауапты аламыз. Алайда кейбір жандар үшін бұл өмірден кету 

бəрінен дұрыс шешім болып көрінеді. Қазіргі таңда адамзаттың өз өміріне 

балта шабуы – қоғамның дертіне айналып бара жатыр. Бұл дертпен 

қүреспесе ол бүкілəлемдік қауіпке айналары һақ, алайда қазіргі таңда бұл 

дертке айналып та кеткенін біз жоққа шығара алмаспыз.  

Жалпы суицид дегеніміз не? Ол жайлы толығырақ ақпарат алу үшін, 

ең алдымен оның тарихына тоқтала кететін болсақ. Бұл термин XVII 

ғасырда пайда болған. Алайда XVIII ғасырдың ортасына дейін мұндай 

ұғым кеңінен пайдаланылмаған. Бірақ бертін келе, XX ғасырдың алғашқы 

кезеңінен бастап тұрғындардың өзіне-өзі қол жұмсауы етек ала бастаған. 
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Міне, осы кезде ғылымда «суицидология» (суицид туралы ілім) атты 

дербес зерттеу саласы қалыптасып, «Суицид» терминін итальян психологі 

Г. Дэзен 1947 жылы енгізіп, оны «өзін-өзі өлтіруге əрекет ету»- деп 

түсіндіреді [1].  

Суицид ақыл-есі кем адамның ғана іс-əрекеті деп айтуға келмейді. 

Себебі бұл əрекет көп жағдайда есі дұрыс адамның мінез-құлқында 

кездесетіні анықталып отыр.Түрлі міне- құлық көріністері арқылы 

суицидке бейімділікті анықтауға болады: 

1.Типологиялық белгілері бар адамдар тобына 

- өзіне деген сенімсіздік 

- өзін бағалау деңгейі төмен 

- оптимизмнің төменгі деңгейі жəне күнделікті əрекетте белсенді 

- өзін кінəлауға бейім 

- өзін қорғансыз сезінеді 

- инфантилизм (дамудағы тежелу) 

2.Басқалармен қатынасқа түскенде көрінетін мінез-құлықтық 

белгілеріне мына топтағы адамдарды жатқызамыз:  

- мінез-құлық құрылымының өзгеруі. 

- өзіне тəн емес тұйықтық жəне көпшілік адамдармен араласуда 

белсенділігінің төмендеуі 

- мінез-құлықтың қозуы жəне белсенділіктің жоғарылығы. 

- тұлғааралық қатынастардың бұзылуы 

- шешім қабылдағанда ерік жігердің болмауы.[2]. 

Шетелдік ғалымдардың пікірінше, суицидтің үш түрі бар көрінеді. 

Оның біріншісі-шынайы суицид.Мұндай жағдайда адам өмірден түңіледі, 

үнемі көңілсіз жүреді. Өмір сүрудің мəн-мағынасын жоғалтады. Ақыры 

өзіне-өзі қол жұмсауға бел байлайды. Екіншісі- жариялы суицид. Әдетте, 

мұндай жолды таңдағандар өлместен бұрын өлгісі келетіндігіне өзгелердің 

назарын барынша аударуға бейім тұрады. Мəселен, біреумен ренжіссе 

болғаны қолына суық қару немесе арқан,жіп ала жүгіріп, «өлем» деп 

өзгелерді үрейлендіргісі келетіндер осы топқа жатады. 

Ал үшінші бір тобы- жасырын, яғни құпия суицид. Бұған барғандар 

өзіне-өзі қол жұмсаудың жақсы еместігін, абырой əкелмейтінін жақсы 

түсінеді. Алайда оларға тірлікте кездескен қиындықтан шығатын жол жоқ 

болып көрінеді. Бұған көпшілігінде нашақорлар мен ішімдікке салынып 

кеткендер дайын тұрады.  

Әр жас кезеңіне сай суициальды белсенділік тəн болады. 

- Бaлалық шaқ -12 жaсқа дeйін 

- Жеткіншeк кeзең – 12-17 жaс 

- Жастaр aрасы – 17-19 жaс 

- Ерeсектер арaсы – 30-35 жaс 

- Қарттық кезең – 55-70 жас. 
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Стaтистикалық мəлімeттерге сүйенсек дүниeжүзінде əрбiр 20 секунд 

сaйын бiр адам өзіне-өзі қол жұмсайды . Жылына 4 миллион адaм өзін 

ажалға қиып, шамамен 20 миллион тұрғын өмірімен мəңгілікке қоштасуға 

əрекет жасайды. Отбасылық келіспеушіліктерге байланысты 9 жасқа дейін 

2,5 пайыз, ал 9 жастан кейін 80 пайызы суицидке барады. Өзіне-өзі қол 

жұмсайтындардың 1/3 бөлігі маскүнемдік пен нашақорлықтың кесілінен, 

2/3 бөлігі депрессияның себебінен көз жұмады. Маскүнемдік пен 

нашақорлық түсінікті, сау кезінде өзін-өзі өлтіру ойында болған, 

мастықтың не нашаның кесірінен есінен танған кезде сол ойына түскен 

себепті, не істегенін өзі де білмей қалады [3]. 

Суицидке итеретін себептер өте көп əрі сан-қилы сондықтан да 

оларды төмендегідей топтарға жіктейміз: 

- Жеке өмірдегі қиыншылықтар 

- отбасылық жанжалдар, ажырасу 

- сəтсіз махаббат 
- жақын адамын жоғалту немесе оның қатты сырқаттану 

- жалғыздық, көңілдің бөлінбеуі  
- жұмыстағы сəтсіздіктер 

- қаржылай шығынға ұшырау 

- қалыпты өмірдің күрт өзгеруі 

- аутинг 
- айықпас дертке шалдығу 

- күйзеліске түсу (өз-өзіне қол жұмсайтындардың 15%-ы) 

- жалған жала жабу 

- зорлық-зомбылық көрсету 

- Экстремалды жағдайлар, өмір сүру мүмкін емес орта 

- Өмірге деген қызығушылықтың жоғалуы 

- Мəжбүрлі суицид(сот шешімі, жақын адамдарының алдында 

жасаған қылмысы үшін ұялуы, өлім жазасына кесілу) 

- Арды сақтау мақсатындағы суицид[4]. 

Адaмдар белгілі бір қиындыққa тап болғанда нeмесе oл бейімделгeн 

ортa одaн бaс тaртқан кeзде, oл өзiн-өзiне қол жұмсауға барaтыны ғылыми 

зeрттеулерде дəлелдeнген. Қaзіргі жастaр қауымының суицидкe бaруы – 

олaрдың өмірлерінде тəжірбие болмaуына, олaрдың алдaрына қoйылған 

мақсaттарына жeте алмауы сeбебіне жəнe өмiр қиыншылықтарына 

шыдaмауына бaйланысты бoлады. Бұғaн жaлғыздықтыңда  ықпалы бар. 

Балa таңның атысы кештің батысына дeйін компьютер алдында отыруы, 

компьютергe деген тəуeлділік, виртуaлды əлемнeн бiр сəтке де ажырамaй, 

бaсқа бір əлeмді аңсaуы, шынайы өмірмeнен бeтпе-бет келген кезде 

баланың беті қaйтып, өз-өзіне  қoл салуға сoқтырады.  

Суицидке адамдар арнайы ғана емес аңдамай да баруы мүмкін, яғни 

өзі қай жолға кетіп бара жатқанын білмей соңында қайғалы жағдайға 

ұшырап, о дүниеге аттанып жатқандарын жатқызамыз.  Оған мысал қазіргі 
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таңдағы  əлеуметтік желілер арқылы тарап кеткен «Көк кит» ойыны. Бұл 

oйын жайлы бірaз зерттeулер жүргiзе отырып, сұрaстырып көрдім. Ойын 

ең алдымeн Ресeй жерінде, қaзіргі таңда Қазaқстан мeн Қырғызстaнға 

жеткен екен. Ойынның бaрысы – ойынға кіріп, куратордың яғни осы 

ойынды жүргізетін адaмның хабарын күтeді. Ол 50 тaпсырма береді. Ең 

соңғы тапсырмaға келгенде асылып өлeсің бе, əлде сeкіріп өлесіңбe дeген 

таңдау қoйылады. Ал егер тапсырмадан бас тартатын болса, оның жақын 

туыс-тумаларын о дүниеге аттандыратындарын ескертеді. Бұндай 

қорқытудан сoң, бaла амaлсыздан тапсырманы орындaп, өз-өзіне қол 

жұмсaйды. Бізге міндетті түрдe неге бұл ойын «көк кит» деп атaлатыны 

сұрaқ тудырaды. Себeбі көк кит- сyицид жaсаушылардың симвoлы екен. 

Көк киттер көбіне жасы жеткен уақытында теңіз жағаларына шығып 

қалып, өздерін өлтіреді. Бұл ойын əсіресе 18 жасқа толмаған жасөспірім 

балалар арасында кең тарап кеткен. Қазіргі таңда бұл ойынның алдын алу 

шаралары жүргізіліп жатыр. Атап айтатын болсақ барлық əлеуметтік 

желілер арқылы бұл ойынға қарсы құлақтандыру жүріп жатыр, сонымен 

қатар 18 жасқа толмаған балаларды ата-анасының рұқсатынсыз əлеуметтік 

желіге кіргізбеу, рұқсат берген күннің өзінде ата-анасының қатаң 

бақылауында болу.  

Суицид-əр азаматтың өзінің жеке шаруасы, əрі өзінің шешімі. Десек 

те өз-өзіне қол жұмсау қиындықтың, шиеленіскен мəселенің дұрыс шешімі 

емес. Қиындықтан шығар жол əрқашанда табылады. Ол үшін адам ең 

алдымен өзгеге емес өзіне сенуі қажет, өзін жақсы көруі тиіс. 

Жамандықтың артында жақсылық тұрғанын ешқашан да ұмытпағаны жөн. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні өмір-ащысы да тəттісі де қатар жүретін 

бұрмалаңдарға толы қиын да қатал жол. Сені қаншалықты аяғыңнан 

шалатын қиындықтар толып жатса да, сен басыңды тік көтеріп алға қарай 

ұмтылуың қажет. Осы өмірден жалықтым, қиындықтардан шаршадым, мен 

бақытсызбын десең, айналаңа бір рет болсын көз жүгірт қаншама адам осы 

өмірге ынтық. Қаншама адам айықпас дерттерімен күресуде. Оның 

жанында сенің мəселең түкке тұрғысыз екенін, жəне оның шешімі бар 

екенін ұғынасың. Өміріңмен қоштаспас бұрын дұрыстап ойлан бəлкім 

сенің əлі іске асырмаған шаруаларың бар шығар, бəлкім орындалмаған 

армандарың да бар шығар, сен мүмкін басқа да бір жанға керек шығарсың. 

Сондықтан ойлан, себебі суицид – тығырықтан шығар жол емес! 
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Өскемен қаласы., Қазақстан Республикасы 

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВТЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ МАҚАЛАЛАРЫ 

 

Иə, сіз кітапхананы кітаптарсыз елестете алар ма едіңіз? Әрине жоқ! 

Сол сияқты қызығынан қиындығы да қалыспайтын мына қоғамды, 

проблемасыз елестету мүмкін емес. Алдымызға ата-анамыз күнде қалай ас 

ұсынса, қоғам да дəл солай күнде бір жаңалығын тосады да тұрады. Бұл 

тек XXI ғасырға ғана тəн қасиет емес. Әр ғасырдың өз жаңалығы, өз 

проблемасы, жəне де халық жанашырына айналған тұлымды ұлдары мен 

бұрымды қыздары бар. Бүгінгі менің зерттеу нысаным – Алаштың ардақты 

арысы, ұлт мақтанышы Әлихан Бөкейхановтың шығармашылығы, 

анығырақ айтсақ, қазақ даласындағы қайшы алысқан, қайшылықты сын 

тезіне алған сыни мақалалары жайлы болмақ. 

Жалпы проблемалық мақала дегеніміз не? Ол бейне бір соғыс 

майданы іспетті. Неге дейсіз ғой, соғысқа елім деп еңіреген ерлеріміз 

барса, ал проблемаға да ұлт үшін ұрт етін жеген, Әлихан сынды нар 

тұлғалы, бірегей азаматтарымыз барып жатады. 

Проблемалық мақала шешуді, тексеруді, зерттеуді қажет ететін 

теориялық жəне практикалық мəселелерді шешеді. Әрбір мақалада белгілі 

бір дəрежеде көтерілген проблема болады да, солардың ішіндегі 

кейбіреулері əдебиеттің алдында тұрған теориялық жəне практикалық мəні 

зор күрделі мəселелерді қозғауымен ерекшеленеді. Әдеби дамудың 

барысында, көркемдік ізденістердің нəтижесінде ескінің ескіріп, жаңаның 

жаңғыруымен байланысты қаншама жаңалықтармен қауышып жатырмыз. 

Осының ішінде шешімін таппай келген, жауабынан күдігі басым, сан 

сауалдың түйінін түіндеп, түйіншегін шешетін осы проблемалық мақала. 

Мақаланың қоржынын «кім?», «не?», «қайда?», «қашан?», «қандай?» 

деген сұрақтармен ғана шектемей, себеп-салдармен яғни,  «кім кінəлі?», 

«нестеу керек?» деген сынды сауалдармен толықтыруымыз қажет. 

Тауман Амандосов айтқандай, проблемалық мақала – қоғамның даму 

заңдылықтарының теориялық жайларынан, еліміздің сыртқы-ішкі 

өмірінен, халық шаруашылығы саласынан күрделі де, аумақты мəселелерді 

проблема етіп қояды. 

Шынында да, əркім көрпесіне қарай көсіліп, əліне қарай шабады 

емес пе?! 

1913 жыл «Қазақ» газетінде жарық көрген «Ұры тию» мақаласы. 

Аты айтып тұрғандай көтерілген мəселе – қазақ даласындағы баукеспелік. 

Бұл мақалада автордың еттен өткен таяқтан гөрі, сүйектен өтер сөзді қару 

қылып, түрлі афоризмдер қолданғанын аңғарамыз. Мысалға,  «Заманың 



621 

түлкі болса, тазы болып шалып қал», «Біреуге телмірген адамнан, 

халықтан қосақ түрткен жетім лақ бақытты», «Ұрлық түбі қорлық». 

Сонымен қатар, ұтымды тіркестер де аз емес, айта кетсек, «Өз күшіне, өз 

қуатына сенбеген адам да, халық та ғұмыр», бұл сөздер арқылы автор, 

өмірден мақсатсыз күн кешіп жатқан адамдар үшін бір өмірін, құр 

сүлдерімен өткізетіндіктерін сынға алған.  «Ұрлықтан атақ та, кəсіп те, кек 

те табылмайды» ал мына бір сөздердің астарында, ұлтымыздың қанында 

жоқ, жат қылықты жатсынып, ұрлықтан түсер пайданың көк тиындық 

құны жоқ екенін айқан. 

Мақаланың берілу ерекшелігіне келер болсақ, мақаланы 

салыстырмалы түрде жеткізген. Мысал ретінде, Финляндия, Англия жəне 

Ресей сынды үш ірі мемлекет алынған. «Екі жарым млн халықта бір ұры 

жоқ, есігі құлыпсыз. Финляндияда жолаушы жүріп ақша жоғалтса, тапқан 

фин əкеліп береді, орыс мұжығы атын ұрлаған адамды қолға түсірсе, ұрып 

өлтіреді. Англияда ұрлық жасалса қатаң заңға тартылады, жəне сондай 

заңдардың арқасында ұрлық мүлде жоқтың қасы», - деп дəлелді түрде өз 

ойын тарқатқан. 

Мақаланы «Күн шыққанша қарау, көзді соқыр қылар», - деп орыс 

халқының мақалымен түйіндеген. 

Ал, «Неміс мəдениеті» атты мақаласына тоқталар болсақ, жер 

бетіндегі дамыған мемлекеттер мен дамушы мемлекеттерді бір-бірімен 

салыстыру арқылы озығы мен тозығына сыни көзбен қарап зерттеу 

жүргізген. Яғни Германия, Италия, Англия сынды алпауыт мемлекеттерді 

үлгі ете отырып, Сахараның қойнауына тарыдай шашылып, торғайдай 

тозған халқымызды оятпақ болған. Мысалға, «Еуропада шаршы 

километрде күн көріп жүрген адам 

Германия . . . . . . .120 

Италия . . . . . . .121 

Англия . . . . . .109 

Голландия . . . . . . .185 

Белгия . . . . . . .254 

Ресей . . . . . . .25 

Міні осындай тар жерде отырып бұл жұрттар күн көргені адам 

шеберлігі. Жер көп-аз мəдениет дəрежесіне қарай болады. Өнерсіз, жиһаты 

шопан біз сияқты жұртқа һəм жалғыз бидай ғана салғаннан басқа қолынан 

түк келмейтін орыс мұжығына ер басына жүз 15 десятина да аз» , - деу 

арқылы ұшқан құстың қанаты талатын дархан даламыздың игерусіз 

қалуының өзі, біздің ғылымға, болашаққа  деген талпынысының төмендігін 

дəлелдей отырып, өмірдің мəні де, байлығы да қой бағып Сахарада жүруді 

жөн көретін ұлтымыздың бойына сіңген жалқаулықты сын тезіне алған. 

Сонымен қоса, Кеңес үкіметінің кереғар саясаты аяғымыздан шалып, өз 

жерімізде өзімізге қожа болып, жаман үйді қонағы билейдінің кебін кидік. 
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Жəне Кеңес үкіметінің өз қанатының астына алған мемлекеттердің тілі мен 

дінін жою арқылы тарих сахнасынан ығыстыру мақсатының басымдығын 

əшкереледі. 

Мен, Алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейхановтың екі 

мақаласына талдау жасадым. Әлихан атты мұзды шыңды бұрын сан 

естісем де, шыңға шыққан емеспін. Осы жолы да, асқар таудың биік 

нүктесіне жеттім демеймін. Тек етегіне ғана шыға бастадым. Бірақ мен осы 

жерден кері қайтқым келмейді, қайтпаймын да! 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Әлихан Бөкейхан шығармаларының толық жинағы V том Сарыарқа 

Астана, 2010ж 

2 Әлихан Бөкейхан шығармаларының толық жинағы IV том 

Сарыарқа Астана, 2010 ж 

 

ӘОЖ 378.04 

Қуанғанова М. Қ., Шүршитбай М. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Бүгінгі таңда Қазақстаннның білім жүйесі негізінен еуропалық 

кредиттік жүйеге /ESTS/ енуде. Республика білім беру жүйесінің кредиттік 

технологияға кешуіндегі басты мақсат - Қазақстан білім жүйесін əлемдік 

білім кеңістігімен кірігу болып табылады. Қазақстан Республикасы Білім 

жене ғылым министрлігі ұсынып отырған кредиттік оқыту технологиясы 

Ережесі Болон декларациясының негізгі ұстанымдарын басшылықка алып 

жасалынған. 

Оқытудың кредиттік технологиясысындағы оқыту күрделі 

педагогикалық процесс. Педагогикалық процесс ретінде оқыту мына 

əдіснамалық тұғырларды, теорияларды жəне идеяларды  жəне өзіндік 

алгоритмді басшылыққы алуы керек. 

Оқу процесінде «кредит» деген ұғымды келесідей түсінеміз. 

1) оны меңгеруге аптасына бөлінген сағат санын, онда тек 

аудиториялық сабақтар емес, студент аудиториядан тыс өзіндік жұмысқа 

жұмсауы қажет уақыт та көрсетілетіні, аудиториялық əрбір пəнді меңгеру 

бойынша өзінің көп еңбек сіңіру кодексі болатындығы; бұл сан пəнді 

үйренуден кейін білім алушылар алатын сынақ бірліктерінің санына тең 

(Кредиттерге) болуы.  

2) Оқу орны бакалавриат немесе магистрдің толық бағдарламасын 

меңгеру үшін жинақтауы қажет алдын ала кредиттер саны жалпы жылдық 

жүктемедегі нақты пəннің үлесін де бейнелеуі. 
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Кредит – курсты үйрену үшін қажет уақытты белгілейтін жалпы 

қабылданған студенттің жүктемесінің өлшем бірлігі. 

«Кредиттік жүйесі» (технологиясы) – білім алушының, оқытушының 

оқу жұмысының көлемін өлшеудің сəйкестендірілген бірлігі ретінде 

кредитті пайдалана отырып, білім алушылардың пəндерді оқып, зерделеу 

дəйектілігін таңдауы, жəне дербес жоспарлауы негізінде оқыту. 

Сонымен қатар таңдау компоненті, міндетті компонент, 

постреквезиттер, пререквизиттер, жұмыс оқу жоспары, силлабус, тьютор, 

глоссарий, бакаллавриат т.б. атаулардың енгенін білеміз. 

Білім саласына инновация деген ұғымға анықтама беріп, түсіндіріп 

көрелік. Инновация білім беру саласында жаңалық енгізу, оқу жəне тəрбие 

мазмұны мен ұйымдастыруын жəне олардың тиімділігін арттыру; білім 

беру процесін айтарлықтай өзгертетін, жетілдіретін немесе жаңартатын 

білім саласындағы жаңалық.[1]  

Кредиттік технологиясын енгізу барысында, осы уақытқа дейін 

қолданылып келген классикалық жүйені жоққа шығару теріс пікір болып 

есептеледі. Бүгінгі таңда, кеңестік дəуіріндегі білім жүйесін барлық əлем 

мойындап отыр. Алайда қоғамның, ғылыми-техникалық прогрестің, жаңа 

озық технологиялардың жедел дамуына байланысты, оқытудың басты 

идеясы өзгерді. Олар:  

• Оқуға үйрету немесе білімді өз бетімен іздену арқылы таба білу 

идеясы;  

• Білім беру ортасының ашық болу идеясы;  

• Шығармашылық идеясы;  

• Білім беру байланысының оң болуының басымдық идеясы;  

• Білім берудің интегративтігі идеясы.  

Кредиттік оқыту технологиясының басты кағидаттарының бірі – 

оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру, яғни мотивация 

туғызу. Сондықтан оқыту процесіндегі басты тұлға ретінде-оқытушы 

өзінің позициясын төмендетуге тиісті емес. Кредиттік технологиясының 

негізгі ерекшеліктері - студенттердің жекелей оқу жоспарын құруында 

болып отыр. Студенттің жекелей оқу жоспары дегеніміз - эдвайзер 

көмегімен əр оқу жылына берілген форма бойынша əрбір жеке оқушының 

білім траекториясын анықтауы. Кредиттік оқыту технологиясында 

педагогтың шығармашылық еңбегі, шеберлігі, педагогикалык жетістіктері, 

жаңашылдығы оқытудың алгоритмін жасауда көрініс береді, олар:   

Оқытудың басты мəселесін іздеу, ӛзектілігін анықтауда; 

 Мəселені мəнділігі бойынша реттеуде; 

 Мəселені талдауда; 

 Мақсатты, міндеттерді жəне іс-əрекет бағытын айқындауда; 

 Мəселені шешу жолдарын белгілеуде; 

 Мəселені шешу механизмдерін нақтылауда; 
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 Жоспар, бағдарлама жасауда.[2] 

Кредиттік оқыту жүйесін енгізудің мақсаты – студенттердің кəсіби 

дайындық деңгейін арттыру, олардың жеке шығармашылық 

қабілеттіліктерін жан-жақты дамыту, қажет болған жағдайда студенттерге 

жақын жəне алыс шетел жоғары оқу орындарына кедергісіз ауысу 

мүмкіндігін беру. 

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін академия оқу үдерісін толығымен 

реформалады, осылайша оны жаңа жоспарлаушы жəне реттеуші 

құжаттамамен қамтамасыз етті. Атап айтсақ, оқу жоспарларына міндетті 

жəне элективті пəндер жүйесі енгізілді 

Оқу жоспарына кіретін пəндердің жалпы көлемінің 40% астамын 

элективті пəндер құрайды 

Таңдау еркіндігі кредиттік оқыту жүйесінің негізгі артықшыларының 

бірі болып табылады: студенттер оқытушыларды таңдау мүмкіндігіне ие 

болады, жəне де білім траекториясын өздері қалыптастыра алады. Осыған 

орай типтік жəне жұмыс жоспарларымен қатар білім мазмұнын, оқыту 

ұйымдастырылуын анықтайтын білім алушылардың жеке оқу жоспарлары 

(Curriculum) енгізілді. 

Кредиттік оқыту жүйесі аясында оқу жұмысының еңбек 

сыйымдылығын есептеу кредитпен өлшеніп оқытылатын материал 

көлеміне қарай жүргізілді. 

Бакалавриатта 1 кредит 15 апта (семестр) бойы студенттің өзіндік 

жұмысының (СӨЖ) 2 сағатына мен аудиториялық жұмыстың 1 

академиялық сағатына тең. Осылайша, кредиттің еңбек сыйымдылығы 45 

академиялық сағатқа (15 сағат аудиторияда, 30 сағат – СӨЖ) тең. 

Студент бір семестрде 12 – 18 кредит, бір жылда 24 – 36 кредит 

жинауы керек. 

4 жыл ішінде бакалавр 128 кредит, ал магистрант 6 жыл ішінде 176 

кредит жинайды. 

Кредиттік оқыту жүйесі қолданылған оқыту үдерісі келесі 

формаларда ұйымдастырылған: аудиториялық сабақтар (дəрістер, 

тəжірибелік сабақтар), зертханалық сабақтар, студиялық сабақтар. [3] 

Кредиттік оқу жүйесінің оңтайлы деп табылған құрылымын біз мына 

түрде көре аламыз. 

1. Оқыту жұмысын ұйымдастыруға профильдік тұрғыдан келу. 

2. Оқу үрдісін ұйымдастырудың сызықтық емес түрлерін қолдану. 

3. Оқу процесін модульдік түрде ұйымдастыру.  

4. Оқу процесінің нəтижелерін тексеру əдістерін жетілдіру.[4] 

Педагогтың басты міндеті оқушылардан ортақ мақсатқа бағытталған 

шығармашылық топтарды құру, олардың таным процесін басқару, 

ынталандыру, яғни интерактивті оқыту формасын жасау.Кредиттік 

технологияда мотивация интерактивті оқытудың басты шарты болса, ал 

интерактивті оқыту формасы мен əдістері оқытудағы жетістікке жеткізетін 
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ситуациялар, итермелеуші күтер болып есептеледі.Қазіргі заманауи оқыту 

технологиясында кредиттік оқыту технологиясы маңызды орын иеленеді. 
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Құмарбекова М. С., Шүршітбай Б. Ш.  
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ШЫҒЫСТЫҢ ШЫНАРЫ – БҰҒЫНЫҢ АДАМҒА БЕРГЕН 

ШИПАСЫ 

 

Ақбас шыңдары аспанмен тілдескен, аспаны ғарышпен үндескен, 

көркіне көз тоймайтын ғажайып табиғаттың ортасын ойып, табан тіреген, 

Шығыс Қазақстанның маржаны – Катонқарағай. Төр Алтайдың бұл мекені 

– ертеден өзінің дертке дауа, жанға шипа болатын, бесінші түлік – марал 

шаруашылығымен əйгілі. Атам қазақ ежелден бұл жануардың адамға 

беретін пайдасын біліп, қолға үйрете бастаған. Менің тұған жерім осы 

Катонқарағай ауданының бір ауылы – Ақсу ауылы. «Аққудың ұясындай» 

бұл өңірде де марал шаруашылығы дамыған. Қазіргі таңда өңірімнің марал 

шаруашылығы - «Екі дос» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 

қамқорлығында.  

Жалпы «марал» сөзі орыс тілінен енгендіктен, бұл жануарды 

жалпылама түрде осылай атай береді, бірақ қазақ халқы «марал» деп, тек 

оның ұрғашысын ғана атайтын болған. Ұрғашысында мүйізі болмайды, ол 

құлағы қалқиған жануар. Ал осы маралдың еркегін қазақ ежелден «бұғы» 

http://group-global.org/ru/publication/52382-okytudyn-kredittik-tehnologiyasy-zaman-talaby
http://group-global.org/ru/publication/52382-okytudyn-kredittik-tehnologiyasy-zaman-talaby
http://kazgasa.kz/kz/page/kredittk-oytu-zhyes
http://www.rusnauka.com/%208_NMIW_2012/Pedagogica/2_104078.doc.htm
http://www.rusnauka.com/%208_NMIW_2012/Pedagogica/2_104078.doc.htm
https://surak.szh.kz/269842/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%25
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деген. Ағаштың бұтағындай, аша мүйіз тек осы бұғыда ғана болады [1, 109 

бет].  

Бұғы – жұп тұяқтылар отрядына жататын жануарлар тұқымдасы. 

Бұғылардың көпшілігі орташа немесе ірі денелі, сымбатты келеді. 

Бұғының мүйіз тастауы жыл сайын көктемнің наурыз айында болады. 

Оларды ешкім кеспесе де мерзімді уақыты келгенде өз-өзінен түсіп 

қалады. Мүйізін екі жасынан бастап кеседі. Өсіп келе жатқан мүйізінің 

терісінде түгі болады, бірақ ол мүйізінің өсуі тоқтағаннан кейін түсіп 

қалады. Бұғылар орманда, орманды далада, тундрада, тауда кездеседі. 

Бұғылардың барлығы дерлік кəсіптік маңызы бар аң. Олардың терісі жəне 

еті пайдаланылады, пантысынан адамның денсаулығына шипа болатын 

дəрі жасалады. Пантыдан жасалған ең алғашқы препарат – пантокрин. Бұл 

өте бағалы, «пантокрин» дəрісі бұғының əлі сүйектенбеген, ішіндегі қаны 

бар жас мүйіздерінен алынады. Пантокриннің организмге  жан-жақты əсері 

мол жəне оның химиялық құрамына: гематоген бөлшектері, 

аминқышқылдары, 20 түрлі микроэлементтер (кальций, магний, темір 

иондары), фосфолипидтер кіреді. Панты иммунитеттік жүйені реттейді, 

жүйке жүйесінің функцияларын жақсартады, ағзадағы сергектікті 

жоғарылатады.  Қазақстан Республикасында панты өнімдерін шығаратын 

бір ғана компания – ЖШС “Аксу-ДЭЕН”. Бұл компанияның шығаратын 

өнімдеріне кейін оралармыз, ал қазір мүйіздің фармокологиялық цехқа 

келгенге дейін оның алыну процесіне тоқталып кетейік. 

Мүйіз кесу процесі – маралдарды жан-жақтан қақпалай отырып, 

қорғанға кіргізу арқылы жүзеге асырылады. «Станок» - бұғының мүйізін 

кесетін арнайы орын. Станокқа  бастаған саты, яғни биік сырғауыл 

қоршау, алдымен даладай кең келеді, содан тарыла келіп станокқа 

жеткенде жалғыз бұғы сиятындай ғана дəліз жол қалады. Айдаушының 

түртпегімен бұғы асты тақтай, екі жағы бөрене шығыр станоктың үстіне 

келеді. Бұғы осы станокқа кірген бетте станоктың шығар аузындағы 

айқарма есік жабылып қалады. Содан станокта тұрған бұғының бауырынан 

екі жерден айыл тартып, астындағы тақтайды түсіріп жібереді. Осы кезде 

тамағының астына көлденең бөрене-жастық салынып, екі адам бұғының 

басын тұқырта ұстап, біреуі аралап кесе бастайды. Мүйізді кесіп болған 

соң, қып-қызыл қан шапшыған мүйізге дəрі аралас сары топырақ жағады. 

Содан кейін астындағы тақтайды көтеріп, айылды ағытып, есікті сарт 

еткізіп ашып жібереді.[1, 110 бет] 

Кесілген мүйізді қолмен суға салып, ұстап тұрып, үлкен қазандарда 

ұзақ қайнатады. Осы мүйіз қайнатқан су аздан соң,  бетінде майы қалқыған 

кəдімгі ет сорпа болып шығады. Жергілікті жұрт оны «бұлау» деп атайды. 

Бұлау адамның етін ғана емес, сүйектерін де балқытып жібереді. Адамдар 

оны денсаулыққа шипа болсын деп ванна ретінде қабылдайды. Ванна 

ішінде 10-15 минуттан артық жатқызбайды. Күніне екі рет түсіп, бұлауды 

6-7-10 күн көлемінде алады. Бұлау адамға тері арқылы əсер етеді жəне 
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остеохондроз, псориазға қарсы өте күшті зат болып есептеледі, ағзаның 

тазаруы мен аллергияға қарсы қолданылады. Соңынан қайнаған мүйізді 

моншадай ыстық аузы-мұрны бітеу үйде булайды. Пантының моншасы – 

адам организіміне керемет шипа болып табылады. Моншадан соң мүйізді 

жан-жағынан самал соғып тұратын кең сарайға апарып, кесілген жерін 

төмен қаратып, салақтатып жіппен іліп қояды. Салқын жерде, көлеңкеде,  

жел өтінде күз түскенге дейін кеуіп тұрады.[1, 111-113 бет] 

Кеуіп болған мүйіз, ЖШС «Ақсу-ДЭЕН» фармакологиялық цехына, 

адам денсаулығына пайдалы əсер беретін түрлі өнімдер дайындау үшін 

жіберіледі. 1994 жылы Ақсу ауылында қазақ-корей кəсіпорындары 

бірлесіп, “Ақсу – ДЭЕН” ЖШС (жеке шаруашылық серіктестігі) іргесін 

қалаған, бірақ ол 1996 жылы іске қосылды.[2, 6-бет] «Ақсу-ДЭЕН» 

фармакологиялық цехында өндірілетін, пантыдан алынатын өнімдердің 

тізімі мынадай: 

Өнім атауы Өнім атауы 

«Шипа» бальзамы   «Мұзтау» 

бальзамы 

«Сабыр» бальзамы «Шаттық» гелі 

«Батыр» бальзамы Панты қайнатындысы 

«Азамат» бальзамы Пантокальцин таблеткасы 

Панты дражесі Пантокрин 

Пантогематоген дражесі «Эррегин» тұнбасы 

Құрғақ пантогематоген Пантогематоген сұйық 

Панты кесінділері Панты капсуласы 

 

 

 

 «Ақсу-ДЭЕН» фармакологиялық цехында өндірілетін кейбір 

өнімдерге шолу жасап шығайық.  

Сурет 1 – өндірілетін өнімдер тізімі 
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Пантокрин 

Пантокриннің 10мл құрамына  –1,2гр. марал 

мүйізі, 95%-к этил спирті, тазартылған су кіреді. 

Құрамында фосфолипидтер мен микроэлементтер 

бар. Пантокрин орталық жүйке жəне қан тамырлары 

жүйесін қоздырады, бұлшықеттің сергектігін 

жоғарылатады, ішектің жылжытқыш функцияларын 

арттырады. гипотензия ауруында артериялық қан 

қысымын, иммундық жүйені көтереді, қартаю 

процесін баяулатады. Суық тию ауруында, тұмауға 

қарсы пантокринді компресс, ингаляция, тамақты 

шаю үшін пайдаланады. Препаратты 1 стакан суға 

10-20 тамшыдан, тамақ ішуден 30 минут бұрын 

күніне 2-3 рет қолданады.[3, 3 бет] 

Марал пантысы 

Марал пантысы шығыс медицинасында 

алтынға пара-пар, табиғи өнім. Табиғи өнімнің 

құрамында: гемотоген бөлшектері, 

аминқышқылдары, 20 түрлі микроэлементтер кездеседі. Марал пантысы 

жүйке жүйесіне жəне денеге түскен ауырлықты жояды, сүйек сынғанда , 

авитаминоз кезінде, невроз, қан азайғанда, ерлердің белсенді жəне жыныс 

функциялары төмендегенде қолданылады, жүйке жүйесі мен ағзаны 

стресстен қорғайды, иммунитет жүйесін белсендіреді. Бұл өнімді 1 

тілімнен, күніне 2 рет,  тамақтан 15-20 минут бұрын, 10-20 күн 

пайдаланады.[3, 4 бет] 

“Мұзтау” бальзамы 

Бальзамды дайындау үшін таулы Алтай,  Қиыр Шығыста өсетін əр-

түрлі дəрілік шөптер: жень-шень тамыры, марал-шөп тамыры, алтын-шөп 

тамыры, итмұрын, жалбыз, бұғы мүйізі қолданылады. Тұнба дайындау 

үшін таудың қайнар бұлағынан алынған жəне тазартылған су 

пайдаланылады. Дəрі шөптер мен олардың тамырлары Мұзтаудың 

төңірегінен жиналған, емдік қасиеті басқа жерде өсетін шөптен əлде қайда 

Сурет 3 
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жоғары. Өйткені, космостық энергияның бəрі осы – Мұзтауда тоғысады. 

«Мұзтау» бальзамының құрамына – марал  пантысы, 26 түрлі дəрілік 

өсімдік түрлері, ара балы кіреді. Қажу мен шаршауға, невроз, туберкулез, 

жаралар, хондроз, қан қысымын реттеу, зат алмасу, бауыр тазалау, ас 

қорыту қабілетін реттеуге өте жақсы көмектеседі. Бальзамды тамақ ішер 

алдында 15-20 минут бұрын,  2-4 шай қасықпен, күніне 3 мезгіл ішеді.[3, 8 

бет] 

Пантогематоген сұйық 

Пантогематоген – марал пантысы,  қант, су, дəрілік шөптердің 

тұндырмасын қолдану арқылы жасалынатын өнім. Пантогематоген - жан-

жақты əсері мол марал гематогені субстанциясынан алынған биоқоспа. 

Жаңа технологиялық əдістерді пайдалану арқасында пантогематогеннің 

құрамындағы биологиялық белсенді заттар табиғи түрінде сақталған. Олар: 

мөлтек элементтер, аминқышқылдары, пептидтер, майлар, нуклеин 

қышқылдарының негіздері. Төмен қан қысымы, əлсіз күйге түскенде, 

жүрек етінің күші азайғанда, қан азайғанда, орталық жүйке тамырының 

функциясына, буын мүшелерінің ауруына қарсы қолданылады. 

Препаратты күніне 1 ас қасықпен, 2-3 рет ішеді. [3, 6 бет] 

Мақаламды қорытындылай келсем, марал шаруашылығы жəне одан 

алынатын өнімдер – бұл қоғамның денсаулығы үшін керемет пайдалы, 

сарқылмайтын байлық көзі болып табылады. Өз өңірімдегі маралдарды 

сақтауға қол ұшын беру, оның жұмбақ күйін, тіршілігіндегі жасырын 

сырларын терең білу – бұл менің парызым деп білем. Сондықтан 

табиғаттың берген сыйы – маралды адамзат қорғауға, осы шаруашылық 

түрін дамытуға атсалысуы қажет. 
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ПОКОЛЕНИЯ  
 

В результате общественного разделения 

труда и экономического обособления 

производителей произошла смена ценностных 
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приоритетов в трудовой сфере, что впоследствии повлияло на 

интенсивность социальной мобильности молодых людей. Происходящее 

формирование жизненных планов молодёжи в условиях политической и 

идеологической динамики страны обуславливает необходимость изучения 

социальной мобильности молодого поколения и институтов, которым они 

отдают предпочтение. Молодёжь в данном случае выступает в виде 

активного психологического субъекта, осуществляющего различные виды 

деятельности, ориентируясь на свои потребности и интересы, в 

зависимости от системы ценностных ориентаций. По причине низкой 

заработной платы и невысокого общественного статуса некоторых 

профессий, выпускники учебных заведений очень часто сталкиваются с 

проблемой трудоустройства, обуславливающей социальную мобильность 

населения и социальную трансформацию общества. 

В основополагающих трудах по социальной мобильности 

интенсивность и масштаб социальных перемещений связывались с 

изменениями в экономике и обществе. П. Сорокин, введший в оборот 

термин «социальная мобильность», рассматривал российское общество 

начала XX в. как почти идеальную лабораторию, иллюстрирующую эту 

взаимосвязь. Благодаря развитию системы образования, 

предпринимательства и миграции социальная мобильность стала 

естественным явлением современного общества, где ключевую роль играет 

молодое поколение. Говоря о социальной мобильности, Питирим Сорокин, 

понимал общество как стратификационное образование и смену позиций 

человека обуславливал с позиций структуры общества. Но также автор 

писал, что все позиции в социальной структуре общества, в особенности 

профили профессиональной стратификации колеблются от института к 

институту, от группы к группе, от города к деревне, от общества к 

обществу.  

Показывая социально-экономическое и информационное развитие 

общества, П.А. Сорокин отмечал вертикальную социальную мобильность 

и показывал, как различные институты выполняют роль механизмов 

социальной циркуляции, перемещающих людей вверх и вниз 

[Сорокин,1992,с:37]. Подобно данному явлению, в эпоху 

постиндустриального общества, система экономики обеспечивает 

социализацию личности, её обучение и различные виды мобильности, 

каналами которой могут выступать такие социальные институты, как 

семья, школа, образование, политические и профессиональные 

организации, церковь и другие, позволяя индивиду подняться на высшие 

этажи социальной иерархии. Выбор социального «лифта» молодых людей 

детерминирован различиями социального статуса родителей и их 

финансовыми возможностями. Молодёжь, которая находится на разной 

стадии адаптации к новым социально-экономическим условиям, являются 
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мобильными субъектами и чаще всего ищут пути социальной 

самоидентификации.  

В 2016 году в Алтайском крае было проведено эмпирическое 

социологическое исследование с целью изучения социальной мобильности 

молодого поколения. При анализе результатов исследования было 

выявлено, что одним из самых актуальных каналов социальной 

мобильности является образование. Методом анкетирования было 

опрошено 200 респондентов, большая часть которых считают, что высокий 

образовательный уровень имеет определённое значение для социального 

продвижения людей (72%). В таких условиях решающим фактором 

социального и экономического развития личности становятся информация 

и научные знания, где существенно возрастает роль образования, 

выступающего в виде целенаправленного, организационного процесса.  

Жизненные планы молодого поколения складываются на основе 

отношения к своей будущей деятельности, ее статуса в обществе, а также 

уровня заработной платы, что впоследствии является самым важным в 

профессии. Не всегда и не все молодые люди способны отобрать из 

огромной социальной практики положительные социальные модели 

поведения. И в данном случае как никогда актуально социальное 

воспитание, образование и ориентация молодого человека на выбор 

значимых жизненных приоритетов. Традиции и нормы, заложенные в 

семье, в значительной мере определяют поведение детей, а стартовые 

возможности, которые создают родители, оказывают огромное влияние на 

выбор профессии и получение соответствующего образования.  
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БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ ӘЙЕЛ МӘДЕНИЕТІ 

 

Қыз емес, қыздың аты-қызыл алтын, 

Көрінер толған айдай жүзі жарқын 

Үлкеннің сөзін орап сөйлемеген 

Халқының салт-дəстүрін сақтай білген 

Қазақ халқы қыз баласына ерекше көңіл бөлген. Оларды құрметтеп 

төрден орын берген. Қызды қонақ деп есептеп,оның қылықты, сыпайы, 

мейірімді болуын қадағалап отырған. Ата-ана қанаттыға қақтырмай, 

тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қызынан ешнəрсені аямайды. Өйткені 

қызға бергенді қызыр өтейді деп біледі. Ата-бабаларымыз қыз баласын 

еркін ұстаған, бірақ тым бетіменде жібермеген. «Қызға қырық үйден 

тиым» жасап, оларды көзден таса қылмаған. Себебі, нəзік аруды ар-ұяттың 

сақшысы деп білген. Қазақ қызы-аяулы жаратылыс. Қазақ қызы десе, 

Жібектей сызылған, бетінде ұяңдығы бар, шашы ұзын, сұлу жаратылыс 

елестейді. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, көркіне көз тойғызар көркем 

қыздарды көргенде, халқымыздың салт-дəстүрі, əдет-ғұрпына риза 

боламыз, мақтанамыз. Халқымыз ежелден қызды құрметтеген. Қыз 

алдында дөрекі сөйлемеу,қызды босағада отырғызбау сияқты керемет 

дəстүрлі, тəрбиелік мəні зор əдет-ғұрыптарды аталан балаға мұра етіп 

қалдырып отыпған. 

Мен талқылап отырған тақырып өте өзекті. «Бүгінгі таңдағы əйел 

мəдениеті». Қоғамдағы əйел мəдениеті мен заман ағымына сай қыз 

табиғатын суреттегім келеді. Қазақтың ар-ожданы, келбеті, мақтанышы 

болып саналатын қыздың орны қашанда жоғары. Қазақ халқы қыз 

баласына айрықша ілтипатпен, мейіріммен қараған. Қыз тəрбиесі-ұлт 

тəрбиесі, абыройы, тектілігі. Өкінішке орай, «Қызға қырық үйден тиым» 

қолданыстан қалып бара жатқандай. Сылқым бикештер мен түнгі 

көбелектердің «қазақ қызы» деген атына кір келтіретіні қынжылтатын 

жағдай. 

Қазіргі қазақ қыздары қандай, барлығы да əдепті,инабатты ма? 

Қазіргі ұрпақ ұлттық сипаты, рухани құндылығы жоқ «Батыстың» тəлім 

тəрбиесін қомағайлана жұтады. «Батыс» демекші, технология əлемін, 

теледидар беттерін жаулаған рухани құндылыққа зəру жарнамалық 

дүниелері-бейне бір жер шарындағы ірге тасынан өз тілі, діні, ұлттық 

мəдениеті бар елдермен күреске түскендей. Осы орайда «Батыс 

мəдениетін» дүние жүзіне таралған жайылмалы дертті ісік екенін 

мойындағандай боласың. Мəселен парасатты, кішіпейіл, сыпайы тағы 

басқа ибалық мінездердің бəрін иманды қаракөз қыздарымыздың арасында 

сақтаулы. Өкінішке орай, біреуден көргенімізді қайталап істеу керек болып 

тұрады. Артымызда өсіп келе жатқан сіңлілеріміздің өзі есепшіл, 

өркөкірек, сезімге сенбей «ақшаға» ғана сенетіндер саны көбеюде. 

Тəрбиені ата-анасына емес, теледидар, компьютерден алып келе жатқан 
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жастар буыны қалыптасып келеді. Кейбір ата-ананың баласымен араласуға 

да уақыты жоқ. Осыдан барып бала əке-шешесінен суып, оларға деген 

сыйластықтан мүлдем қалады. Бала кезінен жылылық мейірімді көрмеген 

адам баласы қатыгездікпен өседі. Жүрегін бойлаған суық ызғардың өшін 

өзгелерден алатын жандар тəрбиесіне əсерін тигізеді. Қазір, жасыратын не 

бар, бұрын дəстүрімізде болмаған сүреңсіз жағдайлар бой көтеруде. 

Қаладағы қазақ қыздарының көбі бір-бірімен орысша сөйлеседі. Өз 

ұлтының тілінде сөйлеуге талпынбайтыны өз алдына, кейбіреулері оны 

тіптен намыс көреді. Күнделікті өмірге бір сəт назар аударайықшы. Мектеп 

қабырғасында жүрген бірсыпыра қыздарымыз жарассын-жараспасын 

денелерін жартылай жалаңаш көрсететін киімдер киіп, қымбат əшекейлер, 

алтын тағып, бет-ауыздарын бояп, өздерінің инабаттылығы мен 

сыпайылығынан, жастық жарасымдылығынан айырылады. Табиғаттың өзі 

жан дүниесін сұлу, нəзік, мейірбан етіп жаратқанына мəн бермейді. 

«Жастықтың өзі жастығымен əдемі» дегендей, жас қыздардың өздері-ақ 

қырдың қызыл гүліндей əсем ғой. Табиғат берген көрік пен сымбаттан 

артық не бар. Қыздардың ішінде ұрлық жасайтындар мен шылым 

шегіп,арақ ішетіндер де кезігеді. Әрине, мұндай көргенсіздіктердің өзіндік 

себептері көп екенін білеміз. Бірақ ең бастысы тəрбиенің кемшілігі 

екенінде дау бола қоймас.Тек өз ұлтын, тілін сүйіп, қастерлейтін адам ғана 

сонау əлімсақтан мирас болып келе жатқан жақынды қастерлеу, құметтеу, 

ата – ананы үлкенді-сыйлау, кішіге қамқорлық, мейірбандық, инабаттылық 

сияқты ізгі қасиеттердің иесі бола алады. Қыздарымыз осындай 

ұлтжандылығымен, мейірімімен, өздеріне тəн нəзіктігімен, сүйкімділігімен 

жəне рухани тазалығымен ерекшеленуі тиіс. Ар-намысын жоғары ұстай 

білген қыз ғана жұрт алдында əрдайым абыройлы, сыйлы. Ертеңгі күні не 

болатынын білмегендіктен, тек өздеріне сеніп, бүгінгі күнмен ғана өмір 

сүретін адамдар тобына айналып бара жатқандаймыз. Себебі, біздің 

қоршаған ортамыз жаңа дүниелер арқылы қалыптасу үстінде. Сондықтан 

шығар, біз, өзіміздің адами құндылықтарымызды жоғалтып, кейбірі ну 

орманның ішінде жүргендей адасып,теріс жолға түскендері қаншама... 

Қазір қазақ қыздары бұзылу қаупін бастан кешіруде. Олардың 

бірсыпырасының əрекеттері ұлттық психологиядан ауытқып бара жатқаны 

байқалады; ар сақтау, ұятты білу, үлкенді ардақтау, кішіні құрметтеу, 

адамды сыйлау ұмытылып барады, тіпті жойылып барады деуге болады. 

Бізде оқып, білім алып жатқандар негізінен ауыл қыздары. Ауылдағы ең 

қажетті, əрі қасиетті шаңырақ, бар қазақтың алтын бесігі-мектеп. 

Сондықтан да қазақ халқының алтын бесігі-ұлттық мектептерге маман 

дайындау-біздің институт, ұжымы үшін өрелі, əрі қасиетті міндет. Ұлы 

даланың дана қыздарының бүгінгі жас ұрпағы елдіктің ұраншысы жəне 

инабатқа толы өмірдің қозғаушы күші болса екен дейміз. Өз халқын суйе 

білген жас адамдардың бойында намыс та, ұлттық рух та, жарасымдылық 

та молынан табылады. Жас өскін талшыбық сияқты. Оны аялап-мəпелесең 
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бəйтерек болып өседі. Қыздар саналы да тəрбиелі болып өссе, терең білім 

алса жоғарыда айтылған өрелі міндет биігінен көрінеріміз хақ. Өсіп-

өркендеп келе жатқан елдің тірегі-жастар.[1] 

Қазіргі қыздардың түрі, түсі бұрынғы ғасыр қыздарына ұқсағанымен 

бұлар ұлттық үлгіден ауытқып бара жатыр. Қазір көптеген қыздар ана 

тілінен алыстап, ұлттық дəстүр, салт-санадан мақұрым болып барады. 

Олар үйде де, көшеде де, аудиторияда да, мекемеде де қазақша 

сөйлеспейді. Қазақ кітаптарын оқымайды. Қазақтың тамаша салт- 

дəстүрінен мүлде хабарсыз. Оны білгілері де келмейді. Бір сөзбен айтқанда 

ұлттық рух жоқ. 

Қыздар-ең басты парызың – ана болу екенін ұмытпаңдар. Осы ұлы 

қызметті ойдағыдай атқарғаннан кейін қызмет істесеңде кеш қалмайсың. 

Ертең ұлттың ұрпағын тəрбиелейтін, қыздар сендерсіңдер. Ұлттың ұлы 

жауапкершілік өз мойындарыңда екенін ұмытпаңдар, қарақтарым, 

қалқаларым![2] 

Біріншіден, III.Қорытындылай келе, бүгінгі жастар «заман осындай» 

деген желеумен батыстық менталитетке ден қойған. Қыздарымыз бұрымын 

қырқып, тіпті, шашын сыпырып сəнденсе, жігіттеріміз керісінше шаш 

өсіруді жөн көреді. Екіншіден, етек-жеңі қысқарып, кеудесі жартылай киім 

киіп жүргендер де өзіміздің қаракөздеріміз. Иə, шыны керек ондай 

қыздардың бар екені рас. Дегенмен, қыз баланы жастайынан тəрбиелі етіп 

өсірсе барлығы басқаша болады ғой. «Заман өзгерді»-деп айту жөнсіз деп 

санаймын. Қазір уйде тəрбие беріп отыратын аналар өте аз,-барлық аналар 

жұмыс басты, басты мəселе де осы. Әрине көпке топырақ шашқым 

келмейді! Қазіргі күннің «көзімен» қарап, Аллаға сансыз шүкіршілік 

айтасың. Еліміз еңсесін жинап, етек жеңін жиды. Дəстүрлі дініміз 

жастарды жолға салып жатқандай Мешітке баратын жастар қатары 

көбеюде.Иманға келіп,орамал таққан аруларды көргенде сөзсіз қуанасың. 

Иманымыз тіктеліп келеді! Дəстүріміз жаңарып жатқандай. 

Мен қазақ қызымын. Оны мақтан етіп айта аламын, жəне сол атқа 

лайық болуым керек. Мен қазақ қыздарына сенемін. Өмірде, өзіме жақсы 

мен жаманды кішкентай кезімнен үйреткен- ана- деген асыл жанға, 

алғысымды айтып жеткізе алмаймын. Сізге рахмет анашым, мендей қызды 

өмірге алып келіп,қазақ қызы деген сөздің мəнін жете түсіндіргеніңіз үшін. 

Менің ортамда, мен танитын қыздар ішінде ондай қыздар жоқ, жəне 

болмайды деген үміттемін. Бүгінгі таңда Қыз Жібектер жоқ десеңіз, қатты 

қателесесіз. Себебі, əр қазақ қызының бойында қазіргі күнге дейін ұяңдық 

бар. Кейде қарап тұрып қоғамның дамуы, əрбір отбасында қуаныш жайлап, 

салтанат құруы немесе керісінше бүлініп, жамандық орнауы əйелге 

байланысты ма деп ойлайсың. Қазақ халқының кемеңгерлігі осында жатыр 

ғой! Отбасының ұйытқысы, жарының бағы, баланың тəрбиелеушісі –бұл 

сенсің қазақ қызы! 
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Шариғат баққаның үшін 

Тура жол тапқаның үшін 

Орамал таққаның үшін 

Елемей ессіздің ісін, 

Ашудан қашқаның үшін 

Сездірмей садақа беріп, 

Ақшаны шашқаның үшін 

Біліммен асқаның үшін 

Бақыты басқаның үшін, 

Ақ есік ашқаның үшін 

Сені сыйлаймын қазақ қызы!!! [3].  
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ЖУРНАЛИСТИКА ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

«Міне, отыз сегіз жыл бойы менің əңгімелесуім, адамдармен 

сұхбаттасуым – жеп отырған наныма айналды»,- деп Л.Кинг өзінің «Как 

разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» атты кітабының 

кіріспесінде жазған. Журналист қызметінде де ең бастысы адамдармен 

қатынас орнату, тіл табыса білу. Дегенмен адамдар бір – біріне ұқсамайтын 

түрлі мінезді болып келеді. Сондықтан журналист олардың тілін табу үшін 

тілші ғана емес психилог болуы керек дерсіз. Осы негізде журналистика 

психологиясы ғылымға еніп, зерттеле бастады. 

Жалпы, журналистика психологиясы – бұл журналистика жəне 

психология атты екі ғылыми пəннің түйіскен жерінде қалыптасып, дамып 

отырған ғылым. Бұл ғылым бір мезетте аталған ғылым түрлерінің 

мəліметтеріне негізделіп отырғандықтан, журналистика психологиясы 

пəнінің мəн-мағынасы да, кешенді құрылымыда ауқымды болып 

табылады. 

Олардың арасында оптимальды пропорцияларды тауып, маңызды 

деген психологиялық проблемаларды анықтай отырып, бір жүйеге келтіру- 

журналистика ұғымын негізге алған жағдайда ғана мүмкін. Бірінші кезекте 

журналистің жеке тұлғалық қызметі ғана маңызды да анықтаушы буын 

қызметін атқарды. Алайда, бұл қызмет бір уақытта – негізгі психологиялық 
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категория болып заңдылықтар да жеке барысында толыққанды, кешенді 

көрінетіндігін атаған жөн. Қызмет категориясының барысында 

журналистика мен психология теорияларының арасында байланыс пайда 

болып, журналистика психологиясы жеке ғылыми сала ретінде 

қалыптасады. 

Журналистика заңдылықтарын, сұхбат берушімен журналист 

əрекеттерінің психологиялық ерекшеліктерін білу жəне де кəсіби 

құдіреттілік, ақпарат жасау, ұйымдастыру, басқару заңдылықтарынан 

хабардар болу – нəтижесінде мұның барлығы журналист қызметтің 

тиімділігін, өміршеңдігі анықтайды.  

Әрбір журналистің ең алғашқы сұхбаты, бойындағы қорқынышы 

оның есінде мəңгі сақталады. Жоғарыда аталған Л.Кингтен қарапайым 

ғана екі нəрсені үйренуге болады, жəне кез-келген уақытта ол ұғымды 

ұтымды пайдалана аламыз. Ең алғаш рет Л.Кингтің 1957 жылы 1- мамырда 

Майами-Бичтегі WAHR шағын радиостанциясындағы мүлдем сөйлей 

алмай кідіріп қалғандағы жасаған əрекеті. Радиостанцияның бас директоры 

Маршалл Симмонс, Л.Кингке оның даусы ұнайтындығын айтып, оны 

жұмысқа шақырады. Бірақ, əзірше бос орын жоқтығын айтады. Ларри өз 

қалтасында бір де бір цент болмаса да күнделікті радиоға келіп, жаңа 

түскен ақпараттарға, эфирдегі диск-жокеилер мен диктордың жұмысын 

бақылап, біреуіне қажет болып қалар деген ниетпен заметкалар жазып 

жүреді. Кенет, күндердің бір күнінде М.Симмондс əлі тəжірибесіз Ларриді 

ауырып қалған таңғы бағдарлама жүргізушісінің орнына шығуды 

тапсырады. Арман орындалды! Енді Ларри таңертеңгілік үш сағаттық 

бағдарлама жүргізу бақытына ие болды. Қуанышы қойнына сыймаған ол 

демалыс күндерінің барлығын мəтін жаттаумен өткізеді. Дүйсенбіде эфир 

уақыты келіп жеткенде, ол біресе су, біресе кофе ішіп əуре болады. Осы 

кезде директор оны кабинетіне шақыртып, сəттілік тілеп, эфирге Ларри 

Зайгес деген есімнің орнына алдында жатқан газеттен спирттік тауар 

сататын жарнамадан «Кинг» атауын оқып, енді сені Ларри Кинг деп 

атайтын боламыз дейді. Сонымен, Ларри өз орнына келіп, дайындаған 

əуенін жіберіп, сілейіп тұрып қалады, сөйлеуге бата алмай, біраз уақыт 

кетіп қалған соң: – Бұл жерде сөйлеу керек! - деген айғайдан тез арада ес 

жиып Ларри өз сөзін былай бастаған екен:  

- Қайырлы таң! Мен бүгін эфирге алғаш рет шықтым жəне демалыс 

күндерімнің барлығында осыған дайындалдым. Он бес минут бұрын маған 

жаңа ат берді, өзім əуен де дайындағанмын. Бірақ, менің тамағым кеуіп 

кетті жəне абыржып тұрмын. Ал директор болса, есікті теуіп: «Бұл жерде 

сөйлеу керек!» - деді. 

Аузынан күштеп болсын сөз шығара алған журналист ендігі уақытта 

еркін сөйлеп, болашақта ешқашан мұндай күйге түспеген. Бұдан 

байқайтынымыз, журналист өзі ашылып сөйлесе, басқа адамдар да оған 

сенім білдіріп, сырын ақтарады. Сіз сөйлескелі тұрған жанның да екі көзі, 
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екі құлағы бар, яғни ол да сіз сияқты адам. Ендеше қымсынуға керегі жоқ. 

Кейде сұхбаттасқалы отырған адамыңыз сөзге сараң болуы мүмкін. 

Алайда бізге өз керегімізді алып қалу керек. Мұндайда журналистер əр 

түрлі айла шарғылар жасау арқылы мақсатына жетеді. Осы орайда, нағыз 

журналист психологиясы бойынан табылған, Әзілхан Нұршайықовтың – 

мінезі алмастың жүзіндей Бауыржан Момышұлымен сұхбаттасқандағы 

тапқырлығын айта кетуге болады. Сондай – ақ, ым (жест), бет құбылысы, 

интонация – дипломатиялық басқосуда, сұхбаттасуда ерекше рөл 

атқарады. Вербальды құралдан (сөз) гөрi вербальды емес (ым) мұндай 

қарым-қатынас көп жағдайда дипломатиялық келiссөз үстiнде сұхбаттасып 

отырған адаммен əсерлі сұхбат орнатудаайрықша жəрдем берiп отырады. 

Кейде мынадай жағдай болады: сөйлеушi қаншалықты өз ойын жеткiзуге 

тырысқанымен, бет жүзi өзгермей, ешқандай əсер тастай алмайды. 

Мұндайда əлдененi бүлдiрiп алмау үшiн, жалпы сұхбаттасушыңды сендіру 

үшін ыммен сөйлескен анағұрлым тиiмдi болады. Австралиялық ғалым 

А.Пиздiң пайымдауынша, сөз арқылы ақпардың тек 7 пайызын ғана 

жеткiзуге болады екен. Қалған 38 пайызы интонация арқылы, 55 пайызы 

ым арқылы жетедi. Ол мынадай бiр оқиғаны мысалға алады. Әлдебiр 

келiссөз үстiнде бiр фотограф басқосу барысын жиi-жиi суретке түсiре 

берiптi. Екi жақтың ортақ келiсiмге келуi мүмкiн емес деп жорамалдаған ел 

ойда-жоқта шешiмнiң тез табыла қойғанына таң қалыпты. Кейiн мұның 

сыры суреттер шыққан соң белгiлi болыпты. Онда келiссөз иелерiнiң бет 

пiшiндерiнiң айрықша рөл атқарғаны көрiнiп тұрған екен. Демек, сөз 

арқылы ғана емес, бет қимылдары арқылы да мəселе түйiнiн табуға 

мүмкiндiк бар көрiнедi. 

Эфирге шығып тұрған журналистің де көгілдір экран алдындағы 

көрерменді баурап алу үшін оның бет – əлпеті, дауыс ырғағы өте маңызды. 

Көп ақпарат ағынын жеткізу барысында көрерменді жалықтырып алмас 

үшін ымның атқарар рөлі ерекше. Сондай – ақ, ақпарат мағынасына қарай 

эмоциямен жеткізсе, яғни позитивті дүниені көңілді айтса, салмақты 

ақпаратта сабырлы болса. Былайша айтқанда ақпарат жеткізу барысында 

актерлік шеберлігі де маңызды. Камера алдында қақиып тұрып қалмай, 

ыммен, қолды қимылдату арқылы сөйлеу журналистің өзіне де сенімділік 

ұялатып, көрерменді де сендіре алады. 

Қазiр əлемнiң iрi университеттерiнде вербальды емес құралдарды 

оқытатын арнайы пəндер бар екен. 

Ым мен бет қимылын ережелейтiн əлдебiр қатып қалған қағида жоқ. 

Ол сұхбаттасу барысына қарай əрқалай құбыла бередi. Сондықтан ол 

жөнiнде нақты бiр тұжырымға келу күнi бүгiнге дейiн қиындықтар 

келтiруде. 

Соған қарамастан,  журналистерге қажет-ау деген ең негiзгi 

элементтерiне тоқталып көрейiк. Әсiресе, бұл сұхбат алу барысында аса 

қажет элементтер болып табылады. 
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Вербальды емес компонент таныстықтың алғашқы сəтiнде-ақ рөл 

ойнайды. Бiр сөз айтқызбай-ақ қарсыласының қасиетiн танып алатын 

адамдар бар. Ғалымдар алғашқы минөттердi дұрыс пайдаланған жөн деген 

пiкiрде. Келiсiм тағдырын сол санаулы минөттер шешiп кетуi əбден 

мүмкiн екен. Американ зерттеушiлерi Л. жəне Н.Зуниндер кездесудiң 

алғашқы 4 минөтi маңызды дегендi айтады . 2 минөт те жетедi дейтiн 

зерттеушiлер бар. 

Бұл сəтте не маңызды екеніне тоқталайық: 

1. Ең алдымен, кездесуге ықыласты екенiңдi бет қабағыңнан 

танытуың керек. Мұндағы əрбiр тұрысың, көзқарасың, бет пiшiнiң 

маңызды рөл атқарады. Мысалы, қара көзiлдiрiк тағып алып, мiз бақпай 

отырған адамды елестетiп көрiңiз. Мына жайлардан қашқан жөн: қабақ 

түю, алға итiнiп отыру, стол үстiнде жұдырықтарды түйiп отыру, 

саусақтарды қайшылап отыру, күнқағар қара көзiлдiрiк тағу, т.б.  

2. Өзiңдi əрiптесiңнен жоғары қоймау. Мысалы, ол орындық 

ұшында, ал өзiң мамық креслода отырсаң, қалай болады? “Егер əңгiме 

үстiнде сұхбаттасың иегiне сүйенiп отырса, сен де солай ет, – дейдi 

зерттеушi У.Юри. – Бұл “мен де сен сияқтымын” дегенiңдi бiлдiредi”   

Ресми қабылдауға қатысушыларды отырғызғанда да психологиялық 

аспектiлердi ескерген жөн. Әдетте жұмыс кабинеттерiнде стол “Т” сипатта 

қойылады. Неғұрлым басшының қызметi жоғарылаған сайын, соғұрлым 

“Т”-ның құйрығы да ұзара бередi. Жылы шырайлы басқосу үстiнде 

басшының əрiптесiне өз орнын ұсынуы да əңгiме ауанын көп өзгертедi. 

“Дөңгелек үстел” өзара əңгiменi жеңiлдете түссе, журнал үстелiнiң 

басындағы сұхбат тiптi жақындастырып жiбередi. Бiздiң қазақы 

психологиямыз үшiн дастархан басындағы əңгiменiң де маңызы зор. 

Мұнымен қатар, ымның ақпараттық қызметi де бар. Мəселен, сəл 

еңкейiп, үстелге сүйену – тұруға ыңғайлануды бiлдiредi. Ал шекеге 

саусақты таяп отыру – ықыласпен тыңдаудың белгiсi. 

Зерттеушi Дэвид Левис ымның 4 түрiн айрықша бөлiп көрсетедi : 

1. Ым-символ. “ОК” немесе саусақпен “О”-ны көрсету Америкада 

“Бəрi жақсы” дегендi бiлдiредi. Ал Жапонияда бұл ақшаның белгiсi. 

Басбармақты тiстелеу – ақшаның тауысылғандығын айғақтайды. Екi 

саусақты шекеге тiреу – өзiн-өзi өлтiрудiң əрекетi. Бiр ым-символдың əр 

елде əртүрлi мағыналары бар. Жоғары көтерiлген басбармақ – бiзде “бəрi 

тамаша”, Грецияда “үнiңдi өшiр”, Америкада көлiк тоқтату белгiсi. Жалпы 

АҚШ-та ым-символдардың 100-ге тарта, Израильда – 250-ге жуық түрi бар 

екен. Сонымен қатар Араб əлемiнде де ым тiлi жақсы дамыған.  

2. Ым-бейне (айтылған жайға түсiнiктеме беру). Бұл адамның көңiл-

күйiне байланысты қол сiлтеп сөйлеу, əңгiме үстiнде ебедейсiз қимылдап 

кету сияқты əрекеттермен көрiнiс табады.  

3. Ым-реттеу. Бұл көбiне əңгiменiң басы мен аяғында рөл ойнайды. 

Бiз кездескенде де, қоштасқанда да қол қысамыз. Немiс философы И.Кант 
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қолды “мидың көзге көрiнiп тұрған бөлшегiне” теңейдi. Қол қысу – 

сəлемдесудiң немесе қоштасудың ғана белгiсi емес, сенiм бiлдiрудiң, 

құрмет көрсетудiң айғағы. Құрғақ алақан – енжарлықтың, ылғал алақан – 

мазасыздықтың белгiсi. Қолды сiлкiлеп, ұзақ қысып тұру да асқан құрметтi 

байқатады. Мұнымен қатар, төмен иiлген қол – биiктiктi, екi қолмен 

қаусыра қысу (“қолғапты амандасу”) – иiлгендiктi айғақтайды. Алғашқы 

кездесуде амандасудың мұндай түрлерiнен қашқан жөн. Сонымен қатар, 

қол алып тұрып, бас шұлғи беру – асығыстықты, басты жай изеу – 

тыңдауға құлықтылықты, саусақ шошайту – əңгiменi үзгiсi, басқа 

тақырыпқа ауысқысы келгендiгiн, бiлдiредi.  

4. Ым-сезiм. Адамның көңiл-күйiне байланысты туатын ерiксiз 

қылықтар. Сырт қараған адамға ол оғаш көрiнiп те жатады.  

Американдықтар ымдасудағы ең жақын арақашықтық деп 15 см мен 

1 м 20см аралығын, ең алыс арақашықтық деп 1 м 20 см мен 3 м аралығын 

атайды. Бұл əрiптесiңнiң жынысына, қызметiне, шыққан тегiне 

байланысты да құбылып тұрады. 

Орыстар мен жапондар американдықтарға қарағанда жақын тұрып 

ымдасқанды тəуiр көредi.А.Пиз американ мен жапонның келiссөз үзiлiсi 

кезiнде екеуара сөйлесе тұрып, залды бiр айналып шыққанын айтады. 

Оның пайымдауынша, əр ұлттың ымдасу арақашықтығы төмендегiдей 

екен: 

жақын – араб, жапон, француз, грек, испан, негр, итальян, Оңтүстiк 

Америка тұрғындары; 

орташа – ағылшын, швед, швейцария тұрғындары, немiс, 

австриялық; 

алыс – Солтүстiк Американың ақ нəсiлдiлерi, Австралия 

тұрғындары, жаңазеландиялық. 

Журналист түрлі адаммен, түрлі ұлт өкілімен сұхбаттасуы мүмкін. 

Сондықтан сұхбаттасу барысында арақашықтықты да, түрлі елдердегі ым 

мағынасын да ескергені жөн. 

Кездесе тұрып жымиюдың да өзiндiк салмағы бар.Бiреу достық 

ретінте, ендi бiреу келеке етiп жымияды.Шын пейiлмен жымиюда үстiңгi 

тiс көрiнедi деп есептейдi зерттеушiлер.Астыңғы-үстiңгi тiстердiң тұтастай 

көрiнуi – нағыз достықтың белгiсi. 

Адамның көзқарасы да көп нəрсенi аңғартады.Мейiрiмдi, өткiр, 

ашулы, қуанышты көзқарастар бар.Әрiптесiңнен бұрын көз алып кету – 

жасқаншақтықты, бiр нүктеге қадалып қалу – тыңдауға құлықсыздықты, 

көз ала беру – жақтырмағандықты, асығыстықты бiлдiредi.Алғаш 

кездескенде немесе қоштасар сəтте көз айырмай қарап қалу – құрметтi 

сездiредi екен. 

Ақпарат көзі – адам, ұжым жəне деректер. Деректерді жинау кезінде 

журналист ақпараттарды түрлі көздерден алады. Ақпарат алу үшін 

адамдармен қарым – қатынас орнатады. Көп жағдайда ақпарат алу көзі ол 
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– адам. Сондықтан олармен тіл табыса білу маңызды. Өзіңе керек дерек 

алу үшін дұрыс сұхбат құра білу қажет. Кейіпкерің айтары бар адам болу 

керек. Сұхбаттасу барысында жоғарыда айтылған дүниелерді ескерген 

жөн. Журналист мамандығы тікелей адамдармен қарым – қатынаста 

болғандықтан адам психологиясын жетік білгені дұрыс. Сондықтан 

журналистика мен психология егіз ұғым іспетті қатар жүруі тиіс. Өйткені 

психологияның журналистикада атқарар рөлі ерекше. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ ВКО 

 
Воспроизводства населения, определяемый тенденциями процессов 

рождаемости и смертности оказывает существенное влияние на 
современный уровень, и во многом влияет на перспективы 
демографического развития.  

Воспроизводство населения — смена поколений в результате 
естественного движения населения, совокупность процессов рождаемости, 
смертности и естественного прироста, которые обеспечивают 
беспрерывное возобновление и смену людских поколений. 
Воспроизводство населения определяется рождаемостью и смертностью. 
Первый тип воспроизводство населения характеризуется относительно 
невысокими показателями рождаемости, смертности и естественного 
прироста, характерна естественная убыль населения, т. к. естественный 
прирост очень низкий. Второй тип воспроизводство населения 
характеризуется высоким и очень высоким показателями рождаемости и 
естественного прироста, характерен для развивающихся стран, где после 
завоевания независимости смертность резко сократилась, а рождаемость 
осталась на прежнем высоком уровне.  

На страны с демографическим взрывом приходится более 3/4 всего 
населения планеты и 85 млн человек его абсолютного годового прироста. 
Для каждого типа воспроизводство населения характерен определенный 
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возрастной состав. Для первого типа характерна низкая доля детских 
возрастов, повышенная — взрослых и пожилых возрастов: в Европе дети 
до 14 лет составляют 24% всего населения, взрослые (15—59 лет) — 59% и 
пожилые — 17% (такой процесс называется старением нации). Для стран 
второго типа воспроизводства, напротив, характерна очень высокая доля 
детских и крайне низкая — пожилых возрастов: в Африке дети составляют 
44% всех жителей, а пожилые люди — всего 5%. 

Возрастная структура определяется в первом приближении 
соотношением основных возрастных групп: детей, населения 
трудоспособного возраста и стариков. 

Для анализа население разделяют по годичным или 5-ти годичным 
возрастным интервалам. Однако для оценки более крупных структурных 
различий часто используют всего три возрастные группы: 0-15; 16-59; 60 
лет и старше, т.е. дети, активное население или население в 
трудоспособном возрасте и пенсионеры. 

Возрастная структура населения формируется при отсутствии 
внешних потрясений в результате действий трех основных процессов: 
рождаемости, смертности и миграции населения. Эти процессы оказывают 
первостепенное влияние на динамику и изменений численности населения 
и его возрастного состава.  

Рождаемость - количественный показатель, отражающий общее 
число новорожденных в течение определенного периода на конкретно 
определенной территории. Рождаемость населения - это процесс 
деторождения в определенном поколении людей или в совокупности 
поколений - населении. 

Для характеристики рождаемости используется система показателей: 
• общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 

1000 жителей, что измеряется в промилле); 
• возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся 

живыми у матерей определенного возраста на 1000 женщин того же 
возраста); 

• суммарный коэффициент рождаемости, который рассчитывается 
как сумма однолетних возрастных коэффициентов рождаемости, 
разделенная на 1000 (то есть в расчете на одну женщину), и др. 

Рождаемость - самый быстрорастущий составляющая, потому что 
именно она влияет на изменение естественного прироста населения. 
Общие коэффициенты рождаемости простые вычисления, однако они не 
совсем точно характеризуют демографический процесс, потому что не 
учитывают возрастную структуру населения. Более точные суммарные 
коэффициенты, которые показывают количество детей, теоретически 
рожденных одной женщиной в течение жизни (условно - от 15 до 50 лет; 
методика расчета этого и других специальных показателей 
воспроизводства населения рассматривается в курсе демографической 
статистики). 
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Демографическое употребление слова рождаемость имеет отношение 
прежде всего к числу рождений живых детей, которые действительно 
имела женщина. Рождаемость является положительной стороной 
воспроизводства населения, характеризует появление в населении новых 
членов, в то время как смертность является его негативной стороной, что 
характеризует их исчезновения, выбытия из населения. 

Чтобы обеспечить хотя бы простое воспроизводство населения (то 
есть нулевой прирост), необходимо, чтобы суммарный коэффициент 
рождаемости составлял 2,6. В странах с высокой смертностью он должен 
быть выше, в странах с низкой смертностью (и, соответственно, с большей 
продолжительностью жизни) он снижается. В Казахстане он составляет 
2,66; именно столько детей имеет (в среднем) родить женщина в течение 
жизни, чтобы в стране было обеспечено простое воспроизводство. 

Согласно классификации ООН, «зоной безопасности» относительно 
естественного прироста населения суммарный коэффициент рождаемости 
на уровне 1,5 ребенка на 1000 человек. При таком и высшем уровнях 
сокращения численности следующих поколений происходит довольно 
умеренно и, в случае необходимости, его можно компенсировать за счет 
миграции. 

На уровень рождаемости влияет такой показатель как качество 
жизни - это характеристика уровня и условий жизни населения. Качество 
жизни населения данной территории определяется рядом экономических, 
социальных, демографических, экологических, географических, 
политических и моральных факторов. 

Факторы рождаемости также можно разделить на геодемографичные 
факторы: 

- структура населения; 
- продолжительность жизни; 
- естественное и механическое движение; 
- семейный состав; 
- заболеваемость и т.п.;  
В объективные факторы: 
- потребление продуктов питания; 
- жилищные условия; 
- уровень занятости; 
- развитие сферы услуг; 
- развитие сферы образования; 
- развитие сферы социального обеспечения и т.д.;  
В субъективные факторы: 
- удовлетворение работой; 
- удовольствие жизненными условиями; 
- удовольствие социальным статусом индивида; 
-удовольствие финансовым положением семьи и т.д. Большинство 

стран используют классификацию показателей качества и уровня жизни 
населения, подготовленное экспертами ООН (1961 г.). 
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Воспроизводства населения Восточно-Казахстанской области 
представлено в таблице №1 

 
Таблица №1. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста в районах Восточного Казахстана по данным 2015 года, на 1000 населения. 

№ Районы ОКР ОКС 
Естественный 

прирост 

1.  г.Усть-Каменогорск 16,5 промилле 7,5 промилле 13,0 промилле 

2.  г.Семей 17,5 промилле 8,7 промилле 8,8 промилле 

3.  г.Риддер 14,4 промилле 14,9 промилле 0,5 промилле 

4.  г.Курчатов 14,7 промилле 8,4 промилле 6,3 промилле 

5.  Аягозский район 20,5 промилле 7,5 промилле 13,0 промилле 

6.  Бескарагайский район 14,9 промилле 12,9 промилле 2,0 промилле 

7.  Бородулихинский район 13,1 промилле 11,4 промилле 1,7 промилле 

8.  Глубоковский район 11,6 промилле 14,7 промилле 3,1 промилле 

9.  Жарминский район 19,9 промилле 9,9 промилле 10,0 промилле 

10.  Зайсанский район 19,3 промилле 7,9 промилле 11,4 промилле 

11.  Зыряновский район 11,2 промилле 16,0 промилле 4,8 промилле 

12.  Катон-Карагайский район 12,3 промилле 12,1 промилле 0,2 промилле 
13.  Кокпектиский район 14,4 промилле 10,6 промилле 3,8 промилле 

14.  Куршимский район 18,8 промилле 10,5 промилле 8,4 промилле 
15.  Тарбагатайский район 21,8 промилле 8,2 промилле 13,6 промилле 

16.  Уланский район 13,9 промилле 9,5 промилле 4,4 промилле 

17.  Урджарский район 17,9 промилле 8,9 промилле 9,0 промилле 

18.  Шемонаихинский район 11,8 промилле 15,2 промилле -3,4 промилле 

 

Итак, если верить данным, приведенным в этой таблице самых 

высоких показателей в ВКО по общему коэффициенту рождаемости 

показывают города – Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский, Жарминский, 

Куршимский, Тарбагатайский, Урджарский, Зайсанские районы. В этих 

регионах прослеживаются неплохие показатели воспроизводства 

населения. Объясняется это молодой возрастной структурой населения. 

Много молодежи, что увеличивает показатели рождаемости, мало 

стариков, оказывающих влияние на рост смертности. Когда как в других 

регионах в последние годы в естественном движении населения идет 

сокращение, то в этих выявляется тенденция наиболее высоких 

показателей воспроизводства по ВКО или держатся примерно на одном 

уровне. В некоторых районах  показатели несколько завышены вследствие 

статистических погрешностей в расчете возрастной структуры населения. 

Примером служит Курчумский район. А в городе Усть-Каменогорске 

показатели воспроизводства населения в значительной мере зависят от 

миграционных процессов: уезжают (эмиграция) в основном молодые 

русские, приезжают молодые казахи. В результате происходят динамичные 

изменения этнического состава города.  

Диаграмма №1 
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По данным диаграммы №1 показатели естественного движения 

ближе к  негативным относятся районы: Бескарагайский, 
Бородулихинский, Глубоковский, Зыряновский, Катон-Карагайский, 
Шемонаихинский. При этом возможны еще более негативные варианты, 
например в Бескарагайском районе – еще в 2014 г. показатель 
естественного прироста был в два раза выше – 4,0 промилле, а в 2015 г.как 
показывают данные – 2,0 промилле. В Бородулихинском, Глубоковском, 
Зыряновском, Катон-Карагайском районах население на грани 
депопуляции. Более того, намечается тенденция (необходимо подтвердить 
дальнейшими исследованиями) ухудшения ситуации, тоже показатели 
естественного прироста 2,5 раза меньше чем в прев едущих годах. В 
Глубоковском районе наряду с Зыряновским, Шемонаихинским районами, 
г. Риддер смертность выше рождаемости. Основная причина – старая 
возрастная структура русского населения, преобладающего в этих 
регионах. В Зыряновске достаточно давно число умерших превышает 
число родившихся. Например, в 2015 г. общий коэффициент рождаемости 
составил 11,2 на 1000 населения (промилле), смертности – 16,0. 
Отрицательный показатель воспроизводства – 4,8 промилле. В Катон-
Карагайском районе в скором времени тоже будет депопуляция. Если в 
2014 г. естественный прирост составлял 2,2 промилле, то в 2015 г. – 0,2 
промилле (диаграмма №2). Тенденцию определяет снижение рождаемости: 
в 2014 г. общий коэффициент рождаемости (ОКР - число рожденных на 
1000 населения) составлял 15,1 промилле, в 2015 г. – 12,3. Несколько 
снизился общий коэффициент смертности – с 12,9 в 2014 г. – до 12,1 в 2015 
г. В Риддере в значительной мере присутствует этническая 
дифференциация воспроизводства – показатели рождаемости определяют 
казахи, смертности – русские. 

Диаграмма №2 
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В этих, выше указанных районах тенденции естественного движения 

населения свидетельствуют о глубоком социальном кризисе. По всем 
объективным параметрам естественный прирост должен находиться на 
средне-высоком уровне (высокий удельный вес казахского населения, 
сохранившего традиции многодетной семьи, сельский образ жизни 
населения).  

Общий коэффициент смертности высоким является в городе Риддер 
и в районах – Бескарагай, Бородулиха, Глубоковское, Зырян, Катон-
Карагай, Шемонайха, Кокпекты, Курчум. Структура смертности 
негативная и отражает влияние на эти тенденций: старение населения и 
недостаточный уровень медицины, свидетельствует об очень слабом 
состоянии системы здравоохранения в районах,  результатом чего является 
высокий удельный вес смертей экзогенного свойства. Поэтому, велик 
удельный вес экзогенных факторов смертности (то есть – внешние 
причины). Это - болезни органов дыхания, пищеварения, несчастные 
случаи, отравления, травмы. Например, нахождение на втором месте такой 
причины смерти, как болезни органов дыхания – показатель, по 
международным стандартам, очень слабого уровня медицины. Так, 
например, еще 15 лет назад (2001 г.) удельный вес смертности от болезней 
органов дыхания по РК составлял 6,6%, болезней органов пищеварения – 
4,1%. За такие показатели медицина Казахстана подвергалась жесткой 
критике международных организаций (ВОЗ)..  

В Глубоковском районе наряду с Зыряновским, Шемонаихинским 
районами и городом Риддер смертность выше рождаемости. Основная 
причина – старая возрастная структура русского населения, 
преобладающего в этих регионах. 

В Кокпектинском районе  очень странная структура смертности. В 
первую очередь – чрезвычайно высока смертность от несчастных случаев, 
отравлений и травм – в 1,8 раза выше среднеобластного уровня (и в 2 раза 
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выше, чем в Усть-Каменогорске и Семее, где объективная вероятность от 
такой причины намного больше (промышленные предприятия, транспорт). 
Нахождение такой причины на первом месте – свидетельство явного 
нарушения привычных стандартов жизнедеятельности. 

Также, в районе – самый высокий уровень смертности от 
самоубийств (в 2,7 раза выше среднеобластного уровня). 

Также, высокий показатель смертности от инфекционных 
заболеваний (в 1,8 раз выше среднеобластного уровня). Обычно, 
смертность от инфекционных заболеваний – основной критерий 
отсутствия или слабой медицины (отсутствие прививок, в целом 
профилактической работы). 

А в Курчумском районе структура смертности также негативная. 
Обращает на себя внимание высокий уровень смертности от несчастных 
случаев, отравлений и травм. Очень высокий показатель смертности от 
самоубийств (в 2,4 раза выше среднеобластного уровня). По мнению 
экспертов это явная аномалия.  

В Бородулихинском районе структура смертности несколько лучше, 
чем во многих районах области. Довольно высок удельный вес эндогенной 
смертности. 

В основном причины смертности: 
1. Болезни органов дыхания; 
2. Болезни системы кровообращения; 
3. Несчастные случаи, отравления, травмы; 
4. Болезни органов пищеварения; 
5. Новообразования; 
Низкий показатель общего коэффициента смертности, таким 

образом, прослеживается в районах Аягоз, Зайсан, Жарма, Тарбагатай, 
Улан и в городах Усть-Каменогорск и Семей. В значительной степени 
достигнут благодаря удачной конъюнктуре возрастной структуры 
населения и возможно достижениями медицины.  

В статье предпринята попытка анализа процессов воспроизводства 
населения ВКО. Исследуется рождаемость, смертность и естественный 
прирост населения районов Восточного Казахстана.  

Восточно-Казахстанская область заняла третье место по республике 
по уровню смертности. При этом у нас почти самый низкий показатель 
рождаемости в республике как показывают данные департамента 
статистики ВКО. 

Больше, чем на востоке, умирают только в Северо-Казахстанской и 
Костанайской областях. По статистике, количество отошедших в мир иной 
восточноказахстанцев в 2014 году несколько уменьшилось по сравнению с 
2013 годом: 14 530 человек - это на шесть процентов меньше аналогичного 
периода прошлого года. Чаще стали умирать в Аягозском, Зайсанском, 
Кокпектинском, Катон-Карагайском, Тарбагатайском и Уланском районах. 
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Среди регионов области самый высокий показатель смертности  
отмечается в Шемонаихинском, Зыряновском районах и в Риддере, самый 
низкий — в Курчатове, Абайском и Зайсанском районах.  

Таким образом, имеется многолетняя устойчивая тенденция 
сокращения разницы количества новорождённых и умерших на 
территории областного центра.  

В общем семейно-демографическая политика в ВКО, как и во всей 
стране, характеризуется как положительная. Демография любой страны 
зависит, в первую очередь, от политики и экономики. Высокий темп роста 
населения Казахстана, на мой взгляд, говорит о правильном политическом 
курсе страны. 

 

 

УДК 37.031 

Макаренко Л.И 

Республиканская специализированная школа-интернат-колледж 

олимпийского резерва, г. Риддер, Республика Казахстан 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ НА 

УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

ХХI век — век высоких компьютерных технологий. Что нужно 

современному молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя 

комфортно в новых социально — экономических условиях жизни? Какую 

роль должна играть школа, и какой она должна быть в ХХI веке, чтобы 

подготовить человека к полноценной жизни и труду? [5]. 

В настоящее время проблема развития личности остро встает на всех 

этапах обучения школьника, а в частности на этапе основного образования, 

особенно, если обучение осуществляется в условиях малокомплектной 

школы. 

В рамках обновления Государственного общеобязательного 

стандарта образования (ГОСО) как ныне действующей 11-летней, так и 12-

летней школы развитие функциональной грамотности школьников 

определяется как одна из приоритетных целей образования [2]. 

В Казахстане был разработан Национальный план действий по 

развитию функциональной грамотности школьников на 2012 – 2016 гг., 

утвержденный 25 июня 2012 г. Национальный план призван обеспечить 

целенаправленность и системность действий по развитию функциональной 

грамотности школьников как ключевого ориентира для 

совершенствования качества образования Республики Казахстан. Цель 

Национального плана – создать условия для развития функциональной 

грамотности школьников Республики Казахстан [3]. 
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При этом результатом развития функциональной грамотности 

является овладение обучающимися системой ключевых компетенций, 

позволяющих молодым людям эффективно применять усвоенные знания 

в практической ситуации и успешно использовать в процессе социальной 

адаптации.     Ключевые компетенции — это требование государства 

к качеству личности выпускника средней школы в виде результатов 

образования, заявленные в ГОСО и учебных программах. Естественно-

научное образование занимает особое место в формировании объективного 

научного взгляда учащихся на окружающий мир. Оно является 

фундаментом и стратегическим ресурсом обеспечения индустриально-

инновационного развития Казахстана. В этой связи подготовка химиков 

и биологов — первостепенная государственная задача [2].   

Выпускник современной школы, который будет жить, и трудиться 

в грядущем тысячелетии в постиндустриальном обществе, должен уметь 

самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, обладать высоким 

уровнем толерантности. Одной из важнейших задач, стоящих перед 

образованием, является овладение информационными 

и телекоммуникационными технологиями для формирования 

общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. И это 

задача не только и даже не столько содержания образования, сколько 

используемых технологий обучения. Поэтому уже в настоящее время 

возникла необходимость организации процесса обучения на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий, где 

в качестве источников информации все шире используются электронные 

средства, в первую очередь глобальные телекоммуникационные сети 

интернет. Важной составляющей информатизации образовательного 

процесса является накопление опыта использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на школьном уроке. Это 

совершенно новое направление в школьной педагогике [3]. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной 

дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. 

Необходимо, потому что урок с использованием ИКТ — это наглядно, 

красочно, информативно, интерактивно, экономит время учителя 

и ученика, позволяет работать ученику в своем темпе, позволяет учителю 

работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты 

обучения [10]. 

Казахстанская система образования предполагает ценностное 

отношение к различным личностным проявлениям школьника. Знания же 

выступают не как цель, а как способ и средство развития личности [1]. 

Богатейшие возможности для этого предоставляет использование 

ИКТ. Информационные технологии позволяют: 
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-  построить открытую систему образования, обеспечивающую 

каждому школьнику собственную траекторию обучения, 

- рационально организовать познавательную деятельность 

школьников в ходе учебно- воспитательного процесса; использовать 

компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться 

к принципиально новым познавательным средствам; 

-  изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри 

сложных технических и химических систем;  

-  проводить лабораторные работы в условиях имитации реального 

опыта или эксперимента. 

     В изучении школьного курса химии и биологии выделяют 

несколько основных направлений, где оправдано использование 

компьютера: 

1.   наглядное представление объектов и явлений микромира, 

различных биохимических процессов; 

2.  изучение производств химических продуктов; 

3. моделирование химического, биологического эксперимента, 

химических реакций; 

4. система тестового контроля по химии и биологии; 

5. подготовка к ЕНТ (Единому национальному тестированию). 

Широкое использование анимации, химического моделирования 

с использованием компьютера делает обучение более наглядным, 

понятным и запоминающимся. Не только учитель может проверить знания 

ученика, используя систему тестирования, но и сам ребенок может 

контролировать степень усвоения материала. Использование виртуальных 

экскурсий значительно расширяет кругозор ребенка и облегчает 

понимание сути химических производств и процессов, происходящих 

в живых организмах. 

Я считаю, что главное достоинство компьютерного проектирования 

на уроке химии — его использование при рассмотрении взрыво- 

и пожароопасных процессов, реакций с участием токсичных веществ, 

радиоактивных препаратов, словом, всего, что представляет 

непосредственную опасность для здоровья школьника. 

В 2009 году  наша школа получила кабинет биологии  и уже седьмой 

год я применяю на уроках химии, биологии ИКТ. В отличие от обычных 

технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных 

организованных заданий, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками информации. Преимущество 

уроков с использованием ИКТ перед другими формами уроков состоит 

в том, что ученик может сам определить темп своей познавательной 

деятельности. Это следует из того, что учащийся управляет работой 
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программы за компьютером (на интерактивной доске). На традиционном 

уроке учитель четко по времени разделяет этапы урока и отводит 

определенное время на решение каждой задачи. При этом некоторые 

учащиеся «уже все сделали, что дальше?», а другие не успевают за 

учителем. Следовательно, на таких уроках у нас есть идеальная 

возможность осуществить разноуровневый подход к обучению, а также 

индивидуальное обучение каждого ученика. В начале, хотелось бы 

остановиться на методике преподавания химии. Химия — очень непростой 

предмет. И если несколько лет назад интерес к предмету прививался через 

проведение демонстрационных и практических работ, то сейчас весь запас 

реактивов   школе  практически исчерпан, часть экспериментов и явлений 

демонстрировать в школьных условиях просто небезопасно. Кроме того, 

задачей учителя химии является развитие пространственного воображения 

ребенка, умение «увидеть» невидимое, смоделировать химические 

процессы. Все это легко решают уроки с использованием интерактивной 

доски. Работа с интерактивной доской: облегчает работу учителя при 

создании наглядных пособий; организации фронтального контроля, 

позволяет многократно демонстрировать видеозаписи химических опытов.  

Использование интерактивной доски меняет подход к учению, 

создает новые возможности и для учителя и для ученика: это развитие 

воображения, творческих способностей ребенка. Это возможность 

организовать коллективную и групповую работу, используя приемы 

проблемного обучения; это возможность работать эстетично и интересно, 

почти играя, изучать такой сложный предмет — химия [10]. 

Работа с интерактивным оборудованием предусматривает творческое 

использование материалов. Файлы или страницы нужно подготовить 

заранее и привязать их к другим ресурсам, которые будут доступны на 

занятии. Подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, 

карты, а также добавление гиперссылок к мультимедийным файлам 

и интернет-ресурсам сэкономят время на написание текста на обычной 

доске или переход от экрана к клавиатуре. Все ресурсы можно 

комментировать прямо на экране и сохранять записи для будущих уроков. 

Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить 

пройденный материал.     Разработка школьных заданий с помощью 

оборудования кабинета биологии помогает в создании содержательных 

и наглядных заданий, захватывающих внимание всех учеников в классе. 

Для этого в нем есть все необходимые средства [9]. 

Теперь, когда в школу пришли новые технические средства, мне 

пришлось немного изменить стиль своей работы. 

И в нашей школе появилась возможность соединить в себе легкость 

и удобство традиционных инструментов с перспективными 

инновационными технологиями. 
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Для того, чтобы освоить это чудо техники пришлось немного 

потрудиться: пройти курс пользователя ПК (компьютерные курсы); 

обладать высоким уровнем мотивации; освоить возможности 

инструментов мультимедийных технологий (заниматься 

самообразованием); заниматься апробацией электронных изданий 

и инструментов интерактивной доски; определить место и количество 

уроков в рабочих программах; создать разработки уроков 

с использованием интерактивной доски; обмениваться опытом 

использования ИКТ на уроках химии, биологии между педагогами нашего 

района, области; уметь использовать интеграцию различных предметных 

областей; планировать ожидаемый результат. 

Излагая новую тему, я демонстрирую презентацию, а учащимся 

предлагаю подобрать любой материал, соответствующий изучаемой теме. 

Объем, вид и способ представления не регламентирую. Это может быть 

устное сообщение, доклад, компьютерная презентация, публикация и т. д. 

Это создает атмосферу заинтересованности каждого учащегося, 

стимулирует их к использованию различных способов выполнения 

заданий, а также позволяет проявить инициативу, самостоятельность, т. е. 

получить возможность для естественного самовыражения. Результаты 

бывают, порой, весьма неожиданные. Так, например, при изучении темы 

«Кальций. Соединения кальция», учащимися 10  класса был собран 

материал с использованием электронных ресурсов интернета. Такой 

подход позволяет объяснить научную информацию на языке материала 

глазами учащегося. Учащиеся смогли структурировать учебный материал, 

самостоятельно провели поиск нужной информации, продемонстрировали 

отличные знания, а преподаватель выступал лишь в роли консультанта.     

Важным в работе учителя является организации контроля знаний 

учащихся. И здесь использование ИКТ играет важную роль. Я использую 

самостоятельно составленные тесты в программах Power Point, Exsel 

Творчество — высшая форма деятельности ученика. Поэтому, для 

проведения уроков с использованием ИКТ задаю ученикам опережающие 

задания: изучить тему и составить презентацию, содержащую таблицы, 

схемы, графики, рисунки, фотографии, опыты для её представления на 

уроке. Таким образом, учащиеся имеют возможность выбрать любую тему 

по программе и создать презентацию самостоятельно или в паре по 

изученному на уроках химии, биологии материалу.  

Подводя итог, хочу отметить, что ИКТ работают на конкретного 

ребенка. Они дают возможность ребенку осознать свою социальную 

значимость, и школьный урок превращается в процесс коллективного 

поиска, творчества и становления личности ребенка. Несомненно, что 

информационно-коммуникационные технологии относятся 

к инновационным технологиям, и должны шире внедряться в процесс 

обучения. Как сказал великий Конфуций: «Кто постигает новое, лелея 
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старое, тот может быть учителем». Очень важно не останавливаться на 

месте, ставить новые цели и стремиться к их достижению — это основной 

механизм развития личности, как ученика, так и учителя. 
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конкуренции для создания и поддержания имиджа компании необходимо 

применять креативные ходы, одним из которых является специальное 

мероприятие. С помощью этого инструмента компаниям можно тесно 

сотрудничать со СМИ, конкурентами, с органами государственной власти 

и т.д. PR-мероприятия активно используют для увеличения 

репутационного капитала, формирования деловой репутации компании и 

др.  

Вместе с тем, существует ряд так называемых «узких» мест в 

использовании специального мероприятия с целью создания 

репутационного имиджа. Наше исследование направлено на изучение 

механизма влияния организации и проведения специального мероприятия 

на создание репутационного имиджа предприятия на конкретных 

примерах. 

Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки 

организации является впечатление, которое она производит, то есть ее 

имидж. Имидж имеет не только «человеческий» облик. Он является 

неотъемлемой частью любой корпорации (фирмы, предприятия, 

организации, объединения). Сильный корпоративный имидж становится 

необходимым условием достижения фирмой устойчивого и 

продолжительного делового успеха. Он дает эффект приобретения 

организацией определенной рыночной силы, приводит к снижению 

чувствительности к цене, защищает организацию от атак конкурентов. 

Наряду с торговой маркой («брендом») и репутацией имидж является 

ключевым нематериальным активом компании. [1, с. 57- 58] 

До настоящего времени руководители многих творческих 

коллективов не уделяли должного внимания своему существованию, но 

сейчас, чтобы избежать полного финансового краха, им необходимо 

использовать методы маркетинга, развивать спонсорство и расширять 

общественные связи. То есть необходимо создавать и развивать свой 

индивидуальный и неповторимый имидж. Функцию создания 

положительного имиджа выполняют связи, отношения с общественностью, 

рекламные кампании. Реклама влияет на развитие имиджа творческих 

коллективов, формируют его облик, предопределяя его будущее развитие. 

Прогрессирующее развитие и распространение средств массовой 

информации – прессы, радио, телевидения, резко увеличивает масштабы и 

скорость достижения аудитории.  

Воздействие средств массовой информации проявляется в 

способности убеждать общественность, изменять ее установки и 

привлекать внимание аудитории к определенной ситуации. Часто для 

привлечения внимания СМИ компании вынуждены сами создавать 

нужный информационный контекст. Например: Вот уже около 5 лет один 

известный финский производитель мобильных телефонов проводит в 

Москве и Санкт-Петербурге крупный музыкальный фестиваль. Это 
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бесплатное мероприятие, на которое приглашаются лучшие силы саунд- и 

видеоарта, имеющие "непопсовую" репутацию. Причем, не только 

российские, но, что более важно, европейские звезды интеллектуальной 

музыки. Это мероприятие быстро стало известным настолько, что целевая 

аудитория компании – молодые люди среднего достатка с высшим 

образованием – стали с нетерпением ждать каждого нового фестиваля, в 

Интернете появились фанатские сайты, а любое уважающее себя 

развлекательное СМИ уже не может не отписаться об этом событии. 

Для эффективного PR-продвижения организации необходимо 

переводить интересы компании в категорию интересов общественности, и 

справиться с этой задачей помогает такой инструмент PR-деятельности как 

информационный повод. Информационный повод – это событие, которые 

может привлечь интерес общественности. 

Формировать у общественности определенное отношение к 

организации можно разными способами, но наиболее эффективный – 

вовлечение аудитории в общение с организацией, что и позволяют нам 

сделать специальные события. 

Специальные события (special events) – это мероприятия, 

проводимые компанией в целях привлечения внимания общественности к 

самой компании, её деятельности и продуктам. [2] Еще один яркий пример 

связан с английским производителем вседорожников класса А. 

Производитель вкладывает материальные средства в создание так 

называемых полигонов, на которых круглый год все желающие могут 

испытать качества шикарного автомобиля на специальной полосе 

препятствий. В результате таких мероприятий клиенты просто 

"заболевают" этими автомобилями, и долго расписывают друзьям 

преимущества этой машины по сравнению с другими. 

Специально организуемые события помогают организации 

формировать позитивный имидж компании, привлекать внимание 

общественности, изменять отношения целевой аудитории и развивать с 

ней коммуникации. Виды специальных событий чрезвычайно 

многообразны: [3] 

- конкурсы и зрелища (спектакли, конкурсы талантов, карнавалы, 

шоу и т.п.); 

- спортивные события (комплексные или индивидуальные 

соревнования, марафоны и т.п.); 

- исторические события (годовщины, юбилеи, дни рождения и т.п.); 

- праздничные события (гражданские, религиозные или культурные 

праздники); 

- представительские события (банкеты, приемы, фуршеты, вручение 

наград и т.п.); 

- события-достижения (церемонии открытия, шествия и т.п.); 

- события по сбору средств (благотворительность). 
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Специальные мероприятия также могут быть ориентированы на 

получение прибыли непосредственно (прибыль возникает в результате 

проведения события) или косвенно (направлены на создание 

положительного имиджа).  

Один из важных критериев успеха мероприятия заключается в том, 

чтобы организуемое мероприятие или его название стало брендом, а 

обязательной составляющей данного критерия является индивидуальный, 

яркий внешний образ.  

В настоящее время специальные события становятся выгодным 

способом продвижения компаний и их услуг, так как является мощнейшим 

инструментов воздействия на эмоциональное состояние потребителей. Это 

объясняется, в первую очередь, тем, что люди лучше запоминают то, что 

пережили самостоятельно. Во-вторых, потребители лучше воспринимают 

ту информацию, которая была передана ненавязчиво, сохраняя ощущения 

личного выбора. В-третьих, они испытывают чувство благодарности по 

отношению к компании за предоставленный опыт и эмоции.  

Но для того, чтобы специальное событие имело успех, необходимо 

правильно находить или создавать информационный повод. Ведь только 

удачно выбранный или придуманный инфоповод сможет привлечь СМИ и, 

как следствие, целевую аудиторию, сформировать благоприятный имидж 

компании, лояльность покупателей и повысить конкурентоспособность 

организации. 

Итак, специальные события – выгодный способ продвижения 

компании, так как являются мощнейшим инструментом воздействия на 

эмоциональное состояние потребителя. Но чтобы специальное событие 

имело успех, необходимо научиться выбирать или создавать 

информационные поводы, которые смогут привлечь СМИ, 

общественность, сформировать, закрепить или улучшить благоприятный 

имидж компании и повысить конкурентоспособность организации. 
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ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ БІЗ:ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

-Ұстаз, маған даналықтын не екенің түсіндіріңізші. 

-Аспанға қара, қара бұлттар айдың бетін жапты.Түсіндіңбе? 

-Жоқ 

- Сегіз жылыдан соң қайтып қелесің. 

Шəкірті сегіз жылдан соң қайтып келеді. 

- Ұстаз, маған даналықтын не екенің түсіндіріңізші. 

-Қара бұлттар айдың бетін жапты.Түсіндіңбе? 

-Түсіндім 

-Нені түсіндің? 

-Бұлттар - жамандық. Ай – бұл... 

-Сен ештене түсінбедің. Сегіз жылыдан соң қайтып қелесің. 

Шəкірті сегіз жылдан соң қайтып келеді. 

- Ұстаз, маған даналықтың не екенің түсіндіріңізші. 

-Аспанға қара, қара бұлттар айдың бетін жапты.Түсіндіңбе? 

-Түсіндім 

-Нені түсіндің? 

-Қара бұлттар айдын бетін жапты. 

-Жарайсың. 

Бəріміздің өмірімізде алдыға қойған мақсаттарымыз, 

жоспарларымыз, қалауларымыз бар. Осы қалауларды орындау кезінде əр 

адамда болған нəтижелерге көңілі толмау сезімі таныс. Осы мақалада біз 

адамдардың қанағаттанбау сезімі қайдан пайда болатының табуға 

тырысамыз себебі өмірге қанағаттанған адам – даналыққа жеткен адам.  

Адам туыла салысымен əлемді белсенді түрде зерттеуге кіріседі. Осы 

зерттеулер барысында оның дүниетанымында көптеген нəрселерге деген 

тұрақты түсініктер қалыптасады. Бұл түсініктер арқылы адам 

кішкентайынан жақсы мен жаман ұғымдарымен танысады. Мысалға таза 

жерде жүру жақсы-себебі лас жерде ауырып қаласын, суық суды ішу 

жаман-тамағын ауырады. Бұл баланың өсіп жетілуіне керікті сатылардың 

бірі, бірақ əлемді жаман мен жақсыға бөлу, қоршаған ортада болып жатқан 

құбылыстарды осы тұрғыдан тұрақты түрде бағалау - адамның əрі қарай 

дамуына кедергі жасайды. Адам миы табиғатынан кез келген мəселенің 

оңай шешімін іздейді. Егер мен белгілі бір құбылыстың жақсы немесе 

жаман екенің білсем, маған бұл құбылысты əрі қарай зерттеуге ешқандай 

қажеттілік тұмайды. Алайда оңай қорытынды көп жағдайларда дұрыс 

қортынды бола бермейді. Құбылыстарға деген дұрыс емес көзқараспен 

істелген əрекеттер алынған нəтижеге (нəтиже қандай болғанына 

байланысты емес) қанағаттанбау сезімін тудырады. Жоғарыда 

жазылғандардан мен əлемдегі болып жатқан барлық құбылыстарға 
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тұрақты баға беру мүмін емес деген ойға сіздерді əкелгім келеді. Дəлел 

ретінде жоғарыда жазылыған мысалға талдау жасап қөреміз. «Адам 

əрқашан таза жерде жүруге тырысуы керек» бұл түсінікті бізге ата-анамыз 

кішкентай кезден дарытады. Бірақ ғалымдардың зерттеулеріне сəйкес 

шаңсыз, таза жерде өскен баланың денсаулығы ата-анасы тазалық 

тұрғысынан онша қатал емес жағдайда өсірген балаға қарағанда əлдеқайда 

əлсіз, жəне алергиялық ауруларға төзімсіз болады. Бұған себеп баланың 

имунитетіне күресетін ешқандай бактериалар мен вирустардың əсер 

етпеуінен, оларға деген қарсыласу қабілетінің төмендеуі болып табылады. 

Қанағаттанбау сезіміне келетін болсақ, баланың ата-анасы «бала 

денсаулығын сақтап қалу үшін оны таза жерде ұстау керек»-қағидасын 

дұрыс деп санады, жəне мəселені осылайша шешуді ең дұрыс жол деп 

есептеді. Нəтижесінде дені сау баланы өсіру мақсатына дұрыс емес 

көзқараспен жақындауы, олардын қалаған нəтижесін бердіме? Жəне олар 

бұл нəтижемен қанағаттандыма? Деген сұрақтар туындайды. Сонда бұл 

жағдайда бала ата-анасы қандай əрекетке баруы жөн болар еді? Деген 

сұрақ сіздерде туындайтыны сөзсіз. Менің жауабым бала денсаулығына 

əсер ететін фактоларды көрсетіп олармен ата-ана қаншалықты жұмыс істей 

алатының ашу. Балада тұқымқуалайтын аурулардың болуы, баланың туыла 

біткен ерекшелікткрі, ол туылған жердін экологиялық жағдайы, баланың 

психологиялық ерекшелікткрі, оған үйде жəне үйден тыс жерде түсетін 

психологиялық қысым, бала денесіне түскен физикалық күйзелістер 

мөлшері жəне тағысын-тағылар бала денсаулығына əсер етеді. Бұдан біз 

бала денсаулығына өте көп факторлар əсер ететінің көреміз. Ал енді ата-

аналар бұл барлық факторларға өз ықпалын тигізе алама? Әрине жоқ. Ата-

ана тек бұл фақторларға əрекет етуге тырыса алады. Баланың ата-анасы 

бала денсаулығына əсер еткісі келгенде осы барлық факторлардың бəрін 

түсінсе жəне өздері осылардың бəріне ықпал ете алмайтынын ұқса, 

болатын нəтиженің өзідерінің қалауларымен сəйкес келуі шарт еместігін 

түсінсе, алаған нəтижеге де канағаттану мөлшері артып осы жағдай жайлы 

көп күйзелмес еді. Осы сынды көптеген мысалдар келтіруге болады. Ол 

мысалдардың негізгі түрінің ежелгі Грек философы Сократ «Менің бар 

білетінім ол ештене білмейтінім, алайда басқа адамдар оныда білмейді»-

деген қанатты сөзінен аңғаруға болады. 

Біз сіздерге бізді қоршаған əлемде болып жатқан құбылыстарды 

бағалауымыз олардың шынайы мəніне сəйкес келмегендіктен оларды 

қолданғаннан алған нəтижелер де біздің қалауымызға ұқсамайтынын, бұл 

əлемде əр құбылыстың, əрекеттің, оқиғаның біз білмейтін көптеген 

сырлары бар екенін, сондықтанда олар жайлы біз тұрақты түсінікті 

қалыптастырмағанымыз жөн екенін жеткізгім келген болатын. 
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ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бүгінгі таңда негізгі мектепте  білім алушылардың құзыреттілігін 

ақпараттық тұрғыда қалыптастыру заман талабы. Ал, білім алушылардың 

бұл сапалы жағын ұлттық құндылықтар негізінде жүзеге асыру мектеп 

педагогикасы ғылымындағы өзекті мəселе. 

Білім алушылардың ақпараттық құзыреттілігін ұлттық құндылықтар 

негізінде қалыптастыру мəселесі ұлттық мəдениетімізді дамытуға, мəдени 

мұраларымыздың мəнін түсіну, тарихты зерделей отырып, жан-жақты 

дамыған, рухани мəдениетті жеке тұлға тəрбиелеуде маңызы зор. Мұндағы 

басты талаптардың бірі – ұлттық қасиеттерімізді танып-білу, соның 

негізінде ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыру.  

Ақпараттық құзыреттілік адамның белсенді өмірін, оның кəсіби 

қызметі мен əр алуан əлеуметтік салаларды бағдарлайтын қабілетін 

анықтайды, сонымен бірге оның əлеуметтік санасы мен ішкі əлемін 

үйлесімділікке жетелейді. Алдына белгілі бір мақсат қоя білетін, сол 

мақсаттарға қол жеткізу жолдарын қарастыруға, ерікті шешім қабылдауға, 

олардың орындалуын өз жауапкершілігіне алуға қабілетті, жігерлі, беделді 

мамандарға қоғамда қажеттілік туындап отырған сəтте осындай көп қырлы 

сапаның маңыздылығы арта түсуде. Сонымен қатар, оқушылардың 

ақпараттық құзыреттілігінің негізін салушы санатындағы жоғарғы оқу 

орнының заманауи оқу үдерістері осы күнде дəстүрлі жағдайынан 

өзгермеген, əрі аталған мəселені шешуге арналған толыққанды 

мүмкідіктер жасалынған.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға жəне кəсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім үшін қажетті 

жағдайлар жасау; жеке адамның шығармашылық, рухани жəне күш-қуат 

мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік 

негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы 

http://ar-ay.kz/
http://ar-ay.kz/
http://massaget.kz/forum/viewtopic.php?f=109&t=14787&sid=994345a52339142e58ebc0bd5afcc37b
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ой-өрісін байыту» деп атап көрсетілген. Аталған міндетттерді жүзеге 

асыру үшін оқытудың жаңа технологияларын енгізу жəне тиімді пайдалану 

секілді мəселелерді анықтап алу, білім беру жүйесіндегі басты ұстаным 

ретінде əркімнің өзінің білім алуға деген жеке əлеуетін қоғамда барынша 

пайдалануға көмектесетін оқыту жүйесін дамытуды қамтамасыз етуді 

көздейді.  

Сапалы білім алған, танымдылығы жоғары, құзыретті, 

бəсекелестіктің қайсыбір мықты тегеурініне төтеп бере алатын оқушылар 

ғана болашақтың кілтін аша алады. Еліміздің жаһандық дүниеде 

даралануы білімді, жігерлі, ұлттық санасы рухани бай жас ұрпақ арқылы 

іске асады.  

Бүгінгі таңда жалпы орта білім беруді жетілдірудің негізінде 

құзыретттілік тəсілді алу ұсынылып жүр. Қазақстан Республикасы 2015 

жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында да білімге 

бағытталған мазмұнды құзыретттілік, яғни нəтижеге бағдарланған білім 

мазмұнына алмастыру қажеттілігі көрсетілген. 

«Құзырлық» сөзі туралы қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми 

түсіндірме сөздігінде: «құзыр (компетенция) – жалпы алғанда қайсыбір 

тапсырманы орындауға қабілеттілік немесе бір нəрсені жасау» деп 

берілген. Латын тілінен аударғанда «құзырлық – өз ісін жетік білу, танымы 

мол, тəжірибелі» деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір саладағы 

құзырлылықты меңгерген тұлға өз саласына сəйкес білім мен біліктілікпен 

қаруланған қандай да бір негізі бар ой - тұжырым жасайтын жəне тиімді 

əрекет ете алатын адамды есептеуге болады.  

Тұлға құзырлылығының құрылымын анықтауда өте көптеген 

тəсілдер бар. Құзырлылық күрделі құрылым, оқытудың кіріктірілген 

нəтижесі ретінде атай отырып, төмендегі түрлерін немесе құзырлылық 

бағыттарын бөліп алуға болады. Оларды үш топқа бөлуге болады.  

1. Әлеуметтік құзырлылықтар қоршаған ортамен, қоғам өмірімен, 
тұлғаның əлеуметтік қызметімен байланысты (ынтымақтаса білу, əр түрлі 

өмірлік жағдайларда проблемаларды шеше білу, өзара түсіністік 

дағдылары, əлеуметтік жəне қоғамдық құндылықтар мен біліктер, 

коммуникациялық дағдылар, əр түрлі əлеуметтік жағдайлардағы 

икемділік).  

2. Мотивациялық құзырлылықтар ішкі мотивациямен, 

қызығушылықтарымен, тұлғаның жеке таңдауымен тығыз байланысты 

(оқуға деген қабілеті, өнертапқыштық, бейімделе білу дағдылары жəне 

жылдам əрекет ету білігі, қызығушылықтары мен тұлғаның ішкі 

мотивациясы, практикалық қабілеттері, өз таңдауын жасау білігі).  

3. Функционалдық құзырлылықтар ғылыми білімдерді жəне фактілік 
материалдарды пайдалана білу білігі (техникалық жəне ғылыми 

құзырлылық, өмірде жəне оқуда пайдалана білу білігі, ақпарат көздерін 

өзінің дамуы үшін пайдалана білуі).  
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Оқушылардың құзырлылықтарын қалыптастыруды жүзеге асыру тек 

білім берудің жаңа мазмұны арқылы ғана емес, сол сияқты, жаңа оқыту 

əдістері мен технологияларына да қатысты. Технологиялар мен əдістердің 

тізімі ауқымды, олардың мүмкіндіктері əр түрлі, сондықтан негізгі 

стратегиялық бағыттарды анықтау қажет, əрине, өмірдің əр түрлі 

жағдайларына дайын рецепт жоқ. Өнімді технологиялар мен əдістердің 

əлеуеті өте жоғары, ал оларды оқыту барысында пайдалану оқытудың 

нəтижесі-құзырлылыққа ықпал етеді.  

Құзыреттілік тəсіл бірінші орынға оқушының хабардарлығын емес, 

нақты құбылыстарды танып білу мен түсіндіруде; қазіргі заманғы техника 

мен технологияны игеруде; практикалық өмірде; мамандық таңдау кезінде 

өзінің кəсіби білім алуға дайындығын бағалауда; еңбек нарығын бағдарлау 

қажет болғанда; өмірден өз орнын анықтауға; өмір салтын, кикілжіңдерді 

шешу тəсілдерін таңдауға байланысты мəселелерді шешу қажет болғанда 

туындайтын өмірлік мəні бар мəселелерді шешу біліктілігін шығарады.  

Білім беру жүйесінде оқушының бойында коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік 

технологияның рөлі ерекше. Бұл технологияны қолдану оқушылардың 

қызығушылығы мен белсенділігін жəне жұмыс істеу шеберлігі мен 

қабілеттіліктерін арттырады. Бағдарламаны жақсы меңгеруге, өз жұмысын 

жоспарлауға, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. Оқушының қазіргі заман 

талабына сай білім алуына, білім сапасына тікелей əсер ететіндер – 

ақпараттық құралдар.  

Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай: « Мұғалім əрдайым ізденісте болса 

ғана шəкірт жанына нұр құя алады.» Мұғалімнің ізденісі, жан-жақтылығы 

айтылып кеткен құзыреттілік арқылы айқындалады. Құзыреттіліктің 

мазмұны жеке кəсіптік, интегралдық сипаттама ретінде болжау, 

ұйымдастыру, бақылау, реттеу, үйлестіру, сəйкестендіру, белсенділігін 

арттыру, зерттеу мен  анықталады.  

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың 

нəтижесінде «кəсіби міндеттерін дербес əрі шығармашылық тұрғыдан 

шешуге, кəсіби қызметтің тұлғалық жəне қоғамдық маңызын түсінуге, 

оның нəтижелері үшін жауап беруге қабілетті кəсіби құзыретті жеке 

тұлғаны, бəсекеге қабілетті маманды қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

білім беруді басқарудың тиімді жүйесі құрылатын болады» делінген. Бұдан 

«құзыреттілік» ұғымы білім беру, маман даярлау саласының қолданыстағы 

терминіне айналғанын көреміз.  

«Құзыреттілік» термині əдетте белгілі бір əлеуметтік - кəсіби статус 

иесіне байланысты қолданылады жəне оның сол істі атқарудағы түсінігі, 

білімі, білігінің орындалуға тиіс мəселенің нақты өз деңгейінде 

шешілуімен сəйкестілігі арқылы сипатталады.  
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«Құзыреттілік» термині Webster сөздігіне сүйенсек, сауаттылық 

сөзінің синонимі ретінде 1596 жылы пайда болды. Уақыт өте келе бұл 

терминнің мағынасы өзгерді. ХХ ғасырдың екінші жартысында дағдының 

қолданбалы мəніне байланысты «функционалдық сауаттылық» 

мағынасына ие болды. 1980 – 1990 жылдары сауаттылық анықтамасы 

жаhанданудың, оның ішінде жаңа ақпараттық технологиялардың 

қолданылуына байланысты одан əрі кең мағынаға ие бола бастады. 2002 

жылы БҰҰ ның Бас Ассамблеясы «Сауаттылықтың он жылдығы» туралы 

резолюция қабылдап, сауаттылықты  

«адам құқықтарын негіздеуші» жəне адамның ӛзіне барлық «өмірлік 
дағдыларды» сіңіруінде маңызды мəнге ие деп көрсетті.  

ХХІ ғасырда сауаттылықты неғұрлым кең мағынада – оқытудың 

мақсатын нақтылауға əкелетін білім қоғамы ретінде түсіне бастады.  

«Методикалық терминдер сөздігінде» «Құзыреттілік 

(Компетенттілік) (латынның competentis – бейім сөзінен) – қандай да бір 

оқу пəнін оқу үдерісінде қалыптасатын білім, білік, дағдылар жиынтығы, 

сонымен қатар, қандай да бір қызметті орындай алу қабілеттілігі», – деп 

кӛрсетілген. Орыс тілінің сөздігінде «құзыреттілік» термині «əлдекімнің 

жақсы хабардар болуы мəселесі төңірегінде» берілген.  
«Құзыреттілік» терминін ХХ ғасырдың ортасында Н. Хомский 

енгізген болатын, алғашында ол ана тілінде нақты тілдік қызметті орындау 

үшін қажет қабілеттіліктер ұғымын берген. Кəсіби құзыреттілік 

мəселелері, болашақ мамандардың құзыреттілігі туралы пікірлер кəсіби 

маман даярлау мəселелерімен айналысып жүрген отандық жəне шетелдік 

ғалымдар, педагогтар, психологтар еңбектерінде көрініс табуда. Бүгінгі 
күні шетел ғалымдарының еңбектеріндегі кəсіби құзыреттілік 

анықтамалары «тереңдетілген білім», «міндетті шешудегі теңдік жағдайы», 

«қызметті орындаудағы қабілеттілік» (Britell G.K., Blank W.E.) жəне 

басқалар бұл ұғымның мəнін толық аша алмайды. 

Кордуэлл М. «Психология от А до Я» атты анықтамалық – сөздікте 
адамның құзыреттілігінің бірнеше түрінің анықтамасын ұсынады: 

когнитивті құзыреттілік – мəселені шешу жəне мақсатқа жету қабілеттілігі; 

əлеуметтік құзыреттілік - өзге адамдармен қарым – қатынас орнату 

қабілеттілігі. Білімнің тұлғалық жəне əлеуметтік мəнін байланыстырудағы 

құзыреттіліктің маңыздылығына тоқтала келе, А.В. Хуторской оны қазіргі 

білім берудегі дағдарыстан шығудың бір жолы жəне жеке тұлғаның өзара 
байланысты сапаларының үйлесімі ретінде қарастырады.  

Құзыреттілік жəне құзырет ұғымдары мəселесін талдаған 

ғалымдардың (Дж. Равен, Р. Уайт, Н. Хомский, А.В. Хуторской, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова т.б.) пікірлеріне сүйене отырып, И.А. Зимняя 

өзінің ғылыми пікір алмасуында білім берудегі құзыреттіліктің үш кезеңін 

атап көрсетеді.  
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Оқытудың жаңа технологияларының бірі - интерактивті техника 

жəне технология. Интерактивті техника жəне технологиясының дамуы 

кезеңінде осы заманға сай білімді, əрі білікті жұмысшы мамандарын 

даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы 

ақпараттаңдыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. 

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды 

мəселелердін бірі - оқытуды ақпараттандыру, яғни арнайы пəндерді 

оқытуда интерактивті техника жəне технологияларды қолдану. Қазіргі 

таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 

кеңістікті құру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар 

меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, 

мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында интерактивті техника жəне 

технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру 

үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тəсілдері 

іздестірілуде. 
Оқушылардың құзіреттілігін арнайы пəндерді оқытуда интерактивті 

техника жəне технологияларды қолдану арқылы дамыту атты баяндамамда 
қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық 
оқулықтарды жəне Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру 
үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік беретіндігі 
туралы баяндалады. 

Ақпараттық кұзіреттілікті дамытудың басты мақсаты - оқушыларды 
ақпаратты беру, түрлендіру жəне оны қолдану білімдерімен қаруландыру, 
олардың арнайы пəндерді оқытуда интерактивті техника жəне 
технологияларды қолдану өз қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу 
қабілеттерін қалыптастыру. 

Арнайы пəндерді оқытуда интерактивті техника жəне 
технологияларды оқу - тəрбие үрдісінде қолдану оқушының өз 
мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын 
шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, мамандық сапасын 
арттырып, еңбек нарығындағы бəсекеге қабілетті мамандар даярлауда 
үлесі мол. 

Арнайы пəндерді оқытуда интерактивті техника жəне 
технологияларды оқу - тəрбие үрдісінде қолдану оқушының өз 
мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын 
шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, мамандық сапасын 
арттырып, еңбек нарығындағы бəсекеге қабілетті мамандар даярлауда 
үлесі мол. 

Құзыреттілік – оқушының əрекет тəсілдерін жан-жақты игеруінен 
көрінетін білім нəтижесі. Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның 
əртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру жəне 
ақпараттық – коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-
жақты қолдану қабілеті. 
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Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нəтиже жаңа 
заманға сай ақпараттық мəдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, 
теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алатын, информатика пəнін басқа 
пəндермен байланыстыра алатын жеке тұлға қалыптастыру. 
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ТАБУ СӨЗДЕРДІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

Табу сөздер кез келген халықтың тілінен кең ауқымда орын алады. 

«Табу» - индонезия тілінен аударғанда «тыйым салу» деген сөзден 

шыққан. Уикипедия – ашық энциклопедияда: «Табу – ескі наным-сенім, 

мифтік ұғым бойынша атын атауға тыйым салынған сөздер», - деген 

анықтама беріледі. Ал,  ғалым Ә.Ахметов болса: «Табу деген терминнің 

мағыналық ауқымы тек тыйым салынған сөздермен ғана шектелмейді. 

Табу сонымен қатар адам тарапынан жасалмауға тиісті кейбір іс-

əрекеттерге, белгілі бір адамдарға ішіп-жеуге болмайтын ас-суға, 

пайдалануға болмайтын заттар мен бұйымдарға салынатын тыйымдарды 

түгел қамтиды. Олай болатын болса, лингвистикалық табуды жалпы 

этнографиялық табудың ішіндегі белгілі бір бөлігі ғана десек, шындықтан 

алыс кетпейміз», - деп түйіндейді. [1, 143] Олай болса, біз бұл ғылыми 

жұмысымызда табуды лингвистикалық тұрғыдан қарастырып, зерттеу 

жасаймыз. 

Табу сөздер əлем ғалымдарының назарын ертеден-ақ аударып келеді. 

Кейбір ұлттар тілінде табу сөздерге байланысты арнайы сөздіктер де 

шығарылған. Ал, табу сөздер біздің тарихымызбен бірге жасасып, 

тұрмысымыздан ойып орын алып келе жатса да, бүгінгі күндері табу 

сөздерге байланысты зерттеулер аз жəне арнайы сөздіктер де жасалмаған.  

Ұлы дала рухына тағзым етіп, табиғат күштерін сыйлаған 

көшпенділер, анығырақ айтсақ, алаш жұрты əр құдіреттің құнын біліп, иесі 

мен киесін ертеден-ақ тани білген. Сөз киесіне сенуден туып қалыптасқан 
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табу сөздердің сан алуан үлгісі салт-дəстүрімізді сары майдай сақтап, 

санасына сіңірген қарапайым халықтың арасында жасырынып жатқаны 

анық. Әсіресе, көнекөз қария, ақ жаулықты апаларымыз «Жақсы сөз – 

жарым ырыс» деп, əрдайым жақсы сөзді айтуға, жамандық атаулының 

атын да атамауға шақырып отыратыны бар емес пе?! Қайын жұртындағы 

үлкен-кішінің барлығын сыйлап, атын атамай арнайы ат қоюы, «аты 

теріс», «аты кетеді» деп көптеген заттарға, құбылыстарға орнын тауып, 

орайлы ат қойып отыруы да біздерге үлкен үлгі-өнеге. Осы ғылыми 

жұмысымызда алтынның сынығындай ата-апаларымыздың аузынан, ұлт 

дəстүрін ұмытпай келе жатқан əпке-жеңгелерімізден атын атауға тыйым 

салынған сөздерге байланысты қолданылып жүрген атауларды теріп, оның 

мəні мен маңызын ашуды көздедік. 

Халықтың наным-сенімі мен салт-дəстүріне байланысты атын тура 

атауға тыйым салынған сөздер табу сөздер деп аталады. Табу сөздер 

дүниежүзі халықтарының көпшілігінде кездеседі. Ғалымдардың табуға 

байланысты зерттеулеріне қарағанда, табуға байланысты түрлі пікірлерге 

тап боламыз. Мұнда кейбір ғалымдар табуды ескіліктен қалған наным-

сенімнің сарқыншағы ретінде қарастырса, кейбірі ұлттық ерекшелігіміздің 

ерекше бір көрінісі, сөздік қорымыздың үлкен бөлігі деп көреді. Мəселен, 

ғалым К.Аханов «Тіл білімінің негіздері» оқу құралында: «Табу, негізінен 

алғанда, этнографиялық ұғыммен байланысты. Мұнымен бірге оның тілге, 

тілдің тарихына қатысы бар. Ерте замандарда адамдар əртүрлі қате түсінік, 

теріс ұғым, дінге сенушіліктің салдарынан кейбір заттардың атауын 

тікелей атауға тыйым салып, басқаша атайтын болған. Бұл құбылыс табу 

деп аталады. Кейбір заттарды өз атымен атамау теріс ұғым, қате түсініктен 

«ерекше күшке» сеніп, сана-сезімнің дінге шырмалуынан туған», - дейді. 

[2, 142]  

Сөз сиқырына сену ертеректе қазақ арасында ерекше орын алғаны 

«Сөз тас жарады, тас жармаса, бас жарады» деген сияқты аталы сөзден 

айқын көрінеді. «Сөздің сиқырлы күші бар», «Адам баласының 

қателіктерінің көбісі – тілінен» [5] деген хадистер де бар. Қазақ сүйкімді 

баласы шетінесе де, жақсы аты жоғалып, қыран құсы оралмай ұшып кетсе 

де, тіпті мылтығы түзу тимесе де басқалардың сұқты тілінен көрген.  

Ә.Т.Қайдаров өзінің еңбегінде сөз магиясына, яғни сөздің сиқырлы 

қуатына сенуді жалпы түркілік наным ретінде қарастырады. Онда түркі 

халықтары сөз бен тілді тасты да күйрете алатын сиқырлы, дүлей күш деп 

танығандығын айта келіп: «Орны мен орайын тауып қолданса, сөзден, яғни 

тілден асқан ғажап немесе сиқырлы күш жоқ. Бұл күш адамды 

марқайтады. Оның жанын семіртеді. Қапысын тауып қолданса, ол 

алмайтын қамал да, ол ерітпейтін мұз да жоқ. Бұл пікірдің дəлелі де 

«Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен 

шығады» сияқты қазақ мақалдарында тұр», - дейді. Көбінесе бəле-жала, 

кесапат, сəтсіздік, ауру-індет секілді жамандық біткен түгелдей тілден 
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басталады. Мұның да негізсіз емес екені қазақтың «Басқа бəле – тілден», 

«Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі» деген сияқты аталы мақалдарынан 

байқалып тұр. [1, 191]  

Міне, осындай сөз киесінің, сөз құдіретінің əсерінен туындаған табу 

сөздер туралы əлем ғалымдарының біршама зерттеулері бар. Табу сөздер 

адамзаттың рухани дамуының əртүрлі сатыларында қалыптасқан наным-

сенімдер мен діндерден, бүкіл əлем халықтарының əдет-ғұрыптарынан, 

салт-саналарынан жəне тілдерінен ерекше орын алған.  

Табудың шығуын, таралуын жəне түрлерін этнографиялық тұрғыдан 

бүкіл əлемдік деңгейде зерттеушілердің бірі – ағылшындардың Эдуард 

Тайлор бастаған антропологиялық мектебінің ірі өкілі Джеймс Фрэзер 

болатын. Ғалымның он екі кітаптан тұратын «Алтын бұтақ» атты ірі 

ғылыми еңбегінің екінші томы дүниежүзі халықтарының мəдениетіндегі 

жалпы табу мəселесіне арналған. Онда Дж.Фрэзер табу атаулыны үлкен-

үлкен төрт топқа бөліп, біріншіге – тыйым салынған іс-əрекеттерді, 

екіншіге адамдар, үшіншіге – заттарды, төртінші топқа тыйым салынған 

сөздерді жатқызады.  

Тотемизм мен табуды байланыстыра қарастыратын, əлемге аты 

əйгілі ғалым Зигмунд Фрейдтің қаламынан шыққан «Тотем жəне табу» деп 

аталатын жəне бір ғылыми жұмыс бар. Бұл құнды еңбекте негізінен 

Австралияның байырғы халықтарына тəн тотемдік нанымдар мен сол 

нанымдардың негізінде қалыптасқан табудың түрлері жан-жақты сөз 

болады. [1, 150-151] 

Қазақ халқындағы «табу» сөздің аясы дəстүрімізді дəріптеуден, ұлт 

ұятын ұлықтаудан көрініс табады. 

Қазақ тілінде табу ақпарат құралдарында да, көркем əдебиетте де 

ашық қолданыла бермейді. Тіпті олар сөздіктерге де кіргізілмейді. 

Дегенмен, табу, яғни белгілі бір себептермен ашық қолдануға тыйым 

салынған сөздерді тілден, сөздік қордан бір жолата түсіп қалды немесе 

аластатылды деуге ешбір негіз жоқ. Өйткені бұл топқа жататын сөздер 

табылмағанымен, тілдің сөздік қорында, халықтың жадында, ана тілі 

сүтпен дарыған əр адамның көкейінде мызғымастан баз қалпында тұрады. 

«Табу мен эвфемизмдерге байланысты есте болатын жəне бір мəселе бар. 

Ол мынау: бірде-бір тіл еш уақытта ешбір сөзді шеттетпейді, ешбір сөзге 

өздігінен тыйым сала алмайды. Тіл үшін барлық сөз бірдей. Ендеше 

табуды тудыратын себептер тілдің өзінде емес, сол тілді қатынас құралы 

ретінде пайдаланатын қоғамда, əртүрлі əлеуметтік ортада, яғни  адамдарда 

жатыр». [1,145] 

Қазақ тіліндегі табу сөздердің тууына екі жағдай себеп болған деп 

қарастырылады: 

1. Қазақ халқының əдет-ғұрпы бойынша келіндерге қайын 

жұртындағы үлкен болсын, кіші болсын туыстарының атын атауға тыйым 

салынған. 
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2. Наным бойынша табиғаттағы адамға зиян келтіретін жыртқыш 

аңдар мен қорқынышты құбылыстардың, жұқпалы індеттердің атын атауға 

тыйым салынған. Егер атын атаса, олар адамға жақындайды деген түсінік 

қалыптасқан. Сондықтан халық мұндай нəрселердің атын бұрмалап, 

тұспалдап айтқан.   

Бұл ғылыми жобада қазақ келіндерінің ат тергеу салты бойынша 

үлкендердің “аты кететін” «аты теріс»  зат, құбылыстарға қойған 

атауларын жəне өз қайын жұртындағы үлкен-кішіге қоятын аттарын, 

табиғаттағы қорқынышты құбылыс пен жыртқыш аңдарға берілген 

жанама-атауларды жеке-жеке қарастырдық.  

Моңғолия қазақтарының тіліндегі табу сөздердің түрлері. Ат тергеу 

салтына байланысты кейбір зат, құбылысқа қойылған атаулар. Ат тергеу 

салтының мəні мен маңызы: Түркі халықтарының тілдеріндегі табу қатысы 

мол қосалқы немесе шартты лексиканың пайда болуы ежелден осы күнге 

дейін жеткен, кезінде кең таралған, бірақ бұл күнде біртіндеп жойылып 

бара жатқан ат тергеу салтымен тікелей байланысты. Ат тергеу дегеніміз 

қайын жұртындағы үлкендердің атымен бірдей айтылатын заттарды, 

құбылыстарды тікелей атымен атамай, арнайы ишаралап ат қою дəстүрі. 

Бұл жас келіннің түскен жеріне, күйеуінің туыстарына деген ізгі 

құрметінің, əдебінің игі көріністерінің бірі болып саналады.  

Ат қою, ат тергеу негізінен келіндерге тəн үрдіс болғанымен, қазақта 

абыз ата-аналардың, əйгілі азаматтардың атын тура атамай, құрмет 

тұтатын, ел болып қастерлейтін ізгі дəстүр баяғыдан бері болғанын айту 

жөн. «Биапа», «Балуан аға» деген секілді екінші атқа ие болған ардақты 

адамдар əр ауылдан-ақ табылатыны белгілі. Тарих беттерінде аты қалған 

«Домалақ ене», «Қоңыр əулие» деген аттар да жоғарыдағы сөзіміздің 

айқын дəлелі. 
Сахара мəдениетімізде қаншама жауhар жəдігерлеріміз бен қазақи 

қасиеттеріміз жатыр. Өкінішке қарай, ақпарат пен технология дамып 
жатқан бүгінгі қоғамда қазақтың келіндерінің ат қойып, ат тергейтін ата 
дəстүрі қалып барады. Көпке топырақ шашудан аулақпыз, дегенмен, жасы 
үлкенге құрмет, жасы кішіге ізет көрсететін инабатты келіндер азаюда. 
Тіпті кейбір жеңгелеріміз өз жолдасының фамилиясына өткендіктен, үнемі 
атасының атын «амалсыздықтан» атауға тура келеді. (Келіннің күйеуінің 
тегіне жазылуы Моңғолия қазақтарында жоқ) 

Қазақ есімдерінің тарихын арнайы зерттеген Т.Жанұзақовтың 
еңбегіндегі қазақ əйелдерінің астарлап: Сүттібайды Уыз, Бұқарбайды 
Сүзербай, Қарабасты Бараншеке, Сарыбасты Шикіл шеке, Көжекбайды 
Қоянбай, Үзікбайды Дөдеге, Жамантайды Жайсызтай, Ақбайды Қылаң ата, 
Түңлікбайды Қайырма, Қозыбақты Кепе, Қойлыбайды Жандық, Еламанды 
Халық есен, Асаубайды Тарпаң, Қамысбекті Құрақ ата деп өзгертіп айту да 
ат тергеу салтына байланысты қалыптасқан табуларға тамаша мысал. [1, 
183] 

http://neke.kz/at-tergeu/
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Осы күнге дейін Моңғолияда өмір сүріп жатқан қазақтар ата-
бабамыздан жалғасып келе жатқан əр салтты көзінің қарашығындай 
сақтап, ұрпақтың санасына сіңіріп келеді. Ат тергеу салтын да апа-
əжелеріміз ғана емес, жаңа түскен жас жеңгелеріміз де ерекше ұстанады. 
Тіпті өзі келін болып түскен ауылдың ру атын тергеу немесе қайын  
жұртындағы үлкендердің есімінің əр буынына дейін сақ болып, сол буын 
қатысқан сөздерді атамайды. Сөзімізге дəлел ретінде мына бір қызықты 
мысалды айта кетейік. Қабас есімді атамыздың келіндері атасының 
есіміндегі «бас» буыны кетеді деп «бас» деген сөзді айтпайтын болса 
керек. Ал, сол «бас» сөзіне аса ұқсас болып келетін «паспорт» сөзін тура 
айтпас үшін паспорт сөзінің басқы буынын тергеп, «шекепырт» деп атаған 
екен. Күлкілі көрінгенімен, қазақ салтын шынайылықпен сақтаған ғұрпына 
берік келіндердің бұл ісі - үлгі аларлық іс. 

Жеңгейлерімізді «сүріндіре қою» ниетімен Болат, Тұрсын деген 
сияқты қайнағаларының аттарын айтқызғымыз келіп, «Әкетейін бе?», 
«Сағат неше болды?» деген сияқты небір сұрақтарды қойып, қанша 
əуреленсек те ісімізден ештеңе өнбейтін. Ата салтын аттап көрмеген 
жеңгелеріміз «қалсын, қалдыр», «Сағат 10 кезі, 5 шамасы » деген секілді 
синонимдермен жауап беріп, орайын тауып құтылып кете беретін. 

Ат тергеу салтына байланысты сөздердің синонимдік қатары байиды. 
Орынды қолданылған табу сөздер тіл байлығымыздың көрсеткіші болып 
есептеледі. Кейбір атауларға байланысты қолданған сөздер тікелей 
синоним бола алмаса да, тұспалмен айтылған сөздер қазақ келіндерінің 
асқан тапқырлығына дəлел бола алады.  

Кіші жеңгем даладан үсті малмандай су болып кіріп келіп: 
-. Біресе қар қапалап, біресе жаңбыр себезгілеп тұр. Биылғы жылдың 

ақырғы қары, алғашқы жаңбыры осы, - деді. Анадайда отырған апам: 
-. Серперді жақсылап қымтай салшы, үй салқындап барады, - деді.  
Мұнда қарды қапалау, жаңбырды себезгілеу, құю деп атауының 

себебі атамыздың есімі Жаубай, «соңғы қар» деген сөзді «ақырғы қар» деуі 
Соңғыбай есімді қайнағасының есімін тергегендігі еді. Апамның «серперді 
қымта» дегені «есікті жап» дегені. Себебі біздің арғы аталарымызда 
Жапар, Есікбай есімді кісілер болған.  

Табу – кез келген тілдің сөздік қорын синонимдермен, 
омонимдермен байытып отыратын ерекше этнолингвистикалық құбылыс. 
Асқан тапқырлықты, аяқ астынан сөз табатын шешендікті де талап ететін 
табу сөз «бай əрі көркем» тіліміздің, тілге шешен халқымыздың өзге 
ұлттан дараланып тұратын ерекше қасиетін көрсететіні анық.  

Тілдің құдіретін, сөздің құдіретін ежелден аса жоғары бағалаған 
халқымыз: «Басқа бəле – тілден»; «Адам көңілінен азады, тілінен жазады» 
деп, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін жасап кеткен. Ендеше, табу 
сөздердің тағылымын тереңдете тани білейік.  

Табу сөздерді оқулық жүзінде оқытып, ғылыми тұжырымдама жасау 
жеткіліксіз. Оны қаны қазақ, жаны қазақ əр адамның санасына сіңіре білу, 
қолданысқа енгізу маңызды.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЛОГГИНГА В КАЗАХСТАНЕ 
 

В информационном веке виртуальный мир стал неотъемлемой 
частью жизни, и продолжает помогать нам в разных сферах. Благодаря 
ресурсам интернета мы можем найти практически любую информацию, не 
ждать вечерних новостей или прибытия почтальона. Многие перешли из 
реального в виртуальный мир, в котором правит тот, у кого есть 
информация. 

На протяжении около 10 лет, очень быстро развился интернет, 
вместе с ним и блог-платформы. Блог – это разновидность сайта. Блоггер – 
человек, который пишет в своем блоге, публикуют посты – сообщения. 
Блоггинг – это деятельность, связанная с ведением блога,  наполнение 
блога новой информацией, которая может быть представлена статьями, 
аудиозаписями, видеозаписями, фотографиями. В процессе занятия 
блоггингом человек не только наполняет свой блог все новыми и новыми 
сведениями, но и занимается оформлением (дизайном, подбором 
иллюстраций) своего блога [1]. 

Для блогов характерна возможность публикации отзывов 
(комментариев, оценок) посетителями. Она делает из интерактивной 
средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной 
почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами. 

Под блогами также понимаются персональные сайты, которые 
состоят в основном из личных записей владельца блога и комментариев 
пользователей к этим записям. 

Пожалуй, самый первый "блог" был найден в Египте при раскопке 
гробницы Рататусана. В одной из усыпальниц безвестного чиновника-
библиотекаря удалось обнаружить набор глиняных табличек в форме 
дневника, на которых тот описывал различные события, сопровождая их 
эмоциональными оценками, личными комментариями и ссылками на свои 
предыдущие "постинги" по этой теме. 

http://muslim.kz/
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А возможность дистанционно комментировать творчество других 
людей в реальном времени появилась с развитием радиотехники и в 80-х 
годах прошлого века завоевала широкую популярность у радиолюбителей, 
которые одновременно вели с несколькими друзьями множество 
переговоров. Затем, с распространением ПК и модемов, началась эпоха 
конференций Usenet и Fido, электронных досок объявлений BBS и более 
привычных сегодня форумов. 

Первым блогом считается страница Тима Бернерса-Ли, где он, 
начиная с 1992 г., публиковал новости. Более широкое распространение 
блоги получили с 1996 г. Термин «блог» был придуман Йорном 
Баргером17 декабря 1997 года. Короткую форму слова «блог» придумал 
Петр Мерхольз, который в шуточной форме использовал в своём блоге 
Peterme.com в апреле или мае 1999 года. Эван Уильямс из Pyra Labs 
использовал «блог» как существительное и глагол (англ. «to blog», что 
означает «изменить свой блог или отправить на свой блог»), что привело к 
созданию термина «блогер». В Pyra Labs был создан Blogger.com, что 
привело к популяризации блогерства. 

Как отмечают авторы учебника «Интернет-журналистика»: 
«Разбирая веблоги в жанровом ключе, невольно вспоминается 
подвижнический журналистский труд Федора Михайловича Достоевского, 
выразившийся в популярном и глубоко авторском Дневнике писателя. 
Думается, что будущее у веблогов действительно есть, особенно в том 
случае, если их авторами будут ставиться задачи, хотя бы отдаленно 
приближающиеся по социальной значимости к задачам русской 
журналистики XIX века» [2]. 

В настоящее время популярность блогов определяется не только 
особенностями записей, но и простотой их добавления. Пользователь 
просто обращается к веб-серверу, проходит процесс идентификации, после 
чего он добавляет новую запись к своей коллекции. Сервер представляет 
информацию как последовательность сообщений, помещая в самом верху 
самые свежие сообщения. Структура коллекции напоминает привычную 
последовательную структуру дневника или журнала. 

Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: 
блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые 
могут вступить в публичную полемику с автором (в комментариях к 
блогозаписи или своих блогах). 

 С каждым годом блоггинг становится все более популярным, число 
блоггеров ростет и набирает свою аудиторию, своего читателя. 

На данный момент блоги – источник массовой информации, так как 
блогов в интернете в настоящее время больше 133 млн, хотя, многие из 
них все еще являются личными. В 2005 году было только 14 млн блогов, 
таким образом получается, что за последние 5 лет было создано около 120 
млн блогов и их количество продолжает стремительно расти. 
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Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный 
день блоггера (блогера). Идея проведения этого праздника родилась в 2004 
году.  

Но для блоггинга недостаточно только блоггеров и сети интернет, 
как и в любой сфере деятельности в этом деле нужны свои инструменты. 
Это специальные сайты и программы для блога. Так в 2005 году 
появляется платформа, которая разработана специально для блогов – 
WordPress. Благодаря своей бесплатности и легкой установке на хостинг, 
мощный программный пакет WordPress быстро распространился в 
интернете. На данный момент на WordPress работает порядка 25 
миллионов блогов, 11 миллионов из которых размещены на 
WordPress.com. Обслуживая около 2 миллиардов просмотров страниц в 
месяц, WordPress является одной из самых популярных и гибких 
платформ, на которой можно сделать не только блог, но и портал любой 
сложности. С начала 2007 года наблюдается впечатляющий рост Tumblr, 
который на данный момент обслуживает более 1 миллиарда просмотра 
страниц в месяц. 5-6 лет назад было очень трудно найти в интернете 
видеозапись и вставить ее в свой пост в блоге. Теперь же, достаточно зайти 
на YouTube, скопировать несколько строчек кода и вставить это видео в 
пост. Инструменты, такие как WordPress.com, Tumblr и YouTube просто 
«взорвали» блогосферу. Благодаря удобным инструментам для блоггинга, 
блоггеры смогли вплотную сосредоточиться на контенте, а не на 
форматировании и оформлении поста. Если что-то и влияет на 
популярность блогов, так это неуклонное совершенствование 
инструментов для работы с блогами. Самые популярные блог-платформы: 

– Livejournal.com; 
– Blogger.com; 
– WordPress.com; 
– Tumblr.com. 
Казахстанский интернет движение блоггеров стороной не обошло. 

Рассмотрим те ресурсы, которые сами авторы называют блогами. 
Blog.kz (http://www.blog.kz/) – первый блог Казахстана. blog.KZ – это 

блог Ерлана Аскарбекова. Он основан 7 января 2005 года. Ерлан 
Аскарбеков основан значительно раньше. Основные темы: поэзия – кино – 
Казахстан – история – веб – PR.  Он ведет этот блог для себя и для тех, кто 
разделяет его интересы. Вся информация, представленная здесь, никоим 
образом не может быть истолкована всерьез, потому что автор не ставил 
никаких коммерческих или политических задач. Это всегда персональная 
точка зрения, абсолютно не связанная ни с профессией. В то же время мой 
блог – не развлекательный ресурс.  

Помимо этой платформы в Казахстане есть и другие популярные 
сайты для блогов: 

Blogs.e.gov.kz - официальная блог-платформа руководителей 
государственных органов РК.  

Www.yvision.kz - блог-платформа Your Vision. 
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Www.blogging.kz - blogging.kz. 
Ru.kazakhstan.neweurasia.net - казахский раздел на Neweurasia.  
Bb.ct.kz/index.php?automodule=blog – блоги на Центре тяжести.  
Www.samizdat.kz – самостоятельно издающие свои произведения 

авторы. 
Сегодня блоггинг уже завоевал и социальные сети. Не обязательно 

регистрироваться на специальных сайтах и устанавливать программы, 
достаточно иметь свою страницу в любой из социальных сетей и 
увеличивать свою аудиторию как печатного, так и видеоблога.  

Социальные сети – это пространство, где происходит обмен 
файлами: изображениями, аудио- и видеозаписями, документами, а также 
сообщениями. Интернет-ресурсы в разы облегчили нам жизнь, помогают 
найти ответы на сотни вопросов. Социальные медиа стали набирать 
популярность среди пользователей мировой паутины. Согласно рейтингу 
сайта КерекИнфо в постсоветских странах чаще всего используются 
Mail.Ru, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram. Как показал опрос, 
пятерку самых популярных социальных сетей возглавляет Mail.Ru. 
Аудитория и платформа этого чата – пользователи от 12-70 лет. В 
основном Mail.Ru используют для обмена файлами и публикаций постов. 
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КАЗАХСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 Казахская диаспора была создана миграциями на длинные 
расстояния, имевшими временную, затем перешедшую в постоянную 
продолжительность; с пересечением внешних границ, сначала, из 
Казахстана в Китай, Россию, государства Средней Азии, Афганистан и 
Иран, а затем далее по всему миру. 

Казахская диаспора России в настоящий момент является десятой по 
численности среди всех этносов страны. В основном районы компактного 
проживания казахов находятся в приграничных с Республикой Казахстан 
регионах - в Алтайском крае, Омской, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.  
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В межпереписной период с 2002 года по 2010 год наблюдается 
уменьшение  численности казахского этноса в Российской Федерации, что 
отчетливо можно увидеть на рисунке 1.  

 
Рис.1. Численность казахов Российской Федерации по итогам переписи 2002 и 

2010 гг. [1,  2].  Примечание – процентное соотношение подсчитано автором. 

 

Статистические показатели свидетельствуют о снижении 

численности казахского этноса. По итогам переписи населения Российской 

Федерации в 2002 году численность казахов составляла 653962 человека,  

что процентном соотношении соответствовало 0,45% относительно общей 

массы населения, то в данным переписи 2010 года численность казахов 

составила 647736 человек – 0,45%. Процентное соотношение не 

изменилось, так как в России за межпереписной период наблюдается 

снижение численности населения 1,6% (2310195 человек).  В суммарном 

исчислении уменьшение численности казахов наблюдается на 6230 

человек, то есть на 0,9%. 

При этом число мужчин и женщин в межпереписной период 

примерно одинаково, рисунок 2. 
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Рис.2. Численность мужчин и женщин казахской диаспоры по  итогам переписи 

2002 и 2010 гг. [1, 2 ]. Примечание – процентное соотношение подсчитано автором. 

 

Но все таки можно наблюдать перевес женского населения, особо 

это заметно в 2010 г., численность казашек составляет 50,4% от общей 

численности казахского населения. 

Соотношение городского и сельского казаха не равномерно, что 

можно проследить по рисунку 3. По данным 2002 года в селе проживают 

67,5% казахов это – 441221 человек, в 2010 году – 63% (408827). Заметен 

отток сельского населения в город. За межпереписной период численность 

городского казаха увеличилась на 26164 человека.  

 

 
 
Рис.3. Соотношение городского и сельского населения казахов в межпереписной 

период 2002-2010 гг. [1, 2 ]. Примечание – процентное соотношение подсчитано 

автором.  

 

Самое интересное - это огромное различие между городским и 

сельским казахом. В сельской местности более 90% казахов владеют 

родным языком, то в городе меньшинство.  

На современном этапе развития для казахской диаспоры в селе в 

целом характерны два процесса: сохранение этнической идентичности и 

репатриация в Казахстан.  

                В качестве показателя уровня этнического самосознания можно 

выделить осознание большей частью казахов (сельских) своей 

родоплеменной принадлежности, или принадлежности к семейно-

родственным группам, знание своей исторической традиции. Сохранению 

этнической идентичности способствует также низкий уровень метисации 

населения. Среди казахов межэтнические браки не распространены. 

Большую роль для сохранения этнической идентичности играют 

культурные центры. Казахские национально-культурные центры есть во 

всех приграничных районах России (от Астраханской области на западе до 
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Республики Алтай на востоке), в городах Москва, Санкт- Петербург, 

Екатеринбург, а также в Татарстане, Башкирии, Якутии и Калмыкии. У 

казахов, проживающих в России, Китае, Турции и странах Европы, есть  

возможность заниматься предпринимательской деятельностью в 

Казахстане. Всемирное сообщество казахов накопило определенный опыт 

в работе с соотечественниками.  

Основной причиной уменьшения численности казахов являются 

отрицательные миграционные процессы. Некоторые российские казахи 

переезжают в Казахстан и другие страны, при этом основная часть убытия 

казахов приходится именно на Казахстан. 

 В Казахстане существуют государственная программа поддержки 

репатриантов. Первая государственная программа поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 1996 году. 

Важным этапом стала Государственная программа поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2005-2007 годы, объем 

финансирования по которой составил более 1,7 млн тенге. [3] Поэтому 

многие российские казахи благодаря этой программе вернулись на 

историческую Родину. Есть также и встречный поток миграции казахов из 

Казахстана в приграничные российские области.  По данным Агентства 

Республики Казахстан по статистике в 2008 году из страны выехало более 

2 тыс. этнических казахов, въехало свыше 7 000 оралманов. [ 4 с 29]. 

Из года в год увеличивалась квота для оралманов: в 2000 году ут-

верждены квоты для 500 семей, 2002 году - 2,6 тыс. семей, 2003 году - 5 

тыс. семей, 2004 году - 10 тыс. семей. В процентном соотношении по 

странам СНГ число прибывавших в середине 2000-х годов из Узбекистана 

составило около 70%, из России - 20%, из дальнего зарубежья: Китая - 

57%, Монголии - 31%, Германии - 6%. 

По поручению Президента Министерством труда и социальной 

защиты населения в декабре 2008 года была подготовлена программа 

«Нұрлы кош». Ее главная цель состояла в переселении возвратившихся на 

родину людей, в создании им надлежащих условий для жизни. [5] 

В связи с налаживанием экономических связей Казахстана с Россией, 

общими культурно-историческими основами российские казахи могут 

служить необходимым мостиком для укрепления дальнейших 

дружественных отношений между государствами. Для этого и необходимо 

формировать уважение к культуре других народов через знакомство с их 

праздниками, обычаями, изучение языка.  
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ӘОЖ 343.85 

Маутқанова А., Нариманов М. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік 

Университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

БАНДАЛЫҚ ӘРЕКЕТ ПЕН ҚАРАҚШЫЛЫҚҚА   

ҚЫЛМЫСТЫҚ- ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМА 

 

Бандитизм - аса қауіпті қылмыстардын бірі. Бандалық əрекет  

қылмыстық құқықта тұрақты түрде əрекет етіп, азаматтар мен ұйымдарға 

шабуыл жасау мақсатын көздеген қаруланған топ.  

Сот тəжірибесінде, банда белгілі бір уақытқа есептеле отырып, бір 

адамның еркіне бағындырылып ұйымдастырылған адамдардан тұратын 

қылмыстық бірлік түрінде анықталады.  

Бандитизм мен қарақшылықтың  қылмыс құрамдарын айыру туралы 

мəселе осы құрамдарды сипаттайтын  белгілердің ұқсастығынан 

туындайды, яғни қарақшылықтың бірнеше адаммен немесе қару қолданған 

жағдайларда орын алуы - осы мəселені туындатуы мүмкін. 

Бандитизм мен қарақшылықтың үқсастығы ол қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жекелеген азаматтарға жəне мемлекеттіқ қоғамдық, 

өзгеде мекемелер мен ұйымдарға қол сұғушылығы арқылы көрініс 

табуында. Сонымен қатар бұл əрекет, тек қана мекемелер мен ұйымдарға 

ғана емес, сол жерде жүрген адамдардың ең басты өміріне, денсаулығына 

үлкен қатер туғызады.  Қауіп төндіру  қүш қолдану арқылы 

топтастырылуы мүмкін. 

Бұл қылмыстық құқық бұзушылықтардың сырт көзге ұқсастықтары 

болғанмен, олардың елеулі айырмашылықтарын да көруге болады. 

Кеңестік қылмыстың зандар тарихында қарақшылық бандитизмнің 

бір түрі есебінде қарастырылған. 1922 жылғы РСФСР қылмыстық 
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кодексінің 184 бабында: «ашық түрде мүлікті ұрлау мақсатында, қандайда 

бір тұлғаға шабуыл жасау, оған физикалық жəне психиқалық қүш қолдану 

арқылы өмірі мен денсаулығына зақым қелтіруі» деп атап көрсеткен. Яғни 

184 бабының екінші тармағында «сондай қылмысты адамдар тобын 

жасау...» сөздерінен кейін жақшаның ішінде «бандитизм» сөзі тұрағанын 

атап өтсек, артық болмас. 

1922 жылғы РСФСР қылмыстық қодексінің 76 бабында бандитизм 

«əртүрлі қылмыстық мақсаттарда қарақшылық шабуылдар жасау үшін 

банда- ұйымдастыру» деп қөрсетілген болатын. 

Осыдан заң шығарушының бұл ұғымдарды бір-бірімен теңестіргенін 

байқауға болады. Қарап отырсақ, сол кезде практикада бандитизм мен 

қарақшылық арасындағы ұқсастықтары туралы сұрақтгар туындай 

бастады. Осы кодекске кейіннен шыққан түсіндірмеде: «топ пен «банда-

шайка ұғымын бір-бірімен ұқсас деп түсіну қате» деп жазылды. 

«Бандалық шайкас бірнеше адамның бірігуін анағұрлым қауіпті 

формада құрылып көрініс табады. 

Қазіргі қолданылып жүрген қылмыстық зандарда қаруланған 

қаракшылық топты бандитизмнен айыру өте күрделі болып отыр. 

Бандалық шабуылдар меншік қатынастарына байланысты қол сұғушылық 

əрекеттер жасаған жағдайларда бірнеше белгілері қарақшылық топ 

белгілері мен сəйкес келеді. Соған байланысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды ажыратуға көмектесетін белгілері болуы қажет. 

Бұл проблеманың күрделілігі тек ұйымдасқан қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың таралуымен ғана байланысты өсіп отырған жоқ. 

Сонымен қатар  тəжірибеде  қылмыстық қол сұғушылықтарға қарсы күрес, 

бандитизм үшін жауаптылығын көрсететін нормалардың қолдану 

тендециясында болып отыр.  

Бандитизм мен қарақшылықты айыру үшін маңызды жағдайларға 

нақты белгілерін анықтап алу, банданың ұғымын сипаттайтын, яғни банда 

ретінде екі немесе одан да көп адамдар тобымен кұрылған, тұрақты 

қаруланған қылмыстық ұйымның бір формасы ретінде аддын-ала жеке 

азаматтарға, үйымдарға, мекемелерғе шабуыл жасау үшін күрылған 

қылмыстық топты айтамыз. 

Банда келесідей белгілерден түрады: 

1. ұйымдастырушылық; 

2. тұрақтылық; 

3. мүшелердің қаруланғандығы; 

4. оның құру мақсаты шабуыл жасауды қөздейтіндігі. 

ҚР қылмыстық кодексінде қаруланған қарақшылық топқа арналған 

бап жоқ, ол тек қарақшылық деген сөзбен көрініс табады. 

Ал қаруланған қарақшылық топ қылмыстық жауаптылықты 

ауырлататын мəн-жайлар есебінде қарастырылады. Қаруланған 

қарақшылыққа да аталған бандитизмнің ерекше белгілері тəн болып 



677 

табылады. Егер қарақшылықгы жалғыз адам жасаған болса, онда оған 

аталған белгілердің тек қаруланғандығы, шабуыл жасауды көздейтін 

белгілері ғана тəн болады. 

Қылмыстың құқықтық əдебиеттерде қөрсетілгендей банданың 

міндетті элементтерінің бірі болып «тұрактылық» танылады. Бірақ, кейбір 

авторлар тұрақтылық белгісін банданың ұғымынан алып тастауды 

ұсынған. Мысалы, ол туралы П.Ф.Гришанин: «тұрақтылықгы банданың 

міндетті белгісі ретінде есептелмеуі тиіс» десе,  П.И.Гримаев пен 

Г.А.Кригердің пікірлері оған керісінше шығып, «тұрақтылық ешқашан 

міндетті белгі болмайды» дегендікке сайды.  

Топ мүшелерінің арасында қылмыстық түрақгы белгілерінің 

болмауы қарақшылық пен бандитизм қылмыс құрамдарын айырудың 

маңызды белгілерінің бірі болып табылады. 

Тұрақтылық ретінде тұрақгы немесе уақытша қылмыстық қызметті 

түсінуіміз қажет. Қылмыстық əрекеттердің бірнеше рет жасалуына 

есептелінген жəне жасалынатын қылмыстық əрекеттердің үздіксіздігі 

болып табылады. Қылмыс жасау арасындағы үзіліс орын алуы мүмкін, 

бірақ банда қелесі шабуылдар жасауға дайындалып интелектуалдық 

деңгейде əрекет етіп отырады. Мұндай жағдайда əрбір банда мүшесіне 

белгілі əрекеттерді жүзеге асыру сеніп тапсырылады. Бұндай əрекеттер 

мүшеге болашақта жасайтын шабуылдардың жоспарын жасау барысында 

сеніп тапсырылады. Осыған байланысты банданың жай қатысушылық 

немесе топпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардан 

ажыратылады. 

Түрақгылық қылмыс формаларының байланысы жəне 

қатысушылардың бірігушілігі бандитизмнің сапалы белгілері болып 

табылады жəне ол қатысушылықгың қауіпті формасынан 

айырмашылығында болып табылады. Бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың 

да белгісі болып табылады.  

Тұрақтылықтың белгілері ретінде: 

1.ұйымдастырушылықтың жоғары деңгейде болуы (біріккен қызмет 

жасауларының мақсаттарын анықтап алуы, қылмыстық əрекеттерін 

жоспарлауы, қылмыс жасаудың құралдарымен, қаруларымен материалдық 

қамтамасыз ету, ішкі тəртіптің қатаң болуы, ұйымдастырушының белсенді 

қызметі жəне т.б.); 

2.банданың жəне ұйымдастырушылық құрылымының бір 

қалыптьшығы (жаңа қатысушылар тек қажетті жағдайларда ғана 

тартылады); 

3. қызмет барысындағы əртүрлі сипаттағы əдістерінің болуы 

(шабуыл жасау объектілерін анықгаудағы ерекше методикасы, банда 

мүшелерінің əрекет етуінің жəне шабуыл жасаудың арнайы əдістері, 

қылмыс жасаған жерден қалдықгарды жасыру жəне т.б. əрекеттер;) 
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4.қылмыстық қызметтің əдістері мен формасының тұрақгылығы 

(шабуыл жасаудың тексерілген жəне қолданылған əдістері, банда 

мүшелерінің арасында бөлініп берілген міндеттемелердің тұрақгы болуы, 

қүқық крғау органдарының қызметкерлерінің киім үлгілерін жəне 

атрибуттарын пайдалануы жəне т.б.). 

Осы аталған түрақгылықтың көрсеткіштері банда мен  қарақшылық 

топты  ажыратуға мүмкіндік береді. 

Бандитизм мен қарақшылықгы ажырату барысында банда 

мүшелерінің қаруланғандығына көңіл аударған дұрыс.  Бұл белгі бойынша 

бандитизм мен қарақшылықгың жекелеген жағдайлары бір-бірімен өте 

жақын. Осыған байланысты қателіктер жібермеуі үшін қаруланғандық 

бандитизмнің құрылымдық белгісі болса, қарақшылық қару қолданумен 

байланысты болмай-ақ жүзеге асырылатындығына көңіл аударуымыз 

қажет. 

Баңдитизмнің қоғамдық қауіптілік дəрежесінің жоғарылығы оның 

түрақтылығы ғана емес сонымен қатар оларда шын нағыз қарудың 

болуында болып табылады. Бандада қарудың болуы оның қауіпті 

қылмыстық ұйым болуына алып келеді жəне өздерінің ойластырылған 

қылмыстық құқық бұзушылықтарын жүзеге асыруға көмектеседі жəне 

сонымен қатар оларды ұстау барысында қарсылық қөрсетуге үлкен 

мүмкіндік береді. 

Қарақшылықтың бандитизмнен айырмашылығы, қарақшылықта 

қылмыскерлер шабуыл жасау кезінде тек қана қару қолданбайды сонымен 

қатар қару есебінде өзге де заттар қолданылуы мүмкін. Мысалы: балта, 

лом,асхана пышақтары жəне т.б.  

Бандитизм мен қарақшылық құрамдарының ұқсастығы олардың 

аяқталуыңда да бар.   

Қарақшылықтың объеқтісі ретінде меншіктіқ қатынастар болса,  

бандитизм қылмыс қүрамының басты ұқсастығы тұлғаның өмірі мен 

денсаулығы.  

Объективтік жағынан қарақшылық күрделі қылмыс. Ол екі əрекеттен 

түрады: 

- шабуыл жасау; 

- күш қолдану. 

Бандитизм объективтік жағы бірнеше əрекеттерден тұрады: 

- азаматтар мен ұйымдарға шабуьш жасау мақсатында тұрақты 

қаруланған қылмыстық топты құру; 

- осындай банданы басқару; 

- банданың жасайтын шабуылдарына қатысу; 

- банданы құру жəне оған қатысу өз өкілеттігін теріс пайдалану 

арқылы жасау. 

Байқап отырғанымыздай, қарақшылықгың объеқтивтік жағы тек екі 

əрекетпен көрініс тапса, бандитизм бірнеше əрекетпен көрініс табады екен. 
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Сонымен, қарақшылық пен бандитизмнің арасындағы ерекшелікті ең 

бастысы объектісі арқылы ажырату керек. Бандитизм қоғамдық 

қауіпсіздікке жəне қоғамдық тəртіпке қарсы бағытталған, ал қарақшылық 

меншікке қарсы бағытталған. Бандитизм қарақшылықтан құрамындағы 

объективтік жəне субъективтік жақтарының бірқатар белгілерімен 

ажыратылады. Банда - бұл екі немесе одан да кӛп адамдардың бір немесе 

одан да көп шабуыл жасау үшін ұйымдасқан тұрақты, қарулы сыбайластық 

болып табылады.  

Бандитизмде кӛбінесе қатысушылар, аса қауіпті рецидивистер 

арасынан алынады, сондықтан ол қауіпті болып табылады.  

Бандитизм əрекеттерінде:  

1) қарулы банда құру (қылмыс банданы құрған сəттен бастап 

аяқталды деп танылады);  

2) қарулы бандаға қатысу (қылмыс бандаға кірген сəттен бастап 

аяқталады, яғни қылмыс жасауға келісім берген сəттен);  

3) мемлекеттік немесе қоғамдық ұйымдарға немесе азаматтарға 

бандамен шабуыл жасауға қатысу (қылмыс шабуылды бастаған сəттен 

бастап аяқталған деп есептеледі) 

əрекеттерінің бірі болса, аяқталған қылмыс болып  саналады.  

Ал қарақшылық болса, тек шабуыл жасаған сəттен бастап аяқталған 

деп танылады. Қарақшылыққа дайындалуға байланысты белгілі бір 

əрекеттерді жүзеге асырса, онда сот қарақшылыққа дайындау ретінде 

саралауы мүмкін. 

Қалай, қай дағынан алып қарасақ та, бандылық əрекет пен 

қарақшылық қылмыс құрамы жағынан бір-біріне ұқсас қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Бандылық əрекет пен қарақшылыққа қатысты қылмыстық 

іс қозғалса, сот міндетті түрде оларды белгілеріне  қарай ажыратып, 

саралай отырып, жаза тағайындайды. Өзімізге бнлгілі, бұл қылмыстық 

құқық бұзушылықтар ауыр қылмыстар болып саналатындықтан, оларға 

қатысты шығарылған үкім де ауыр болмақ. 
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Мейрамбек А.М., Жаманбаева Л.К. 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӨРНЕКТІ 

ДИПЛОМАТТАРЫ 

 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты белсенділігімен, 

көпжақты ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. 

Халықаралық аренада мемлекетіміз өзінің тарихи, геосаясаяси жəне 

экономикалық факторларына байланысты сыртқы саясатын халықаралық 

ынтымақтастық, көршілес мемлекеттермен татуластық жəне олардың 

аймақтық біртұтастығын құрметтеу принципіне негіздеп жүргізіп келеді. 

Қазақстанның өзге мемлекеттермен тең құқылы жəне екі жаққа да тиімді 

қарым-қатынас құруға дайындығы оның бүгінгі күні дипломатиялық 

байланыс орнатқан шет мемлекеттердің санының көптігімен дəлелденіп 

отыр. 1991 жылы тəуелсіздік алған сəттен бастап, біздің республика 

əлемнің 180 мемлекетімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Осы 

мемлекетіміздің дипломатиясына өзінің үлесін қосып жатқан тұлғалар 

жеткілікті.   

Тəуелсіз Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министірліктерін 

басқарған белгілі тұлғалар туралы мəліметтерге тоқталар болсақ, ең 

алдымен, Сүлейменов Төлеутай Ысқақұлының есімін атауға болады. 

 
1 сурет - Төлеутай Ысқақұлы 

 

Төлеутай Ысқақұлы Сүлейменов 1941 жылы 1 қазанда Семей 

қаласында дүниеге келген. Қарағанды политехникалық институтын, 

сондай-ақ КСРО СІМ Дипломатиялық академиясының түлегі. Қазақстан 

Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясының профессоры, саясаттану ғылымының докторы. 
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70-жылдары комсомол, партия қызметтерін атқарған ол, 1980-

жылдары КСРО СІМ еңбек ете отырып, бірқатар Орта Шығыс елдеріндегі 

елшіліктерде жұмыс істеді.  

Төлеутай Сүлейменов тəуелсіз Қазақстан дипломатиясының бірінші 

Сыртқы істер министрі ретінде танымал. Ол кісінің айтуы бойынша 

алғашқы сол тұста Қазақстанның тəуелсіз дипломатиясы жаңа парақтан 

басталған, ал жаңадан бастау, əрқашан да қиынға түседі. Алғашқыда ҚР 

СІМ-де он-ақ адам болған екен. Сол кезде еліміздің СІМ алдына екі мақсат 

тұрған. Біріншісі, түрлі халықаралық ұйымдарға мүше болып, Қазақстанды 

халықаралық қауымдастыққа таныту. Екіншісі, шет мемлекеттермен 

ынтымақтастықты орнатып, экономикаға инвестиция тарту. Сонымен 

осындай жауапты шаруаға бел буа кірісіп кеткен дипломаттар еңбегінің 

арқасында 1992 жылы маусым айында Қазақстан дипломатиялық қарым-

қатынастарды орнатып, бізді 50-ден астам мемлекет таныды. Уақыт өте 

келе, мемлекет халықаралық құқықтық субъекті, егеменді  мемлекет 

ретінде мойындалып, БҰҰ, ЕҚЫҰ деген сияқты əмбебап ұйымдарға мүше 

болды. Еуропаның он бір мемлекетінде елшілік қызмет атқарған. Ядролық 

қарудан бас тарту Қазақстанның сыртқы саясатының дамуына себепші 

болды деп жатады. Осының барлығы Қазақстанды əлемге бейбіт сүйгіш 

мемлекет ретінде танытты. Нəтижесінде халықаралық қауымдастықтың 

бізге деген сенімі нығайды.  Бұл өз кезегінде ұлттық экономикамызға 

инвестиция құйылуына жол ашса, екінші жағынан елдегі тұрақтылық пен 

тыныштықты сақтауға ықпал етті [5]. 

«Адам елші болып тумайды, елшілікке еңбек арқылы жетеді» дейді 

Төлеутай Сүлейменов. Ол кісі өзінің жұмысына қатты мəн беріп, барлық 

күшін жұмсаған. «Дипломаттың жүрегінде Отанға деген кіршіксіз 

махаббат болуы тиіс. Ол Отанын шексіз сүйетін, туған елінің ұшқан құсы 

мен аққан суын, əрбір тасын қадірлейтін, оның мүддесін қорғау жолында 

басын бəйгеге тіге алатын батыр, əрі мемлекетшіл тұлға болуы тиіс. 

Отанын сүймейтін адамнан мықты дипломат шықпайды. Елші болу үшін 

алдымен өз елінің тарихын, əдебиетін, мəдениетін, өнерін, салт-дəстүрін, 

георафиясын, экономикасын, шаруашылықтың жағдайын, əрбір өңірдің 

ерекшелігін  жақсы білу қажет. Дипломат болу ол – үлкен өнер. Елші – 

елінің айнасы»,- деп өз ойын білдірген [5]. 

«Казахстан и страны Восточной Европы: основные направления и 

перспективы сотрудничества» атты еңбегі жарық көрген [4, 173 б.] жəне де 

елге сіңірген ерен еңбегі үшін 1976 жылы «Құрмет белгісі» (1976 ж.), 

Ауғанстанның «Даңқ» (1984 ж.), «Құрмет» (2001ж.) ордендерімен, «ҚР 

дипломатиялық қызметінің еңбек сіңірген қызметкері» құрметті атағымен 

жəне бірнеше медальдармен марапатталған.  

С.Батыршаұлы 1990 жылдан бастап Сыртқы істер министрінің 

бірінші орынбасары, министрдің міндетін атқарды. Ол еңбек жолын 1965 

жылы Қазақ ССР Сыртқы істер министрлігінің бірінші хатшысы 
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қызметінен бастады. Мəскеуде Жоғарғы дипломатиялық мектебін бітірген 

соң Францияда, Алжирде, Конгода совет елшілігінде дипломат қызметінде 

болды. 

       
 2 сурет – Сайлау Батыршаұлы 

 

Қазақстан өз тəуелсіздігін жариялаған соң шет мемлекеттермен 

дипломатиялық қатынас орнатуда көп еңбек атқарады. Еліміздің Өзбекстан 

Республикасындағы бірінші Төтенше жəне Өкілетті елшісі ретінде екі ел 

арасындағы қатынасты реттеуге үлкен үлес қосып, Өзбекстандағы қазақ 

қандастарымызбен тығыз байланыс жасап, олардың ата жұртына оралуына 

жол ашты. Сондай-ақ, Сыртқы істер министрлігінің айрықша тапсырмалар 

жөніндегі елшісі, Қазақстан Республикасының Египет Араб 

Республикасындағы, Израильдегі елшіліктердің кеңесшісі болып тер төкті. 

Соңғы жылдары Сыртқы істер министрінің кеңесшісі лауызымынан 

зейнетке шықты. Қ. Тоқаев: «С.Батыршаұлы – білімді, белсенді, өмірлік 

ұстанымы бар азамат жəне табиғатынан халықтық дипломатиясынан 

сусындаған» – деп, «Дипломатиялық қызмет жəне халықаралық 

қатынастар» оқулығына жазған алғы сөзінде өз ойын білдірген. 

Тəуелсіздікті алар алдындағы 1991 жылғы тамыз айында Елбасы Н. 

Назарбаевтың шақыруымен Америка Құрама Штаттарының Мемлекеттік 

хатшысы Джеймс Бейкер Қазақстанға келген болатын. Алып елдің 

Мемлекеттік хатшысын Елбасы қабылдап, екі ел арасындағы саяси, 

экономикалық түрлі мəселелер жəне болашақтағы қарым-қатынас туралы 

толғамды ойлар талқыланды. Өйткені Қазақстан жерінде стратегиялық 

ракеталар жəне ядролық полигондар орналасқан, сонымен қоса, елімізде 

үлкен мұнай қоры анықталған болатын. АҚШ осы жайларды ескеріп, 

елімізбен саяси, сауда-экономикалық қатынас орнатуға бел байлады. 

Сөйтіп, олар тиімді келіссөз жасай алды. АҚШ-тың тəжірибелі ірі 

компаниялары Қазақстан мұнайын игеруге көмектесетін болып келісілді. 

Сол уақытта еліміз тəуелсіздікті əлі жарияламаған, қазақ 

дипломатиясының тəжірибесі де аз болатын. Соған қарамастан, Америка 

делегациясын жоғары дəрежеде қарсы алып, нəтижелі келіссөз жүргізілді. 

Жоғары дəрежелі делегацияны қарсы алып, оларды күтуде қазақ 



683 

дипломатиясы үлкен іс атқарды. Оған дəлел Джеймс Бейкер Сыртқы істер 

министрінің міндетін атқарушы С.Батыршаұлына арнайы алғыс білдіріп, 

хат жазады.  

1990 жылы 25 қазанда қазақ дипломатиясы «Мемлекеттік егемендік» 

туралы Декларация даярлауға өз үлесін қосты. Бұл декларацияда тұңғыш 

рет «мемлекет» деген сөз қолданылып, шетелдермен байланыс жасау 

мəселесі бекітілді. Тəуелсіздік алу жолында бұл құжаттың маңызы өте зор 

болды.  

Қазақстан Республикасы 1992 жылы 2 наурызда Біріккен Ұлттар 

Ұйымының толыққанды мүшелігіне қабылданды. Қазірде Қазақстан 

мемлекеті əлемдік аренада беделді мемлекетке айналды жəне бұған қазақ 

дипломатиясының да қосқан үлесі мол екендігі хақ. 

1991 жылы қазан айында Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымының 

сессиясына Кеңес одағының делегациясы құрамында Сыртқы істер 

министрінің орынбасары С.Батыршаұлы да қатысады. Біздің дипломат осы 

сəтті пайдаланып, БҰҰ-ға мүше елдердің делегацияларымен жұмыс 

жүргізіп, Қазақстан туралы мəлімет береді. Ол осы тұста АҚШ 

Мемлекеттік департаментінің бөлім басшысы Джонсон жəне АҚШ 

Конгресінің жауапты хатшысы Джоунстқа Қазақстан басшысының 

тəуелсіздікке баратын идеясын да жеткізеді. 

Бір жарым айдан соң, Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда 

мемлекеттік Тəуелсіздігін жариялады. Тəуелсіздіктің бастапқы жылдары 

Сыртқы істер министрлігі, елшілер, дипломаттар туралы заңнама, қаулы, 

ережелер даярлауда мол тəжірибесі пайдаға асты. Сол жылдары 

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі қалыптасуына, шетелдерде біздің 

елшіліктеріміздің ашылуына үлкен жұмыс жасалды.  

С.Батыршаұлы дипломатиялық қызметпен бірге ғылымда, 

халықаралық қатынастар мамандығына маман даярлауда жемісті еңбек 

етуде. 2005-2010 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінде докторлық диссертация кеңесінің мүшесі, 

2002 жылдан бастап Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

Халықаралық қатынастар факультетінің профессоры жəне ғылыми 

кеңесінің мүшесі болды. 

Еліміздің қоғамдық жұмыстарына белсене араласып жүрген ардагер 

дипломат, ұстаз Астанадағы «Мемлекеттік тіл» қозғалысының төрағасы 

қызметін атқаруда қазақ тілін мемлекеттік тіл мəртебесіне жеткізу 

мақсатында көптеген игілікті істер атқарып келеді. 

Ол көптеген ғылыми-публицистикалық еңбектер жазды. «Развитие 

промышленности в развивающихся странах», «Внешнеэкономические и 

культурные связи Казахстана» жəне «Дипломатия тек сыртқы саясат 

емес…», «Мысырдағы Мəмлүк сəулет өнерінің тарихы», «Оман 

Сұлтандығы» еңбектерінің авторы. Республика тарихында тұңғыш рет 

қазақ тілінде «Дипломатиялық қызмет жəне халықаралық қатынастар» 
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оқулығын жазып шыққан бірегей дипломат. Осы еңбегі үшін Қазақстан 

жоғарғы оқу ассоциациясының шешімімен «Ахмет Байтұрсынұлы» 

республикалық медалі тапсырылды. Сондай-ақ, Қазақстанның жəне 

шетелдердің саяси-экономикалық, əлеуметтік проблемаларына 

байланысты жүзге жуық мақалалары мен еңбектері жарық көрді. 

Дипломатия саласында атқарған ерен еңбегі үшін Кеңес одағы, 

Қазақстан Сыртқы істер министрлерінің көптеген грамоталары мен Алғыс 

хаттарын алды. «Қазақстан Республикасы Дипломатия қызметінің еңбек 

сіңірген қызметкері», Елдің тəуелсіздігіне қосқан еңбегі үшін Қазақстан 

Республикасының «Құрмет» орденімен, Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін «Нəзір Төреқұлов» медалімен 

марапатталған [1]. 

Қазақстанның дипломатиясының дамуына үлесін қосқан тағы бір 

тұлға Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1953 жылы 17 мамырда Алматы 

қаласында дүниеге келген. Мемлекет жəне қоғам қайраткері, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы. 

КСРО Сыртқы істер министірлігінің жанындағы Мəскеу мемлекеттік 

халықаралық қатынастар институтын 1975 жылы, Ресей Федерациясы 

Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын 1992 жылы 

бітірген. Бейжің Тіл институтында бір жылдық лингистикалық институтта 

тағлымдамадан өттікен. Саяси ғылымдардың докторы. Ағылшын, қытай 

жəне француз тілдерін меңгерген. 

Институтты бітіргеннен кейін мамандығы бойынша КСРО Сыртқы 

істер министрлігінің орталық аппаратында, шетелдік өкілдіктерде қызмет 

істеген. 1984 жылдан КСРО Сыртқы істер министірлігінің орталық 

аппаратында, Сингапур Республикасындағы КСРО елшілігінде, КСРО-ның 

Қытайдағы елшілігінде қызмет етті. 1991 жылы КСРО Сыртқы істер 

министрлігінің Дипломатиялық академиясының тыңдаушысы болды.  

       
3 сурет - Қасым-Жомарт Кемелұлы 

 

1992 жылы наурызда - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 

Министрінің орынбасары, 1994 жылы қазаннан бастап Қазақстан 
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Республикасының Сыртқы істер Министрі болып тағайындалды, осы 

жылдары еліміздің халықаралық қауымдастыққа танылу кезеңі де сəйкес 

келеді. 2002 жылғы қаңтардан 2003 жылғы маусымға дейін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік хатшысы - Сыртқы істер Министрі. 2003 

жылы маусымнан Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі етіп 

тағайындалды. 2007 жылдың қаңтар айынан - Қазақстан Республикасы 

Президенті жарлығы бойынша Парламент Сенаттың депутаты. 2007 жылы 

қаңтарда Парламент Сенаттың төрағасы болып сайланды [4, 174 б.]. 

2011 жылғы 12 наурызда БҰҰ Бас хатшысы орынбасарының 

орынтағына тарихта тұңғыш рет біздің отандасымыз Қасым-Жомарт 

Тоқаев отырды. Ол бұған қоса БҰҰ-ның Женевадағы бөлімшесінің 

директоры жəне Қарусыздану бойынша конференцияның бас директоры 

қызметін атқарды. Тоқаевтың мұндай қызметке тағайындалуы 

қазақстандық өкілдің биік кəсіби жəне саяси деңгейін айғақтаумен қатар, 

мемлекет пен оның басшысының да беделі биік екенін көрсетеді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев 2013 жылы 16 қазанда ҚР Парламенті 

Сенатының Төрағасы болып сайланды. Тоқаев тəуелсіз Қазақстанның 

сыртқы саясатының бағыты мен жүзеге асырылуына тікелей қатысты жəне 

сол істерді баяндайтын бірнеше еңбектің авторы. Оның еңбектерінде 

Қазақстанның сыртқы саясатымен қатар президент Нұрсұлтан 

Назарбаевтың рөліне, көбірек мəн беріледі.  

«Нұр мен көлеңке» аталатын еңбегінде ол 2005 жылы Қазақстан 

президенті сайлауында Нұрсұлтан Назарбаевтың 91 пайызбен жеңіске 

жетуін халықтың əділ таңдауы, əділ сайлау нəтижесі деп көрсетеді. 

«Президент сайлауын бақылауға бұрын-соңды болмаған көлемде – 1500 

бақылаушы келді. Олардың арасында Қазақстандағы сайлауға негативпен 

қарайтындары да болғандықтан, қорытынды қандай болатыны еш құпия 

емес еді»,- деп жазады ол [6, 9 б.]. 

Сонымен қатар «Как это было: хроника волнений в Пекине», 

«Организация Объединенных Наций: полвека служения миру», «Под 

стягом независимости», «Беласу», «Внешняя политика Казахстана в 

условиях глобализации» еңбектері жарық көрген. Қ.Тоқаевтың 

басшылығымен «Дипломатия Республики Казахстан», «Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты» атты жəне т.б еңбектер Қазақстанда 

жəне шет елдерде жарық көрген [4, 174 б.]. 

Дипломаттар Қасым-Жомарт Тоқаевты «Қазақстан сыртқы істер 

министрлігінің негізін салушы, ел дипломаттарының жетекшісі, 

халықаралық дипломатияда салмағы бар тұлға» деп бағалайды. Мысалы, 

Сыртқы істер министрлігінде ұзақ жылдар қызмет еткен Бабыр Дəуренбек 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың кəсіби шеберлігіне, жеке басының 

қарапайымдылығын жоғары бағалай келе:  «Ол министрліктегі қарапайым 

қызметкерлердің əрбірін аты-жөнімен айтатын, барлық оқиғадан хабардар 

болатын. Шетелге бара жатқан дипломаттарға кеңес беретін, қызметтен 
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кететін елшілік қызметкерлерді де жеке қабылдап, мəн-жайды толық 

түсінуге тырысатын. Тоқаев басқарған тұста сыртқы істер министрлігінде 

кадрлық бей-берекетсіздіктерге жол берілген жоқ, – дейді [3]. 

Қазақтың көрнекті дипломаттары бұл тұлғалармен ғана шектеліп 

қалған жоқ, бұлар тек бір бөлігі ғана. Қазақстан мемлекеттік тəуелсіздігін 

алған алғашқы жылдары шет мемлекеттермен дипломатиялық жүйе 

орнатып, 20-дан астам елшілік ашылды. Сол кезде қызмет еткен 

елшілердің жетеуі ғана кəсіби тəжірибелері бар дипломаттар болған.  

Олар: И. Аманғалиев, Б. Әмреев, С. Батырша-ұлы, Н. Дəненов, С. 

Құрманғожин, Т. Сүлейменов, Б. Тайжанов. Басқа Елшілер өзге 

салалардан, атап айтқанда партия, мемлекет, шаруашыдық қызметтерінен 

келген екен. Кейін Мəскеуде жəне шетелде қызмет атқарып жүрген қазақ 

дипломаттары жəне барлау қызметкерлері Қазақстан Республикасының 

сыртқы істер министрлігіне жұмысқа щақырылды. 

Дипломатия кəсібінің қоғамдағы беделі артқан сайын жастар көбірек 

келіп, халықаралық салада жаңа буын мамандары қалыптасты. Сыртқы 

істер ведоствосы қызметкерлеріне Қазақстанның беделін нығайту, 

халықаралық проблемаларды шешуге белсене атсалысу, əлемдік 

экономикалық жүйеге тең құқылы ықпалдастық ету, еліміздің сыртқы 

саяси бағдарын дəл əрі тиімді жүзеге асырудың зор жауапкершілігі 

жүктелген. Қазіргі уақытта əлемдегі мемлекеттің сыртқы саясатын жемісті 

жүргізуде Сыртқы істер министрлік жүйесінде білікті дипломаттар 

баршылық [4, 176 б.]. 
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В КАЗАХСТАНЕ С 1921 ПО 1925 ГГ. 

 

Новая экономическая политика Казахстана в рассматриваемый 

период, как впрочем, и все другие стороны жизни, определялись в первую 

очередь политикой союзного Центра. Хотя, как декларировалось, 

Республика вправе была самостоятельно определять свое социально-

экономическое развитие, в реальности эта самостоятельность была 

достаточно формальной. Диктат центра  проявлялся в командно-

административной системе и директивам, согласно которым жила вся 

страна. 

Аул и деревня Казахстана ещё глубже погрузилась в пучину 

государственного произвола, чиновники буквально терроризировали 

крестьян, организуя бесконечные «недели посева», «красные декады 

обмолота», наводняя аулы и деревни мобилизованными на «агарный 

фронт».  

Политика военного коммунизма попирала законы экономики, 

искусственно и форсировано насаждая господство глубоко 

иррационального нерыночного уклада, отвергая фактор товарно-денежных 

отношений и торговли, возвращая тем самым экономику страны в эпоху 

раннесредневекового замкнутого натурального хозяйства, большевики 

возвели бестоварную утопию в ранг реальной государственной политики. 

При всем этом принародного покаяния не произошло, лишь 

озвучивались оправдания «хотели как лучше и быстрее». Ленин писал: 

«…пытались наладить государственное производство и государственное 

распределение продуктов по-коммунистически…»[1; c.20]. 

Расчеты, тем не менее, потерпели сокрушительное фиаско. Грянул 

экономический, социальный и политический кризис. В этом и был главный 

итог политики «военного коммунизма» и её воплощения бестоварной 

утопии. 

В кризисной ситуации коммунисты вынуждено отходят от 

«политики военного коммунизма». Ленин, не смотря на сопротивление 

значительной части коммунистов, идет на «исторический компромисс». В 

последствии многие коммунисты видя в новой экономической политики 

переход к капитализму просто выходили из партии. В основе лежала более 

терпимая по отношению к различным формам собственности игнорировать 

в дальнейшем фактора товарно-денежных рыночных отношений и др. 

экономических детерминантов. 

Важным моментом, запускавшим рыночные отношения, было 

допущение свободы торговли, но государство еще не отошло от  тех догм, 

которые были навязаны.   Поэтому   в первое время  пытались 

контролировать сферу обмена.   В  этом вопросе Ленин уделял внимание 

кооперации, считая, что тем самым организует товарообмен между 

городом и деревней. Выступая на одном из съездов Ленин сказал: «…что 
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теоретически возможен свободный, местный оборот,  который не 

разрушит, а укрепит пролетариат, а как это сделать покажет практика…» 

[1; c.22]. 

Новая экономическая политика означала переход от методов военно- 

политического союза рабочего класса и крестьянства к союзу на основе 

хозяйственных методов, путем замены продразверстки- 

продовольственным налогом, использования и регулирования товарно-

денежных отношений. НЭП означал борьбу  социалистических и 

капиталистических элементов по принципу «кто-кого» и органическое 

вытеснение капиталистических элементов, а затем и полную ликвидацию 

их на основе индустриализации страны и сплошной коллективизации 

крестьян. 

Восстанавливая народное хозяйство и направляя его на развитие по 

социалистическому пути, Советская власть опиралась на ведущую роль 

социалистически-обобществленных экономических высот и прежде всего 

на национализированную тяжелую индустрию, а также на растущую 

политическую и трудовую активность трудящихся масс города и деревни. 

Задача заключалась в том, чтобы восстановить народное хозяйство, 

ликвидировать в дальнейшем тяжелое наследие прошлого- хозяйственную 

и культурную отсталость ранее угнетавшихся народов, чтобы помочь им 

догнать в этом отношении Центральную Россию. 

Осенью 1921 года, что с товарообменом ничего не вышло, частный 

рынок оказался сильнее государственного, и вместо товарообмена 

получилась обыкновенная купля продажа.  Декретом  (1923 г) ЦИК и СНК 

СССР отменялась обязательная приписка граждан к единым 

потребительским обществам, а вступление и выход из них – дело 

добровольное. 

Итак, очередная попытка поступить вопреки экономической логике, 

то есть обойтись без опоры на товарно-денежные отношения закончилась 

провалом. 

Возрождение товарно-денежных отношений проявилось в том, что 

возвратили зарплату, натуральная часть в которой все больше 

уменьшалась; восстановлены коммунальные платежи, платный проезд в 

городском автотранспорте, сбор налогов и др. 

Происходит оздоровление финансовой системы: открытие 

государственного банка в 1921 г в ноябре, проведена денежная реформа в 

1922-1924 в результате страна получила «твердую валюту», высоко 

котировавшуюся на мировых денежных  рынках. 

Продналог совершенствовался. Имеющие менее 6 голов КРС 

освобождались от налога. Вместо трудгужналога, подворно-денежного 

налогов устанавливался единый натуральный налог. С укреплением 

рыночных отношений применялась смешанная форма налога – натурой и 

деньгами, а с 1 января 1924 г. - только деньгами. Налог был 
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прогрессивным, основная тяжесть ложилась на кулаков и баев. 

Для восстановления сельского хозяйства было учреждено общество 

сельхозкредита. Оно помогало в обработке полей, приобретении 

сельхозмашин, мелких предприятий (мельницы, пекарни, скотобойни). 

Союз «Кошчи», крестьянские комитеты представляли начальную форму 

кооперации. Государство выделяло кредиты крестьянству на приобретение 

сельхозмашин и орудий. 

Наконец-то правительство признало невозможность осуществление 

хозяйственного планирования в дефиците ресурсного обеспечения. 

Экономика государства продолжала сохранять обозначившийся 

крестьянский характер, так как согласно критериям Д.Тернера в 

определении экономики государство- половина населения проживает в 

деревне и занята в сельском хозяйстве, а с/х, как сектор экономики играет 

решающую роль в формировании общественного продукта. 

Таким образом, можно говорить о том, что инновации НЭПа не 

могли не распространиться на агросферу. 

Прежде всего, коренным образом был изменен принцип изъятия  

крестьянского продукта. В марте  1921 г. ВЦИК принял декрет «О замене 

продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом». 

В 1921-1922 гг. сфера применения продналога в Казахстане 

оказалась суженной из - за критической ситуации в сельском хозяйстве. В 

губерниях Западного Казахстана погибло около 50-80% урожая, а 

врезультате сильнейшего джута сократилось поголовье скота до 80, а в 

некоторых районах до 100%. 

В связи с бедствием некоторые районы были  включены  в число 

голодающих районов страны и соответственно освобождены от  уплаты 

налога, Декретом ВЦИК от 18 августа 1921 г. Налоговые обязательства 

снимались также и с кочевых и полукочевых  скотоводческих хозяйств 

(Постановление Президиума ВЦИК КаССР от 28 июня 1921 г.). 

Голодающим районам была оказана помощь: организация общественных 

столовых с 1 января 1922 г., кочевое население получило сухпаек, а часть 

голодающего населения эвакуировано в благополучные районы страны. В 

полной мере продналог  был собран только в Семипалатинской и 

Акмолинской губерниях.  

В итоге в республике налог был выполнен на 55 %. Таким образом 

хозяйственная разруха в Казахстане была более глубокой, чем в общем по 

стране, помимо урона в с/х, очень сильно пострадало животноводство, в 

котором было занято около 95% казахского населения. Сокращались, как 

посевные площади, так и животноводство. Такое положение объяснялось 

не только джутом и засухой, но и откочевкой большей части населения в 

сопредельные страны, начиная с 1916 г. Такое положение оставалось 

вплоть до 1923 г.  

Экономические связи промышленных районов нарушены в полной 
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мере с земледельческими и скотоводческими. Пользуясь таким 

положением в Казахстане, остатки белогвардейцев организовывали 

мятежи, развивался бандитизм, например, в Акмолинской и 

Семипалатинской губерниях, Уральской губернии Тургайской области  и 

т.д. 

Сложившаяся к тому времени историческая обстановка при 

проведении НЭП в Казахстане выдвигала исключительно сложные  и 

трудные задачи. Это объясняется не только чрезвычайной отсталостью 

хозяйства, но и  переплетением сложных противоречивых общественно-

политических отношений, так как у казахов преобладало кочевое 

скотоводство  и  патриархально-родовой быт. К этому следует 

присовокупить низкую плотность населения (2,1 чел на 1 м
2 
по сравнению

 
 

с 22 чел на1 м
2
 в Европейской части России)  [3; 124]. Очень важно было 

провести электрификацию страны и создать развитую сеть автомобильных 

и железных дорог. 

В письме ЦК ВКП(б) от 1 декабря 1924 г партийным органам 

говорилось: «Отсутствие удобных путей сообщения, отсталость 

крестьянских хозяйств  и отсутствие промышленности, почти полная 

безграмотность населения и т.п. – все это создает большие трудности в 

деле социалистического строительства». 

Не маловажную роль играли классовые отношения, в Казахстане они 

были особенно сложные. Если в центральных районах класс помещиков и 

буржуазия были сильно подорваны, то в Казахстане, не смотря  на 

большой подрыв экономики кулачество и феодально - байские элементы в 

ауле, все ещё преобладали патриархально-феодальные отношения: баи 

владели крупными стадами скота и использовали труд рядовых 

скотоводов. С таким положением нельзя было перейти к новой 

экономической политике – все это создавало тяжелую обстановку в 

Казахстане, сопровождающейся ожесточенной классовой борьбой, 

Нейштадт называет «враждебные классы» [3;125], они бешено 

сопротивлялись нововведениям, в частности НЭП, а поддержку оказывали 

империалисты и белогвардейцы, которые сеяли недоверие между русским 

и казахском населением, распространяя слухи – неправильно 

истолковывали переход к  НЭПу (в Казахстане говорили о том, что эта 

политика ведет к укреплению патриархально-феодальных отношений). 

Правительство вело разъяснительную работу и продвигало НЭП в 

Казахстан. 

Прежние виды натуральных  налогов заменены единым натуральным 

налогом, по которому была установлена единая ставка. Налогообложению 

подвергались скотоводческие кочевые и полукочевые хозяйства. 

Например, для Западного Казахстана устанавливалась 50% скидка с 

исчисленной суммы налога. Хозяйства, засевавшие поощряемые 

технические культуры (хлопок и др.) освобождались от уплаты налога с 
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одной трети своих посевов.  

По решению XIII конференции РКП(б) единый 

сельскохозяйственный налог 1924-1925 гг исчислялся в твердой валюте 

(после денежной реформы 1922-1924 гг. ходила твердая валюта  червонцы 

и «совзнаки»)  и должен был взиматься исключительно в денежной форме. 

В основном налогом облагались кулацко - байские хозяйства.  В 

особенности это практиковалось в кочевых и полукочевых районах, 

населенных казахами (в оседлых районах освобождались от налога 18-20% 

хозяйств, в кочевых или полукочевых 60-70%, а 5 - 6% байских хозяйств 

уплачивали свыше половины всего налога), потому что в 1919-1920 гг, 

1922 г свирепствовали сильнейшие джуты. 

Таким образом, направление налоговых реформ в целом 

соответствовала задачам восстановления сельского хозяйства. 

В итоге были намечены конкретные  пути   проведения в жизнь НЭП 

в Казахстане  с учетом местных особенностей (сплочение казахов и 

русских и вовлечение их в социалистическое, хозяйственное 

строительство). 

Несмотря на трудности и остроту обстановки сложившейся в 

Казахстане в период перехода  к НЭПу, вскоре благоприятно сказался на 

всем хозяйственном и политическом состоянии республики.  

Основные направления развития НЭПа в восточном Казахстане. 

Согласно статистическо-экономическому обзору, документ №2 согласно 

экономическому обзору накануне перехода  к НЭПу «общая площадь 

республики равнялась 1 941 109 кв. верст из них  восточные губернии 

Семипалатинская и Акмолинская занимают около половины всей 

территории  КАССР (47,2%), в том числе в Акмолинской губернии  на 1 кв 

версту приходится 2,7 чел., в Семипалатинской – 2,2; городское население 

по Казахстану составляло 8,3%, большая доля приходилась на 

Оренбургскую, Уральскую и Семипалатинску губернии». Основным 

содержанием экономической деятельности является сельское хозяйство. В 

республике оно представлено двумя основными системами: 

скотоводческая и зерновая, между ними наблюдается переходный тип -  

полуземледельческое с уклоном к земледелию или к скотоводству. 

Скотоводческая система охватывала южную, большую  часть республики; 

зерновая- полоса вдоль северной границы. полуземледельческий тип или 

смешанный располагался между первым и вторым, соответственно можно 

сделать предположение о том, что восток – полуземледельческий тип 

хозяйства и скотоводство и земледелие. 

Резолюцией были отменены кун и калым. [4;30-31],созданы 

избирательные комиссии, «..Первый Усть-Каменогрский горуездный 

исполком был избран на съезде Советов 15 августа 192о г..» [4; 70], также 

были созданы женотделы при обкоме РКП(б на местах), в Семипалатинске 

образован в июне 1920 г – политико-просветительная работа среди 
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женского населения. 

С переходом к новой экономической политики, связанной с 

развертыванием рыночных отношений, значительно выросло количество 

торговых и промышленных предприятий.  В целях оживления 

товарооборота были возобновлены ярмарки, среди которых важнейшую 

роль играли Куяндинская, Баян - аульская, Чарская, Песчаная в 

Семипалатинскрй губернии, Атбасарская Таинчинская в Акмолинской 

губернии, Уиле и Темире (Актюбинская) и в Урде (Букеевская). В 1927 г. 

функционировали 75 местных, 13 губернских, 7 краевых ярмарок с 

оборотом в 30 млн. руб. В них принимали участие купцы из Китая и 

Монголии 

Наряду с восстановлением местной промышленности, начала 

насаждаться промышленность переброшенная в Казахстан из центральных 

районов  страны. С конца 1922 г началось трестирование предприятий. 

Объединения и тресты окончательно были оформлены на основе 

общевсесоюзных декретов о трестах от10 апреля 1923 года и 13 июля 1923 

г, определив новую экономическую структуру промышленности, 

соответствующую НЭП, и закрепивших хозяйственный расчет в 

промышленности.  

В 1924 г ВЦИК СНК РСФСР издали декрет о землеустройстве 

кочевого и переходящего к оседлости хозяйствам. Земледельческим 

хозяйствам предоставлялись кредиты и хозяйственно-налоговые льготы. 

Из постановления Бобровской волости беспартийной конференции 

Усть-Каменогорского уезда о выполнении единого сельхозналога от 1 

июля 1923 г. 

«Уплатив один раз в год, крестьянин имеет возможность в 

продолжение целого года заботиться исключительно о поднятии своего 

сельского хозяйства, а также при снабжении достаточными 

кредитами…дает возможность объединиться крестьянству вокруг 

кооперации, вытеснив частную спекуляцию» [5; 214]. 

Из информациио состоянии с/х в Каркаралинскомуезде 

Семипалатинской губернии от 28 ноября 1924 г. 

«В Каркаралинском уезде открыты сельскохозяйственные  

товарищества». 

Из информации следует в силу отдаленности помощь из губернии 

поступает с большим опозданием. Общее состояние удовлетворительное: 

обеспечение продуктами питания, налог собран, крестьяне переходят к 

оседлости и т.д. 

НЭП действительно вывел страну из кризисного голодного 

состояния. Всех своих возможностей, однако, она не исчерпала, так и  не 

став полем свободного хозяйствования, методом полного преодоления 

экономической монополии государства, бескультурья, бюрократизма и 

злоупотреблений в сфере предпринимательства. Однако НЭП вошел в 
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историю как период культурной, идеологической, социальной и 

экономической разрядки после установления Советской власти и 

окончания Гражданской войны. 

В своей работе я попыталась проследить внедрение новой 

экономической политики для того, чтобы восстановить народное 

хозяйство в Казахстане после разрухи и голода в период 1921 по 1925 г. В 

подтверждении слов, выше сказанных, во второй части работы привела 

выдержки из документов и материалов о введении НЭПа, развитии 

сельского хозяйства, промышленности, скотоводства, установление связи 

города с деревней, развитие товарно-денежных отношений и приведение 

населения к оседлости.   
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Мемлекттік білім беру стандарты бойынша, баланы тыңғылықты 

дайындау үшін, оның көптеген бағдарламалар қолдануымен физика 

курсындағы заңдылықтарды өте жақсы меңгеруге тиісті. Осы 

бағдарламаның негізгі бағыты, оқушының білімге деген құштарлығы мен 

зейіннін ашып, оның өзінің арманындағы мамандыққа жол ашу. Осыған 

байланысты психологтар ойлаудың екі түрін ажыратады: конвергентті 

(тұйық, шығармашылық қабілеті төмен) жəне дивергентті (ашық, 

шығармашылдығы жоғары қабілетті). Осы жіктемеге жататын оқушыны 

арнайы  екі топқаға бөледі. Оның бірінші конвергентті бағыттағы балалар 

ғылымға жақын, өте сабырлы байыппен жасалатын істерге қызығатындар, 
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ал екінші топқа дивергентті, яғни шығармашыл (мəдени салада) тек ортада 

жүргісі келетін, қоғаммен тез қарым- қатынас ұстай алатындар жатады [1].  

Қазіргі кезде психологтардың зерттеу нəтижелерін ескеріп, ойлаудың 

тағы да бірнеше түрі қарастырайық: а) көрнекі-əрекеттік ойлау–мəселені 

шешу жағдаятын шынайы түрлендіретін, бақыланатын қозғалыстық əрекет 

арқылы іске асатын (мектеп бағдарламасындағы тақырыптарын толық 

меңгерілмегенде; өзіндік дамуына үлес қосуымен іске асырылады) ойлау 

түрі; б) көрнекі–бейнелік ойлау–жағдаят тек бейне жоспарында ғана 

түрленетін (əр тəжірибені орындауға арналған құралдардың толық 

бейнелік сипаттамасын білуі) ойлау түрі. Көрнекі-əрекеттік ойлауға 

қарағанда көрнекі–бейнелік ойлауда алдыңа қойылған мақсатқа жету жолы 

бейнеленеді.  

Психологиялық инерция немесе ойлау инерциясы-адамның 

жинақталған тəжірибесіне байланысты мəселені шешуге дəстүрлі əдіспен 

еріксіз түрде ұмтылуы. Көптеген ойшылдардың айтқан алғашқы ұсынылып 

зерттелмеген пікірлерін дұрыстауға көмектескен ең тиімді жол. С.С. 

Литвиннің пайымдауы бойынша психологиялық инерцияның түрлері: 

а)инерцияның əдеттегі функция жəне бағытталған функция, яғни бұл əр 

заттың атауының тек бір ғана мағынаны бермейтіні туралы пікірді 

қалыптастырады. Демек бір затқа жан- жақтан анықтама беруге тырысу 

керек екендігін дəлелдейді; б) арнайы терминнің инерциясы, демек күрделі 

техникалық терминдарды адамдарға түсінікті тілде, ешқандай мағынасын 

өзгертпей жан- жақты қарастыруды дəлелдейді; в) əдеттегі қалыптың ішкі 

инерциясы, жаңа мəліметтерді игеруде ескі қалыптың ішкі инерциясына 

өзгеруін сипаттайды. Демек, қандай да болсын мəліметті жан- жақты 

қарауға мүмкіндік береді. Сонымен, психологиялық инерциясының 

(немесе ойлау инерциясы)  мынандай қасиеттерін төмендегі модель (1-

сызба) арқылы көрсетуге болады:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-сызба Психологиялық инерция моделі 

Сонымен қатар, психология саласы ойлаудың қос 

классификациясымен байланыстырады: а)теориялық ойлау–ғылыми 

ұғымдарды пайдалану негізінде физикалық заңдар мен ережелерді танып–

Психологиялық инерция ( ойлау инерция) 

Бейнелеу мен қиялдауға қарама- қарсы құбылыс 

күнделікті өмірге өте қажет 

жəне пайдалы; 

заңдылықты ашуға емес, оны 

толыққанды аяқтауға мүмкіндік 

береді. 

дəлелденген заңдылықты қайта 

өңдеуге мүмкіндік береді; 

жаңа заңдылықтың ашылу 

жолындағы тосқауылдарды 

жеңуге мүмкіндік береді;  
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білуден тұратын ойлаудың жоғары дамыған түрі; б) практикалық ойлау–

ақиқатты физикалық түрде өзгертуге дайындық күйін (мақсат қою, жоспар, 

жоба, схема құру) білдіретін ойлау түрі. Бұл ойлау түрі кеңес психологы 

Б.М. Тепловпен едəуір көп зерттелінген. Мысалы: физиканы оқытуда, бізге 

белгілі берілетін тапсырмалар көбінесе конвергентті бағытқа жатады, яғни 

олар тек бір ғана жауапты, алдын ала зерттеліп айқындалған қорытынды 

формуламен шығарылады. Демек ол айқын тек ғана бір бағытты 

қарастыруды талап етеді. Ал дивергентті бағыттағы мысалдарды 

қарастыратын болсақ, онда сызба түрінде берілетін арнайы тапсырмаларды 

қарауға болады. Себебі шығарудың бірнеше жолдары болады. Осы арқылы 

дивергентті бағыт тек позитивті жақта ғана жүруді үйретеді. Осы бағытта 

оқушыларға физикалық заңдылықтарды толыққанды жеткізу үшін 

мектепте арнайы физикалық үйірмелерді, топ бойынша сабақ үйретуді 

жəне көптеген зерттеулердің шығарылу жолдары бар логикалық 

тапсырмаларды беру керек [2]. Себебі оқушыларға (жас ерекшеліктеріне 

қарай) психологиялық инерцияны жою үшін көбінесе логикалық 

тапсырмалар берген жөн. Мысалы: жүйелілік; диалектикалық; елестету; 

шығармашылық елестету; шығармашылық ішкі түйсік жəне т.б. тапсырма 

арқылы көптеген мəселеден шығу жолдарын қиялдай алады. Оқушылар 

секілді қиялдап, армандауға көбінесе ересектерге инерциялық ойлау 

кедергі болады. Бір сөзбен айтқанда, психологиялық инерция кез келген 

бір жақсы əдіске немесе есептерді шешуде, ойлау бейнесіне орналасу 

дегенді білдіреді. Әдетте  психологиялық  инерцияны «таптаурын жолмен 

жүру» мəнімен сипаттайды. Сұрақпен  танысу психологиялық инерцияны 

күшейтеді. Бізге таныс объектілер, процестер  немесе ойлар жаңа салада  

сирек  қолданады. Бұны функционалдық табандылық эффектісі дейді. 

Мысалы: бір ғана тəжірибелік құрал көмегімен бірнеше зерттеу 

жұмыстарын жүргізу жолдарын (2-сызба) қарастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-сызба Классификация моделі 

Психологиялық инерция оқу барысында жас шамасына қарай арнайы 

сурет (кескін, сызба, бейне, көрініс) арқылы бағыт беру, ол төменде 

Психологиялық қос классификация 

теориялық практикалық 

Конвергентті 

-бір жауапты тапсырмалар; 

-қорытындыланған формуланы 

пайдалану арқылы; 

  

Дивергентті 

-сызба түріндегі тапсырмалар; 

-шешу əдістерінің əртүрлілігі; 

-физикалық үйірмелердің 

жүргізілуі; 

-логикалық тапсырмалар. 
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көрсетілгендей əсер етеді. Түсіну - яғни көру. Оқушылар көп жағдайда 

өздерінің ойларымен сəйкес келетін фактілерді білуге ұмтылады, бұл 

дəлелденген [3,4]. Әр түрлі əдістер көмегімен психологиялық инерцияны  

жеңу жолдары бар екен, оны мынандай мысалдар арқылы жүзеге асыруға 

болады: а) сын-шығармашылық ойлауға қызмет етеді; б) сана маңызды 

болып табылады; в) ойларын еркін жеткізу қажеттігі. Осыдан жоғарыда 

айтылғандай психологиялық инерцияны жеңу жолдары жас 

ерекшеліктеріне байланысты болуы (1-кесте) тиіс.  
Кесте 1- Тапсырма түрлері 

Сыныптар Тапсырма түрлері 

7 сынып Барлығымызға белгілі поездарда стоп- кран ашық қызыл түсте боялған. Ал 

ол ұшақта қандай түсте? Аспан секілді ашық көк па? Мүмкін жасыл, қызыл 

сары шығар? (балалар өз нұсқаларын айтады, бірақ та ол  ұшақтарда жоқ 

екенін білмейді). 

8 сынып Кім циркта басын жоғары ұстап жүреді? (балалар «акробаттар» немесе 

«клоундар» деп жауап қайтарады, кім басын төмен қаратып жүреді деген 

сұрақты естіген секілді. Негізгі дұрыс жауабы барлық адамдар.) 

9 сынып 

 
Осы суретте не бейнеленгені туралы балалар өз ойларын айтады, себебі 

олардың пікірлері əртүрлі болуы мүмкін. 

10 сынып 

7 геометриялық фигура көмегімен өте кішкентай 

квадратты құрастыру керек. 

11 сынып Сызба есептер 

Механика курсында Электростатика 

курсында 

Оптика курсында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массасы 5т, 

бастапқы 

жылдамдығы 

54км/сағ машина 

0,4м/с
2 

үдеумен 

бірқалыпты 

кемімелі қозғалған. 

 

 
Суретте параллель 

жалғанған екі 

өткізгіштң сызбасы 

берілген. Кедергісі 

R1= 44 Ом өткізгіш 

арқылы I1=5 А ток 

өтеді. I2=0.8 А ток 

өткендегі 

өткізгіштің  R2 

 

 

Белгілі тегіс ортаға 30 

градуспен сəуле түсті. Оның 

сол ортада шағылу бұрышы 

неге тең болады? 

Fүй

 

 N  

 P=mg 
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Машинаны тежеуші 

күшті, оның орын 

ауыстыруын жəне 

толық тоқтағынғы 

дейінгі уақытты 

табу керек? Үйкеліс 

коэффициенті 

қандай? 

кедергісін 

анықтаңыз. 

 

 

Мөлдір дененің бетіне 

түскен сəуленің бұрышына 

байланысты. Жəне де сыну 

көрсеткішінің 

коэффициентін ескеру керек. 
 

Қорытындылай келе, көптеген сауалнамалардың жауаптарына 

байланысты көбінесе оқушыларға сызба түрінде берілетін тапсырмалар 

күрделі екендігі белгілі болды. Ал оқытушылардың пікірі бойынша, сызба 

есептері ол нағыз логиканы дамытуға бағытталған есептер қатарына 

жататынын айтады. Жоғарыда айтылған психологиялық инерция 

ойлауының қасиеттеріне сүйене отырып, берілетін тапсырманы 

жүйелендірсе, оның да жеңу əдісінің нəтижесі болатынына сенімдеміз. 
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Отделение реабилитации является структурным подразделением 
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КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» и предназначено для своевременной и 

квалифицированной помощи детям от 0 до 18 лет с проблемами развития и 

их родителям. 

На базе отделения реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья с 

17 ноября 2015 года действует стационар для детей с особыми 

потребностями. 

Реабилитационные услуги в стационаре предоставляются на 

основании индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 

разработанными и утвержденными территориальными управлениями 

социальной защиты населения.  

В рамках реализации индивидуальных программ социально-

реабилитационные услуги детям в стационаре оказывает группа 

специалистов различного профиля: психологи, дефектолог, логопеды, 

массажист, специалисты по социальной работе, врачи - педиатр, невролог, 

психиатр. 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями здоровья специалисты день 

за днем вовлекают детей в повседневные дела, расширяют их кругозор, 

учат общаться, устраивают насыщенные будни, веселые праздники, 

создают комфортные условия для успешной адаптации и реабилитации 

детей. В течение дня с детьми ведутся игровые занятия, специалисты и 

воспитатели обучают ребят навыкам поведения в быту и общественных 

местах. Два раза в день проводятся прогулки на свежем воздухе.  

В отделении  реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями здоровья поступают дети с 

разными диагнозами, в том числе и дети, имеющие расстройства 

аутистического спектра. 

 За период, начиная с ноября 2015, когда в отделении появилась 

стационарная форма социального обслуживания, были предоставлены 

услуги по социальной реабилитации детям, имеющим расстройства 

аутистического спектра, в количестве 17 человек.  

Дети, находящиеся на стационарной  форме социального 

обслуживания, в течение двадцати одного дня получают курс 

медицинской, психолого-педагогической, творческой, социально-бытовой 

и социокультурной реабилитации. Каждый день проходят занятия с 

использованием современных методов и технологий работы с детьми с 

аутизмом. 

В настоящее время в отделении  реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья 

реабилитационная работа с детьми, имеющие  расстройства 

аутистического спектра осуществляется преимущественно по следующим 
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направлениям: 

- изотерапия  

- музыкальная терапия 

- гончарное мастерство 

- песочная терапия 

- занятия в сенсорной комнате 

- игровая терапия 

- занятия в комнате М.Монтессори [2]. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. 

В отделении реабилитации специалист по социальной работе 

занимается с детьми-аутистами изотерапией. Главная задача этого 

реабилитационного направления – повышение самооценки личности, 

развитие разнообразных жизненных познавательных навыков, 

возможность творческого самовыражения.  

Занятия по изотерапии в отделении  реабилитации проходят в 

следующей форме: вначале занятия дети вместе с родителями и 

специалистом приветствуют друг друга. Следующий шаг в работе по 

изотерапии- раздатка материала для творчества. В арсенале у специалиста 

имеются различные материалы для наиболее креативного, всестороннего 

подхода к своему делу, а именно – различные виды красок, фломастеры, 

карандаши, мелки, штампы для рисования, трафареты, блёстки, различные 

альбомы и холсты.  

Следующий шаг – это сам процесс рисования. Специалист задает 

тему для рисования. Она может иметь  предметно-тематическое 

направление, либо образно-символическое и родитель совместно с 

ребёнком приступает к началу творчества. В процессе рисования 

проговаривается каждое действие, каждый предмет для того, чтобы 

ребенок понимал, с чем и при помощи чего он работает. 

В конце занятия подводят итоги проделанной работы, презентуя 

каждую работу ребёнка. В завершении всего занятия также присутствует 

ритуал прощания. 

На занятиях изотерапии дети с синдромом аутизма не всегда 

начинают выполнять задания. Некоторые начинают сопротивляться, 

нервничать, проявляют агрессию. Задача специалиста привлечь внимание 

ребёнка. Налаживая контакт с ребёнком, специалист  начинает включать 

его в работу. У ребёнка начинает меняться эмоциональный фон, уровень 

агрессия и сопротивления начинает уменьшаться.  

Изотерапии не преследует цели обучить ребенка рисованию, а 

способствует гармоничному развитию ребенка, развивает у него новые 

умения и навыки, служит способом снятия эмоционального напряжения, 

предоставляет возможности к успешной социальной адаптации 

посредством искусства, а также способствует развитию творческого 

потенциала ребёнка. Занятия по изотерапии помогают выстраивать 
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партнерские отношения между ребёнком и специалистом в наиболее 

щадящем режиме. 

В работе с детьми с расстройствами аутистического спектра данная 

технология хороша тем, что не имеет никаких противопоказаний. Данным 

видом терапии родители могут самостоятельно заниматься с ребёнком в 

домашних условиях[3].  

Музыкотерапия  

Для детей-аутистов данная реабилитационная технология полезна 

тем, что способствует снятию их внутреннего напряжения. В настоящий 

момент занятия по музыкальной терапии считаются достаточно "молодым" 

методом реабилитации детей с аутизмом, но тем не менее уже успели 

доказать свою эффективность. Музыка – это линия связи с сознанием 

детей, для них это тропинка в мир чувств и эмоций. 

На занятиях по музыкальной терапии происходит установление и 

закрепление контакта между ребёнком с аутизмом и специалистом. 

Постепенно такой контакт переходит в доверительные отношения. 

Например, ребенок с аутизмом начинает смотреть в глаза своему 

музыкотерапевту, здоровается с ним за руку, улыбается при встрече, 

наблюдаются другие проявления. На занятиях по музыкотерапии дети 

получают огромное удовольствие. Живая музыка, музыкальные 

инструменты, которые  воспринимаются ребенком как тактильно, так и 

визуально, обладают большим воздействием на психику аутистов и, 

несомненно,  несут огромную пользу, чем простое прослушивание 

музыкальных записей в домашних условиях. Дети с расстройствами 

аутистического спектра очень восприимчивы к звукам и мелодиям, 

поэтому данный вид терапии особенно полезен в работе с детьми с РАС.   

В отделении реабилитации детей данный вид терапии проходит в 

разнообразных формах. Специалист использует в своей работе различные 

детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические пособия, 

игры, атрибуты для проведения занятий (платочки, флажки, цветы, ленты).  

В начале работы специалист даёт возможность ребёнку 

познакомиться со всеми инструментами, имеющимися в кабинете,  с 

ударными, клавишными и духовыми инструментами. Затем уже сам 

специалист задает направление в работе. Также на занятиях по 

музыкальной терапии дети выполняют различные движения под 

ритмическую музыку. Такие движения концентрируют внимание у детей с 

синдромом  аутизма, а также улучшают физическое состояние. 

Занятия музыкотерапией развивают любознательность, мелкую 

моторику и учат взаимодействовать с другими людьми. Для тех детей, у 

которых отмечается выраженное агрессивное поведение, специалист 

подбирает набор ударных инструментов, например, барабаны, тарелки, 

погремушки. Именно такой набор ударных инструментов может 

способствовать снятию у ребенка с расстройствами аутистического 
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спектра внутреннего напряжения. 

Музыкотерапия – хороший и действенный метод помощи детям, 

страдающим аутизмом [4].  

Гончарное мастерство. 

В отделении реабилитации детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями специалисты проводят для детей с 

синдромом аутизма занятия по гончарному мастерству. На таких занятиях 

ребёнок учится работать с глиной. Глина – природный материал, поэтому 

он не требует особых затрат по приобретению, а работа с ней не имеет 

никаких ограничений и противопоказаний. Считается, что глина обладает 

положительным зарядом и обладает хорошей энергией. С помощи глины 

можно эффективно подавить гнев, страх, тревогу, выплеснуть агрессию, 

тем самым снизить вероятность проявления данных чувств в реальной 

жизни. Пластичность глины позволяет вносить изменения в работу и 

"исправлять" эмоциональное состояние.  

На занятиях по гончарному мастерству дети совместно со своими 

родителями лепят различные подделки, а для того, чтобы они получились 

яркими и красивыми, готовые фигурки из глины покрывают красками.  

Работа с глиной способствует развитию мелкой моторики у детей, 

служит способом снижения уровня агрессии и тревожности, концертирует 

внимание, развивает интеллект, повышает уровень коммуникации, 

повышает уровень социальной активности, также служит развитию 

представлений о собственном теле и снятию мышечного напряжения [6].  

Песочная терапия 

Песочня терапия – уникальная методика работы с аутичным 

ребенком, раскрывающая способность к самовыражению. Данный вид 

терапии считается необычной техникой аналитического процесса, во время 

которого ребенок выстраивает собственный мир в миниатюре из песка и 

различных фигурок. Песок – это один из древнейших природных 

материалов, обладает уникальной способностью трансформации – он 

сыпуч, во взаимодействии с водой он может приобретать определенную 

форму. Песок – это естественная среда для детских игр, он доступен 

каждому, с помощью него можно выплеснуть накопившиеся эмоции 

наиболее полезным способом.  

В отделении реабилитации кабинет песочной терапии оснащен 

песочницей, которая имеет подсветку, имеются различные конструктивные 

элементы, специальный цветной песок для творчества. 

Дети с синдромом аутизма очень любят работать с сыпучими 

материалами, поэтому песок именно тот материал, с которым так любят 

работать дети с данным диагнозом. В начале занятия специалист даёт 

возможность ребёнку ощутить энергию данного природного материала, 

изучить его свойства. Психолог спрашивает у детей о чувствах, какие они 

испытывают в процессе взаимодействия с песком, проговаривают его 
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свойства (он сыпучий, теплый или холодный). Затем приступают к 

занятию. Ребёнок может строить на песке замки, создавать свой 

миниатюрный мир. Использование в работе миниатюрных фигурок в виде  

животных, кукол, машин, деревьев, мостов, зданий даёт возможность 

проигрыванию различных жизненных ситуаций. Использование в работе 

цветного песка улучшает цветовое восприятие ребёнка. 

Занятия по песочной терапии имеет несомненный успех в работе с 

детьми аутистического спектра. Песочная терапия способна к развитию 

мелкой моторики рук, развивает  память, воображение, мышление, 

внимание, учит аккуратности и усидчивости. Данный вид терапии 

успокаивает ребёнка, способствует поднятию настроения и забирает у него 

отрицательные эмоции. Раскрывает в нем творческие навыки и оказывает 

позитивное влияние на эмоциональный фон. Песочная терапия- это метод, 

который помогает символизировать переживания и чувства, используя  

песок и коллекцию миниатюрных фигурок. Песок  поглощает в себя 

негативную энергетику, а также способствует трансформации агрессии в 

положительные эмоции [1].  

Сенсорная комната. 

В отделении реабилитации детей с умственными и физическими 

возможностями здоровья с детьми, имеющие аутистические расстройства, 

занимаются и в сенсорной комнате. Данная комната обустроена 

различными видами стимуляторов, оказывающие положительное 

воздействие на базовые органы чувств и вестибулярный аппарат. 

Систематическое посещение сеансов в сенсорной комнате способствует 

нормализации сна, снятию мышечного и психоэмоционального 

напряжения, могут сбалансировать активность ребенка, а также 

способствуют избавлению от чувства тревоги и оказывают 

оздоровительный эффект на весь организм в целом.  

Детям, страдающие синдромом аутизма, доставляет огромное 

удовольствие занятия с использование света и звука. Поэтому сеансы в 

сенсорной  комнате имеют огромную пользу в реабилитации детей с 

данным диагнозом.  

Игровая терапия. 

Игровая терапия при аутизме – определенная форма работы с 

детьми, взаимодействие с ними посредством игры. В отделении 

реабилитации детей отведена специальная комната для игр. Комната 

оснащена различными игровыми материалами, имеется игровой бассейн, 

который так привлекателен для детей-аутистов. В данной комнате дети 

снимают психоэмоциональное напряжение. Ребёнку предоставляется 

возможность свободного выбора игрового материала. Нередко специалист 

привлекает к игре и родителей детей, с целью обучения их игровым 

навыкам с ребенком. Взаимодействие ребёнка и родителя в игровой 

деятельности улучшает их взаимодействие.  
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Игровая комната – это мир для ребёнка во время психологической 

консультации. Это безопасное место, где они свободны в выражении своей 

эмоциональной жизни, и могут быть поняты психологом, который 

признаёт целительную силу игры. Игрушки являются средством, с 

помощью которого дети самовыражаются. 

Игровая терапия направлена на то, чтобы помочь детям понять 

смысл их неприятных переживаний и проблем, которые потребовали 

терапевтического вмешательства. Поглощенный, бок о бок с ребёнком, 

специалист через игрушку и творчество способен лучше понять, 

определить и разрешить широкий спектр социальных, эмоциональных, 

поведенческих и других проблем в развитии детей [5]. 

По окончанию курса реабилитации детей в отделении проводят 

родительское собрание, где подводятся итоги проделанной работе. На 

собрании выступает каждый из специалистов, сообщает родителям, что им 

удалось добиться, каких они достигли результатов за период пребывания в 

стационаре, также даются рекомендации родителям по дальнейшей 

реабилитации детей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отделение 

реабилитации детей с умственными и физическими возможностями 

здоровья оказывают всестороннюю помощь в реабилитации детей с 

аутистическими расстройствами. Работа с детьми с РАС носит 

комплексный характер. С детьми занимаются специалисты различного 

профиля: психологи, дефектолог, логопеды, массажист, специалисты по 

социальной работе, врачи -  педиатр, невролог, психиатр. Всё это 

способствует развитию ребенка, наиболее успешной адаптации ребёнка к 

условиям окружающей среды. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ АЛДЫН АЛСАҚ 

 

ХХI ғасырдағы ғылымның ұлы жетістіктерінің бірі – технология 

жетістіктерін пайдалануға қол жеткізу болса, бұл бір жағынан адамзат 

баласының  алдындағы  көптеген  күрделі  мəселелердің  шешілуіне,  

ғылым  мен  техниканың  дамуы  барысында  үлкен  бетбұрыс  алуына 

мүмкіндік жасаса, екінші жағынан ол өзінің кері əсерін де тигізіп отыр. 

Экологиялық тұрғыдан алғанда Қазақстан аумағы жағынан да, 

тұрғындардың жан басына шаққанда да əлемдегі ең лас аймақ болып 

табылады. Демек, ел аумағының экологиялық ластануы адамзаттың өмір 

сүруін тоқтататындай жағдайға таяуда.  Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың төрағалық етуімен Қауіпсіздік кеңесінің кезекті отырысында 

күн тəртібінде республикадағы экологиялық ахуалдың арнайы қаралуы 

осының айғағы. 

Бұл  ғылыми  зерттеу еңбегінің  мақсаты қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңдарды бұзу салдарынан туындайтын азаматтық құқықтық 

жауапкершіліктің  құқықтық  негіздерінің  теориялық  мəселелеріне  

талдау жасап, оны  қалыптастыру ,бұл  бағыттағы  барлық  нормативтік  

актілерді ғылыми  тұрғыдан  зерттеп, олардың  тиімділігін  арттырудың 

негіздерін ашу болып табылады. Зерттеу базасын қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңдарды бұзу салдарынан туындайтын азаматтық құқықтық 

жауапкершіліктің құқықтық негізі болатын  Қазақстан Республикасының 

нормативтік актілері, салыстырмалы түрдегі кейбір шет мемлекеттердің 

нормативтік актілері, халықаралық шарттар мен келісімдер құрайды. 

Бүгінгі таңда Қазақстан аумағында баршаға мəлім болған 

деректердің негізінің өзінде, экологиялық мəселенің ең күрделі, əрі 

көкейтесті екендігіне көз жеткіземіз. Өткен ғасырдың алпысыншы 

жылдарының басына дейiн  Арал  теңiзi  əлемдегi  ішкі  теңiздердiң аумағы 

бойынша төртінші орында болды.  

Экологиялық қылмыстардың заты - адам еңбегі сіңген табиғат 

ресурс-тары, яғни ауа, жануарлар дүниесі, орман, мал. 

Экологиялық қылмыстардың топтық объектісі қоршаған ортаны 

қорғау, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, тірі организмдерге қолайлы 

табиғат жағдайларын сақтау, сондай-ақ адамдардың экологиялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар.  
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Қылмыстың тікелей объектісі экологиялық қылмыстарды реттейтін 

нақты қоғамдық қатынастар. 

Экологиялық қылмыстық құқық  бұзушылықтар объективтік 

жағынан көбінесе əрекет арқылы жүзеге асады. Әрекетсіздіктің 

салдарынан да бұл қылмыстардың орын алуы да жасырын емес. 

Экологиялық қылмыстық құқық  бұзушылықтардың басым көпшілігі 

материалдық құрамды құрайды. 

Экологиялық қылмыстық құқық  бұзушылықтардың субъективтік 

жағынан абайсыздықпен сипатталады. Қылмыс субъектісі он алты жасқа 

толған, есі дұрыс адам бола алады.  

Қазақстан Республикасының  Қылмыстық Кодексінің 13-тарауы 

“Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарға” арналған. Бұл тарау 

бойынша Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарға мыналар 

жатады: 

-Экологиялық тұрғыдан əлеуетті қауіпті химиялық немесе 

биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу; 

-Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен 

немесе уытты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды 

бұзу;  

-Ветеринариялық қағидаларды немесе өсiмдiктердiң аурулары мен 

зиянкестерiне қарсы күресу үшiн белгiленген қағидаларды бұзу ; 

-Суларды ластау, қоқыстау немесе сарқу; 

-Атмосфераны ластау, Теңiз ортасын ластау, Жерді бүлдіру, Заңсыз 

аңшылық ; 

-Жануарлар дүниесін қорғау қағидаларын бұзу жəне тағы басқалары.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 14.12.2012 жылғы 

.Қазақстан халқына Жолдауында  «ХХІ ғасырдың он жаһандық сын-

қатеріне тоқталды.  Оның төртінші сын-қатері – судың тым тапшылығы.  

Халықтың əлеуметтік тұрмыстық жағдайының деңгейіне судың 

тигізетін əсері көп. Себебі халық арасындағы тері ауруларының өсуі суды 

пайдалану деңгейінің төмендеуінен көрінеді. Мысалы, қала халқы 

тəулігіне 150-170 литр, ал үлкен қала халқы 250-500 литрге дейін суды 

пайдалану мүмкіндігі бар. Ал бізде бұл көрсеткіш жалпы облыс бойынша 

орташа тəулігіне 40-60 литр аралығында. 2006-2011 жылдардағы жер 

бетіндегі жəне жер астындағы судан алынған сынаққа жүргізілген талдауда 

судың физикалық-химиялық сапалық көрсеткіштері: судың кермектігі, 

тұтқырлығы, түсі, иісі, мөлдірлігі жəне микробиологиялық көрсеткіштері 

нормадан жоғарырақ. Суды зақымдаушы заттарға мұнай өнімдері, ауыр 

металлдар, пестицидтер фенолдар тағы басқа жатады. Сырдария өзені 

суының сапасының төмендігі адам денсаулығына жəне халықтың суға 

қатысты ауруларының жиі тіркелуіне əкеп соғады. Судың негізгі көзі ашық 

су қоймасы болғандықтан, оны халықтың пайдалануы үшін, сол деңгейдегі 
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нормативтерге жеткізу қажет. Сондықтан  Арал өңіріндегі қоршаған 

ортаны сауықтыру мақсатында ауыз судың зақымдалу қауіптілігінің  адам 

денсаулығына əсерін бағалау - жылына 1 рет жүргізіледі. 

Жербетi немесе жерасты суларын, мұздықтарды, ауыз сумен 

жабдықтау көздерiн ластау, қоқыстау, сарқу не олардың табиғи 

қасиеттерiн өзге де өзгерту, егер бұл қоршаған ортаға айтарлықтай залал 

келтіруге əкеп соқса немесе əкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның 

денсаулығына зиян келтірсе, -  үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi 

мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз 

қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс 

бес тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жыл сайын беретін 

қорытындысына сүйенсек, дүниежүзінде тек ауаның ластануынан қайтыс 

болатын адамдардың саны, автомобиль апатынан қаза болатын 

адамдардың санынан асып отыр. Атмосфералық ауаға тасталатын зиянды 

газдардың үштен бір бөлігін тасымалдау көліктерінен шығатын газдар 

құрайды. Әрбір жеңіл көлік жылына ауаға 12-13 тонна улы заттар тастайды 

Экологиялық талаптарды бұзу салдарынан атмосфералық ауаны 

ластау немесе оның табиғи қасиеттерін өзге де өзгерту, егер бұл іс-əрекет 

қоршаған ортаға ірі залал келтіруге əкеп соқса немесе адамның 

денсаулығына зиян келтірсе, –  белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 

белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге 

айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi 

мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш 

жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қоршаған ортаға аса ірі залал келтіруге не адам өліміне не 

адамдардың жаппай сырқаттануына əкеп соққан дəл сол іс-əрекет – белгілі 

бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 

құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш 

жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады.  

Жердi өнеркəсіптік, тұрмыстық немесе өзге де шығарындылармен 

немесе қалдықтармен қоқыстау, сол сияқты улы химикаттарды, 

тыңайтқыштарды, өсiмдiктердiң өсуiн ынталандырғыштарды немесе өзге 

де қауiптi химиялық, радиоактивтi немесе биологиялық заттарды сақтау, 

пайдалану, тасымалдау немесе көму кезінде олармен жұмыс істеу 

қағидаларын бұзу салдарынан жерді улау, ластау немесе шаруашылық 

немесе өзге де қызметтің зиянды өнімдерімен өзгеше бүлдіру, егер бұл іс-

əрекеттер қоршаған ортаға ірі залал келтіруге əкеп соқса немесе əкеп 

соғуы мүмкін болса немесе адамның денсаулығына зиян келтіру  

Ластанған топырақта өсірілген дəнді дақылдар ластанудың көп 

бөлігін өзіне сіңіреді. Бұл адам ағзасында түрлі аурулардың кенеттен 
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асқынуына əкеп соғады. Ластанған топырақ адам ағзасына ұзақ уақыт 

бойы ықпал жасаса, ол кейін созылмалы денсаулық ауруларына, 

емделмейтін, туа біткен, тіпті дене генетикасына да əсерін тигізеді.  

Егер Конституциялық принципті, яғни азаматтардың денсаулығын 

сақтауға құқылы екендігін (29 бап. 1-б.), мемлекет адамның өмір сүруі мен 

денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп 

қоятындығын (31 бап. 1б.), мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам жəне 

адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары (1- бап) екендігін, жəне 

басқа да заңдық принциптерді, соның ішінде мəселен, экологиялық заңда 

көрсетілгендей, адамның өмірі мен денсаулығын қорғау басымдығы, 

халықтың өмірі, еңбегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны 

сақтау мен қалпына келтіру екендігін ескерсек, мұндағы барлық 

нормалардан нақты азаматтардың  қолайлы қоршаған ортаға ие болу 

құқықтарының танылуын жəне оның сақталуының мемлекеттік кепілдігі 

берілетіндігін көре алмаймыз. Сондықтан қолайлы қоршаған ортаға ие 

болу жəне экологиялық залалдарды өтеу құқығы конституциялық сипатта 

болуы қажет.  

Зиян келтірушіні анықтау мүмкін болмаған жағдайда, немесе ол 

анықталып, сот шешімінің орындалуы жауапкердің төлем қабілетсіздігі 

салдарынан мүмкін болмаған жағдайда зиянды өтеу тетіктері 

қалыптастырылу қажет. Ол үшін арнайы экологиялық қор ұйымдастыру 

ұсынылады. 

Қорыта айтатын болсақ, өнеркəсіптердің өнімі өз алдына, ал 

адамның өмірі- ең басты құндылық екенін ұмытпағанымыз абзал сияқты. 

Осы жерде Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабының 1-

тармақшасында: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 

құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең 

қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары» екенін көрсеткенін айта кетсек болады.  

Қалай десек те, адам өмірі оның денсаулығының дəрежесіне 

байланысты. Демек, зерттелген қағидалардың маңыздылығы өте зор жəне 

тұрмыстық қалдықтармен, өндірістік қалдықтармен күресу алдағы 

парызымыз деп айтсақ та артық болмас. Қалай болғанда да,  экологияны 

ластаушыларды тек əкімшілік жазаға тартып, айыппұл төлетумен 

шектелмей, қылмыстық жауаптылықққа да жиі тартса, ластаудың азда 

болса, азаяры сөзсіз. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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редакциясы)  
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ӘӨЖ 537 

Мұқтанова Н., Павлов А.М., Сакенова Р.Е. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

МЕТАЛДАРДЫҢ ЭЛЕКТРӨТКІЗГІШТІГІНІҢ ОМ ЗАҢЫНАН 

АУЫТҚУЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Жұмысты жүргізудегі негізгі мақсат металдардың 

электрөткізгіштігінің Ом заңын ауытқуын зерттей отырып, алынған 

нəтижені теориялық мəліметтермен салыстыру болып табылады.  

Жалпы металдар - электр тоғы мен жылуды жақсы өткізетін, 

пластикалық қасиеті жоғары, жылтыр заттар. Металдардағы ток 

тасушылар бос электрондар болып табылды, себебі электрондар металдың 

кристалдық торындағы иондармен əлсіз байланысқан. Металдардың 

(сынаптан басқа) кристалдық тор көздерінде металл атомдары орналасқан. 

Өткізгіште электр өрісі болмайтын болса, ондағы бос электрондар – 

хаосты түрде қозғалады, қарама-қарсы бағытқа қаншалықты электрон өтсе, 

өткізгіштің кез-келген қимасынан басқа бағытқа қарай соншалықты 

электрондар өтеді. Өрістің бар болуы электрондардың бағытталған 

қозғалысын тудырады (1 сурет). Сөйтіп электр тогы пайда болады.  

 
1 сурет - Электрондардың қозғалысы 

 

Жалпы өткізгіш ішіндегі ток, оның ішінде потенциалдары əр түрлі 
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облыстар болса ғана болады. Сонда пайда болған ток өткізгіш бөліктерінің 

потенциалдары теңгерілгенге дейін ғана жүреді. Егер өткізгіш бөліктерінің 

ұштарындағы потенциалдар айырымы U1 – U2 тұрақты болып тұрса, онда 

осы бөлікте ғана тұрақты ток жүріп тұрады. (1) формулада біртекті 

өткізгіш бөлігінде ағатын ток күші, Омның тəжірие жүзінде тағайындаған 

заңы бойынша, осы өткізгішке түсірілген кернеуге пропорционал болады. 

Өткізгіштің өзгеріссіз күйінде (температура, қысым жəне т.б.), əрбір 

өткізгіш үшін өткізгіштің ұшына жалғанған U кернеу мен ондағы I ток 

күші арасындағы бір мəнді тəуелділік болады.        тəуелділігі 

өткізгіштің вольтамперлік сипаттамасы деп аталады 1.  

Көптеген өткізгіштер үшін, əсіресе металдар үшін бұл тəуелділік 

сызықтық болып табылады: 

  
 

 
                                                         (1) 

 

бұл формула Ом заңы деген атауға ие. Мұндағы R – ток арқылы өткен 

өткізгіштің кедергісі. 

Металдардағы электр тогы дегеніміз еркін электрондардың бірыңғай 

реттелген қозғалысы, яғни кристалл торындағы иондармен байланыспаған 

электрондардың қозғалысы. Бұл қорытынды көптеген тəжірибелердің 

нəтижесінде электрондық теорияға айналды. Электрондық теория 

металдардың жоғары электрөткізгіштігін жақсы түсіндіріп бере алады.  

Металдардың электрондық теориясы өзінің даму барысында 

қарапайым Друде теориясынан қатты дененің кванттық теориясына 

(Зоммерфельд, Блох) дейін күрделі жолдан өтті. Оның дамуындағы ең 

басты стимулятор тəжірибеден алынған деректер болып табылады.  

Друде теориясының негізгі көрінісі келесідей – қатты денелердің 

жылу өткізгіштігі мен электр өткізгіш үрдісіне қатысатын бос 

электрондардың көрінісі. Бұл көрініс металдардың электрондық 

теориясының дамуынан кейінгі кезеңдерде кванттық-механикалық 

дəлелдеулерге ұшырады. Көбінесе, Зоммерфельд теорясында Друде 

теориясындағыдай классикалық электрондық газдың үлгісі қолданылған, 

бірақ жылдамдық бойынша электрондардың таралуы Максвелл-Больцман 

статикасы бойынша емес, Ферми-Дирак статикасы негізінде сипатталған.    

XIX ғасырдың аяғына тақау ғалымдар Ом заңын сипаттайтын электр 

кедергісінің ток күшімен жəне кернеумен байланысын білді. Жəне Холла 

эффектісінің арқасында олар металдағы электр тогының тасмалдаушылары 

теріс зарядталған электрондар болып табылатының да білді. Тек атомдық 

деңгейде электр кедергісінің сипаттамасын құру ғана қалды. Бұл деңгейде 

ең бірінші болып 1900 жылы неміс ғалымы Пауль Друде зерттеген 

болатын 2.   

Өткізгіштің электрондық теорясының мəні мынада, яғни металдың 

əрбір атомы өзінің сыртқы қабығынан валенттік электроның береді, жəне 
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осы бос электрондар теріс зарядталған газға ұқсайтын көріністі туындата 

отырып,  метал бойымен таралады. Осының əсерінен метал атомдары 

кристалдық тордың ішінде бос электрондардың орын ауыстыруына кедергі 

келтірмейтін үш өлшемді кристалдық торға ие болады. Өткізгішке 

потенциалдардың электрлік айырымдарын орнатқан кезде, бос 

электрондар реттелген қозғалысқа келеді. Алғашында олар біркелкі 

қозғалады, бірақ ұзаққа созылмайды, себебі тор атомдарымен қақтығысқа 

түсе отырып, электрондар шапшаңдылығын тоқтатады жəне осының 

əсерінен барлығы шартты нүктеге қатысты жоғары амплитудамен қозғала 

бастайды, сонда өткізгіш ысып, термоэлектрлік эффекті құбылысы 

байқалады.   

Электрондарға бұл қақтығыстар тежегіш əрекеттер береді. 

Нəтижесінде электрондардың жылдамдығы орташа белгіде орнатылады, ол 

жылдамдықтың миграциясы деп аталады, жəне бұл жылдамдық тым 

жоғарыға бара алмайды. Мысалы, қарапайым электрөткізгіште 

электрондар миграциясының орташа жылдамдығы секундына бірнеше 

миллиметрді ғана құрайды, яғни электрондар мүлдем өткізгіштен 

жүрмейді, тек өткізгіш бойымен сырғанап қана өтеді.      

Друде бос электрондарды сипаттау үшін шыңдап кірісті. Ол былай 

болжады: металдың ішінде бос электрондар идеал газ күйінде болады жəне 

оларға идеал газ күйінің теңдеуін қолданды. Осының арқасында ол электр 

кедергісінің форуласын қалыптастырды. Өткізгіштердің электрондық 

теориясы электрөткізгіштің негізгі құбылыстарын жақсы түсінідіріп бере 

алады. 

Сол сияқты орыс ғалымы М.В.Матосовта Ом заңы жайлы айта келе, 

металдардағы бос электрондар жайлы өз пікірін білдірген болатын. Оның 

ойы бойынша өте аз кернеуде металдарда бос электрондар болмайды 

делінген 2. Автордың осы пікірімен келіспегендіктен, біздің тараптан 

бірнеше қарсы пікірлер туды: 

1. Екі шардың соқтығысуы радиалды тербелістерді туындата 

алмайды. Себебі зарядтардың радиалды тербелістері, яғни радиалды 

токтар магнит өрісін тудырмайды:  ⃗         

2. Үшінші жəне төртінші термодинамиканың бастаулары 

термодинамиканың екінші бастамасының басқа тұжырымдамасы деуге 

болады. Термодинамиканың үшінші бастамасында былай делінген, яғни 

T→0 болғанда, BS→0 болады жəне адиабаталық процесс изотермиялық 

процесске айналады. Сондықтан адиабаталық нөл - қол жетімді емес. 

3. Қатты денеде тербелістер электрондық қабыршақтармен емес, 

атомдармен жасалынады.  

4. Фотоэффект құбылысын Г.Герц ашты, ал 1888-1890 жылдары 

зерттеген ғалым Столетов болды. 

5. Автор шығу жұмысын – иондалу энергиясы деп сенімді түрде 
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айтты, алайда анықтамалық деректерге сүйенсек, олардың арасында 

шамалы 2 есеге айырмашылық бар. Мысалы: 

 
1 кесте – Шығу жұмысы мен иондалу энергиясы арасындағы айырмашылық 

Түрлері Потенциалдық ион Шығу жұмысы 

Zn 9,344 эВ 4,2эВ 

Ag 7,576 4,74;  4,3 

Na 5,139 2,3 

W 7,98 4,5 

 

6. Автордың көзқарасы бойынша, T=0 болған жағдайда ғана, 

металдардың кедергісі нөлге тең болады. Ал шыңдығына келгенде 

асқынөткізгіштік қасиет T>0 болғанда байқалады. 

7. Ирншоу теоремасы динамика туралы емес, статика туралы 

айтады. 

8. Электромагниттік өзара күшті əсерлесумен салыстырғанда, 

бірнеше реттілікке азырақ болады. Сондықтан гелий атомын магниттік 

тартылыспен түсіндіре алмаймыз. Екі протонның бір бірін тебу энергиясы 

10
-15

 дю реттілікке ие, сондай-ақ осы арақашықтықта екі магниттік 

дипольдің бір-бірін тарту энергиясы да осы реттілікке ие болады. Осы 

уақытта ядроның қирауы үшін үлкен энергия беруіміз қажет.      

Жоғарыда айтылған автордың пікірін негізге ала отырып, осы 

жұмысқа, яғни Ом заңының ең минималды кернеуінде бос электрондардың 

болатының дəлелдеу мақсаты қойылды. Ол үшін тəжірибе жасалынды.  

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМІ 

Тəжірибе жасауда миллиамперметр, милливольтметр, реостат, 

тұрақты ток көзі алынды. Осылардың көмегімен бізге тізбектен 

амперметрдің RА кедергісін табу алу керек болды. Электр тізбегі төменде 

көрсетілген:  

                                                     
 

2 сурет - Вольт-амперлік əдіс 

 

мұнда, R тізбектегі кедергіні реттейтін реостат. Осы тізбектің көмегімен 

миллиамперметрдің кедергісін RА табамыз, ол келесі формуламен 

анықталады: 

   
  

  
                                                        (2)          

A 

V
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мұндағы IA – амперметр көрсеткен ток (IA – құрылғының шкаласында 

көрсетіледі). Біз милливольтметрдің көрсеткішін-150мВ, 

миллиамперметрдің көрсеткішін - 15мА деп алдық. Миллиамперметрдің 

кедергісін табуда алынған мəндер төмендегі кестеге енгізілді, тəжірибе 3 

рет жүргізілді: 
 

2 кесте – Есептеу барысында алынған мəндер 

№ 

тəжірибе 

UA, мВ IA, мА RА, 

Ом 

RА(орт), Ом 

1 20 4 5  

4,932 2 30 6,1 4,918 

3 40 8,2 4,878 

Келесі мақсат төмендегі тізбектен UR , Uk, Ik табу керек болды. Ол 

үшін келесі электр тізбегі қолданылды: 

                                                
 

3 сурет - Электр тізбегі 

Бұл тізбектен біз екі жағдайда мəндер алдық. Біріншісі нихром сымы 

(реохорд сызғышы) үшін болса, екіншісі катушка үшін. Осы екі металл 

үшін, тəжірибе барысында тізбектегі R орнынын ғана өзгертіп отырдық. Ең 

бірінші нихром сымын қолдана отырып, тəжірибе жүргіздік. Ол үшін 

миллиамперметрдің көмегімен ток күшін, милливольтметрдің көмегімен 

кернеуді анықтадық.  

Сызбаны жинай отырып, Jk ток пен Uk кернеу келесі мəндерге тең 

екенін ескердік: 

1)    
     

   
            

    

   
          

2)    
     

   
            

    

   
          

3)    
     

   
            

    

   
        

4)    
     

   
            

    

   
          

5)    
     

   
            

    

   
          

мұндағы k-1,2,3,4,5...., ал бөлшек астындағы 150 мəні миллиамперметр мен 

милливольтметрдегі бөлік құны болып табылады. Тəжірибе бойы құрылғы 

реостат көмегімен реттеліп отырды, 5 рет кернеу мен токтың мəндері 

алынды. 

Дəл осы реттілікпен катушканы қолдана отырып, кернеу мен токтың 

мəндерін алдық:  

R A 

V 
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1)    
     

   
            

    

   
          

2)    
     

   
            

    

   
          

3)    
     

   
            

    

   
        

4)    
     

   
            

    

   
        

5)    
     

   
            

    

   
          

Алынған нəтижелер бойынша төмендегі формуламен есептеулер 

жүргізілді: 

  

                                                   (3) 

Осы есептеулерді теориялық мəліметтермен салыстыра отырып, 

төмендегі кестеге мəндерін енгіздік: 
3 кесте – Алынған мəндердің салыстырма кестесі 

Нихром сымын қолдануда алынған мəндер Катушканы қолдануда алынған мəндер 

№ Uk, мВ Ik, мА UR,мВ № Uk, мВ Ik, мА UR,мВ 

1 30 3,6 12,25 1 40 3,3 23,7 

2 40 4,8 16,33 2 50 4,1 29,8 

3 50 6 20,41 3 60 5 35,3 

4 60 7,3 23,997 4 70 6 40,4 

  5 70 8,5 28,08 5 80 6,9 46 

 

Ескеретін жайт: UR есептеу барысында RA амперметр кедергісінің 

орташа мəнін алдық! 

Тəжірибеден алынған мəндер бойынша         тəуелділік графигі 
тұрғызылды. 

 

 
4 сурет -         қатысты тұрғызылған график 

 

Қорытынды. Жүргізілген тəжірибенің қорытындысы бойынша 

нихром сымын да, катушканы да қолдансақ та, графиктен нөлден өтіп 

I-
 т

о
к

, 
м

А
 

UR - кернеу, мВ 
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тұрған түзу сызықты көруге болады. Бұл, Ом заңының ең минималды 

кернеуінде бос электрондардың болатының білдіреді. Бұдан шығатын 

қорытынды біз зерттеген тəжірибе нəтижесі, теориялық мағлұматтарда 

көрсетілген деректермен сəйкес емес, нақтырақ айтқанда орыс ғалымы 

М.В. Матасовтың пікірінің дұрыс еместігінің дəлелі. 
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1 Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм: Учебное пособие. 3-е 

изд., стер.-СПб.: Издательство «Лань», 2010.-464 с.: ил.-(Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

2 Матосов М.В. Новая физика: учебник. М., 2004. 

 

 

ӘӨЖ 070.11 

Мұратқызы Б., Бекбосынова  Г. А 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Өскемен қ.., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚ ПУБЛИЦИСТИКА ЖАНРЛАРЫНЫҢ ДАМУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қалың көпшілікке жол тартатын əртүрлі форматты публицистика 

мыңдаған жылғы тарихи эволюцияны басынан кешіріп, бұғанасы қатқан 

дəстүрлі жанрлар жүйесіне, масс-медианың үнді, таңбалы, көріністі жəне 

синтезді формаларына тарамдалады. Мерзімді баспасөз жанрларын 

зерттеуші ғалымдар бұл феноменнің пайда болуын, жетілуін жəне 

өркендеуін əдіснама мен публицистік бейнелеу-таным (жанр) синтезі 

тұрғысынан қарастырды, осы кезге дейін оны өмірде бар, əбден орныққан 

құбылыс ретінде жалқының жалпыға тəуелділігімен, мемлекет мүддесімен, 

қарым-қатынас құралдарына деген сұраныстың өсуімен, тіршілік 

ағымының жеделдеуімен байланыстырды, көбінесе адам əрекетін нысанаға 

ала отырып, эмпирикалық һəм тарихилық, салыстырмалық тұрғыдан 

түсіндіруге əрекет жасады.  

Қазақ ұлтының тілі, ойлау жүйесі кеңестік заманда екіге бөлінді, 

ұлттың бүтін санасы ыдыратылды, қазақ тілді қазақ журналистикасы, орыс 

тілді қазақ һəм қазақстандық журналистикасының мектебі пайда болды. 

Егемендік алған əр халық өзінің ұлттық өзгешеліктерінің іргетасын 

орнықтыра бастауы, екіге жарылғанның басын біріктіруге, ойлы кеңістікі 

кеңейте түсуге күш салуы, қазақы идеяларға құлақ қоюы, тəуелсіз пікірге 

жол ашуы, журналистика саласында өзіндік теориялық пайымдауларға 

орын беруі əбден заңды құбылыс. Сондықтан төртінші бағыт - көзқарас 

полюстері алыстау, қоғамдық таным платформалары əрқилы басылымдар 

жарияланымдарына, жанрлық мəтіндеріне қазақ социумының пікір 

сегменті ретінде қарау керек. 
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Публицистика формалары тарихилық тұрғыдан түрленуінің 

қоғамдық, мезгілдік, техника-технологиялық, жас мөлшерлік, нəсілдік, 

ұлттық жəне халықаралық астарлары, жаңа формацияға лайық журналистік 

ізденістер туралы салмақты ой айтудың, қазақ публицистикасындағы 

жанрлар диффузиясын, соңғы жылдары пайда болған формаларды 

анықтаудың, жанрларды жаңаша жіктеудің кезегі келгені анық. Еліміздің 

тəуелсіздік концепциясы, мемлекетіміздің оңтайлы ақпараттық саясаты, 

ақпараттық  қауіпсіздік стратегиясы,журналистік мəтінді ұйыстырудың 

пішіні ретіндегі жанрлар жүйесінің бөлекше қисыны негізінде тұрпаттағы 

журналистер корпусын тəрбиелеу міндеттері осы тақырыпты күн тəртібіне 

бар болмыс бітімімен қойып отыр.  

Журналистика құбылысын ғылыми жүйелеуді он сегізінші ғасырдың 

аяғында, он тоғызыншы ғасырдың басында неміс ғалымдары қолға ала 

бастады. Кеңестік дəуірдің алғашқы жылдарында В.Владимировтың 

"Логика фельетона", Н.К.Ивановтың "Теория публицистики как предмет 

преподавания" деген зерттеулері жарық көрді. Қазақ баспасөзінің қисыны 

мен тəжірибесін тұңғыш қағидаттаған ғылыми еңбек - өткен ғасырдың 

жиырмамыншы жылдарының ортасында дүниеге келген І. Жансүгіровтің 

төрт бөлімді "Кереге газеті жайлы көзқарасы". Іс жүзінде публицистика 

жанрларының қызметін тереңдете зерттеу мен қалыптастыру 

жиырмасыншы ғасырдың елуінші жылдарында кең өріс алды. 1959 жылы 

жарыққа шыққан М.С.Черепаховтың "О приметах газетных жанров" еңбегі 

кеңестік журналитика жүйесіне, оның құрамдас бөлігі болып келген қазақ 

көсемсөзі жанрларына бірсыпыра ықпал етті. Одан кейінгі мерзімде жəне 

тəуелсіздік жылдары жарық көрген Ш.Р.Елеукеновтің "Кітаптану 

негіздері" атты еңбегі кітаптану, деректану, ақпараттану тағылымын 

айналымға енгізді. Т.К.Кəкішұлының " Сандалтқан садақ" зерттеу жұмысы 

публицистика теориясы мен практикасының сəтті синтезі болып табылады. 

М.К.Барманқұловтың "Жанры печати, радиовещания и телевидения", 

"Телевидение: деньги или власть?", С.Қ.Қозыбаевтың "Аудитория - весь 

Казахстан", Н.О.Омашевтің "Қазақ радиожурналистикасы", 

"Радиожурналистика" оқулықтары мен оқу ққралдары қазіргі 

публицистикадағы жанртанудың белсенді ресурсына айналып, журналитік 

ғылыми ортаны өркендетуге, баспасөз, телевизия жəне радио, 

халықаралық журналистика қаламгерлерін, бұқаралық ақпарат 

құралдарының менеджмент жəне жарнама мамандарын жүйелі даярлауға 

үлкен үлесін қосып келеді.  

Ұлттық публицистика жанрларының сонау ықылым заманнан бергі 

даму заңдылықтарын, тенденцияларын бір арнаға салу, ғылыми жүйелеу, 

оларды жаратылыс жəне қоғам контектісінде қарастыру - жаңа санаттағы 

жұмыстың төл міндеті. Ақпарат құралдары, журналистиканың жанрлар 

тізбегі де сол дүние сырын өзінше зерделеуге қызмет етуде.  
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Көшпенділер өркениеті, ғылымы, көсемсөзі басқа халықтардың 
ұйысуына,бытыраңқы феодалдық аймақтардың іріленуіне қалай əсер етсе, 
көшпенділер дəстүрі, тілі, коммуникациясы, ауызша көсемсөзі ұлт ауыз 
əдебиетінің гүлденуіне сондай дəрежеде ықпал етті, сөйтіп, өзі ауызекі 
журналистика жанрларының бесігіне айналды. 

Адамзат интеллекті туғызған мақал-мəтел ұшқыр, оперативті ой 
ағымының жиынтығы, ғасырлар бойы ұлт зердесі екшеген өмірлік 
тəжірибенің формулалық көрінісі. Әлем таныған байырғы халық 
тіршілігінде, мəдениетінде, өркениетінде қалыптасқан қысқа да нұсқа 
пікірлер миға таңбаланады, ойда қалады, ұранға, жарнамаға, пиарға 
айналады. Мақал мен мəтелдің қандай заманда да ескірмейтіні оның 
фактілік негізінде, деректілік пен көркемдікті қатар алып жүруінде, ішкі 
потенциалында, мəдени ақпараттық алаңдағы рөлінде, жинақталған 
қортындының шынайы өмірден алынғандығында, адамзат дамуының 
талай-талай сынынан өткендігінде, биомəдениет пен биопублицистика 
жалғастығында жатыр. Мақал-мəтел - нақты, шағын форматты афористік 
публицистика. Журналистиканың кейбір жанры осы мақал мен мəтелден 
туындап, бауырын көтеріп, өсіп-өркендеп, дамып отырады. Қазақтың 
ауызша жəне жазбаша публицистикасының ойы, илеясы əдетте образбен 
кестеленетіні де сондықтан.  

Журналистика ғылымы төрт діңгекке сүйенеді: теория мен тəжірибе, 
дəрісшілік пен тəрбие беру. Төртеуінің басы ұйысқанда, бір-біріне демеу 
болғанда ғана ұлттық журналистиканың түтіні түзу шығады. Аты аталған 
төрт бастау Абай шығармашылығынан, ұлы ақын еңбектерінен табылады. 
Абай өлеңін оқыған жанның көз алдына өз туған жері, өз өлкесі елес беріп 
кетеді. Шығармашылық өрістегі, тілдік кеңістіктегі, ойлы орталағы, 
оқырмандық талғаудағы "қосыла толқу" эффекті де осы. Абай өлеңдері 
тағылымының энергетикасы тек осылармен түгесілмейді, оның 
журналистика жанрын қалыптастырушы мол қасиеті өз алдына. Анығын 
айтқанда, өлеңмен жазылған романды, өлеңмен тіл қатқан очеркті, 
өлеңмен жауаптасқан драманы қазір ешкім жат санамайды. Ендеше, Абай 
дəстүрінен бастау алған өлең-репортаждар, өлең сұхбаттар қазақ 
публицистика жанрларының қатарынан өз орнын əлі-ақ алады.  

Қазақ тіліндегі ақпараттық кеңістікте 1917-1920 жылдар аралығында 
25-26 газет, журнал шықты. Осы басылымдардағы, одан кейін дүниеге 
келген газет, журналдардағы жанрлық палтираның баюына жергілікті 
жерде газет ісіне тікелей араласып жүрген оқығандар, ішкеріден арнаулы 
жоғары оқу орындарын бітіріп келген кəсіби мамандар ерекше əсер етті. 
Кеңес заманында Қазақстанда профессионал журналистерді дайындайиын 
жоғары оқу орны ашылды. Очерк жанры жедел дамыды. Кеңестік 
ақпараттық кеңістіке баспасөздің басқа жанрларына (ақпарат, 
корреспонденция, сұхбат, баспасөзге шолу, түсіндерме жəне т.б) 
қарағанда, очеркке ерекше мəн берілуі оның деректілік сипатымен қоса 
көркемдік əсер етушілік табиғатына, кей - кейде реалды өмірді 
мифтендіру, болашаққа сену, социалистік қоғамның артықшылықтарын 
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əсіре бағалау сияқты идеологиялық ұстанымдарға байланысты болды. 
Бүгінгі журналистика күнделікті құбылыс, оқиға, фактіні монологтық, 
диалогтық жанрлар арқылы көпшілік назарына ұсынады. Масс-медиа 
ақпаратты түрлендіріп, белгілі бір форма тəртібімен берудің өзіндік 
дəстүрі бар.  

Басылым бетіне шыққан материалдардың барлығын журналистика 
жанрларына жатқызуға болмайды, өйткені журналистика жанрлары 
қатарынан орын алу үшін белгілі бір шарттарға, арнаулы қағидаларға 
жауап беру керек.  

Қорытынды 
Қазақ публицистикасының формалары, журналистика жанрлары 

уақыт жəне кеңістік аясында, қоғамдық қажеттілік талаптарына сай өз 
миссиясын атқарып келеді. Қазақстанда өз дəстүрі, өз қанағатын, өз ұлттық 
шешен сөзі, халық ауыз əдебиеті, ежелгі тарихи жазбалары, арғы-бергі 
ойшылдар, белгілі публицистер мен журналистер салып берген айқын, 
нəрлі жол күреленіп жатыр. Сондықтан қазақ журналистикасының 
бойында ақпараттық, талдамалық, деректі-бейнелі, дүниепайымдық 
жанрлар қатар жетіліп, қатар дамыды.  

Қазіргі кезде Қазақстанда үш мыңнан астам басылым тіркелген. 
Олардың барлығын теориялық əдебиетте де, баспасөз материалдарында да 
БАҚ деп түсіндіреді. Бірақ, бүгінгі таңда бұқаралық ақпарат құралдары 
деген термин өзінің бұрынғы мəнінен айырылған. Барлық халықаралық 
құжаттарда, мемлекеттердің негізгі заңдарында адам құқықтық жағынан 
бір-бірімен тең деп жарияланғанымен, дүниеде біртектес бұқара, біртектес 
адам қауымдастығы жоқ.  

Журналистика жанрларын жаңаша жіктеу, олардың соны қырларына 
үңілу тек өндіріс талабынан ғана туындаған мəселе емес, оның 
концепциялық қажеттілігі халықаралық шығармашылық кеңістіктегі, 
ақпараттық бəсекелестіктегі қазақ баспасөзінің рөлін көтеру, журналистика 
пəнін нағыз ғылым дəрежесіне жеткізу мақсатынан тарамдалады. Қазақ 
публицистикасындағы жанрлар күннен күнге дами береді. Өткен 
дəуірлерлен келе жатқан даму үрдіс тоқтамақ емес. Тек жаңа жанр 
туғызатын авторлар жүйелі, саналы түрде жанрдың қалыптасуына 
себепкер бола алады. 
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ӘОЖ  537.811 
Мұхатаева А.С.., Жақсылықова Ж.С.., Бахытбекқызы Н.. 
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 
Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 
Шағын жинақталған Тасбастау негізгі орта мектебі, Зайсан қ., 
Қазақстан Республикасы 
Электротехника колледжі КМҚК., Семей қ., Қазақстан Республикасы 
ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІН ЖАҚСАТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 
 
Бұл мақалада жинақталған деректер электромагниттік өріс 

тұрмыстық аспаптар мен коммуникация құралдарының, адам 
денсаулығына əсері туралы айтылған. Сондай-ақ оқушылардың зерттеу 
нəтижесі бойынша көрсеткіштері мен салыстырма нəтижелері берілген. 

Өркениеттің даму үрдісінде əсіресе ХХ ғасырдың соңғы 
онжылдығында қызмет етудің өндірістік саласында жəне ақпараттық 
технологиялардың, электротехника жəне радиотехниканың жетістіктеріне 
негізделген аспаптар жəне технологиялармен адам тұрмысының 
жабдықталуы күрт артты. Жоғарғы технологиялық жабдықтарды, ұялы 
телефондарды, компьютерлерді, телекоммуникация жəне ақпараттандыру 
жүйелерін пайдалану əдетке айналды. Алуан түрлі жəне көптеген 
электротехнокалық жəне электрондық аспаптар біздің күделікті 
тұрмысымызда берік тамырын жайды. 

Қазіргі уақытта өмірімізді электр тұрмыс техникаларынсыз 
(теледидар, компьютер, телефон, үтік, ұялы телефон, қысқа толқынды 
пештер, фен, үстел шамы, тоңазытқыш жəне т.б.) елестету мүмкін емес. 
Осыған орай біз білім алушылардың есте сақтау қабілеті дамуының 
бəсеңдеуіне көз жеткіздік жəне олардың себептерін анықтау жəне оны 
қалпына келтіру жолдарын іздеуді жөн көрдік. [1] 

Бүгінгі таңдағы оқушылардың есте сақтау қабілетін зерттеп көргім 
келді. Жалпы білім алу саласында негізгі есте сақтау қабілетіне көру 
арқылы жəне есту арқылы есте сақтау негізгі орында екендігін мəлім, 
осыған орай  естің өзара байланысына орта жəне жоғарғы сынып 
оқушыларына зерттеулер жүргіздік. Зерттеу объектілері ретінде ауылдық  
мекенге Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданына қарасты Шілікті 
ауылындағы Шілікті орта мектебінің, оқушылары қатысты. Ол кездегі 
нəтижелер мына түрде көрсетілді:  
 

Кесте 3. Оқушылардағы естің əрқилы түрлерінің 2016-2017 жылдардағы күйі.  
Ес түрлері Сынып 

7 10 
Эмоциялық ес (Көру арқылы) 55.5 58 

Бейнелі ес (Есту арқылы) 54.2 52 

 54,85 55 

Сондай-ақ қалалық мекенге Шығыс Қазақстан облысы Өскемен 
қаласындағы қазақ-түрік литцейінің психологы Рамазанова Рауия 
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ауыл мектебі қала мектебі 

54,85 
47,95 

7 сынып оқушылары 

ауыл мектебі қала мектебі 

55 

53,3 

10 сынып оқушылары 

Рамазанқызымен  бірлесе отырып 7 жəне 10 сынып оқушыларының  
қатысуымен зерттеуімді толықтырғым келді. 

 
Кесте 4. Оқушылардағы естің əрқилы түрлерінің 2016-2017 жылдардағы күй 

Ес түрлері Сынып 

7 10 
Эмоциялық ес (Көру арқылы) 44,6 46,7 

Бейнелі ес (Есту арқылы) 51,3 59,9 

 47,95 53,3 

Жоғарыда көрсетілген биылғы оқу жылындағы ауылдық жəне 
қалалық орта буын яғни 7 сынып оқушыларының есте сақтау қабілеттерін 
айта кетер болсақ ауылдық жердегі оқушыларымыздың көрсеткіші 
бойынша 54,85 %ті құраса, қалалық оқушыларымыз 47,95 %-ті көрсетті 
айтарлық айырмашылық  жуық шамамен 7 (6,9) % көрсеткішін көрсетті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1 - 7 сынып оқушыларының көрсеткіш диаграммасы 

Жоғарғы сынып яғни дəл осылай 10 сынып оқушыларына тоқтала 

кетсем., ауылдық 10 сынып оқушыларының көрсеткіштері 55%, қалалық 

10 сынып оқушыларымыз 53,3 % көрсеткішін көрсетуде айтарлық 

айырмашылығы 2 (1,7) % -ке төмен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1 - 10 сынып оқушыларының көрсеткіш диаграммасы 

 

Бұдан шығатын қортынды қалалық оқушыларымыздың 

электромагнит шашатын (ұялы телефон, планшет, ноутбук, телевизор, 
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комьпютер, жəне құлаққап (наушник) ) т.б құралдардың шамадан тыс 

қолдануы бірден бір себептерінің бірі болуда.[2] 

Адамның  есте сақтау қабілетінің өмірінде қаншалықты маңызды зор 

екендігі барлығыңызға белгілі. Ол адамның аты-жөнін, қандай мəселе 

бойынша өзіңізге келгендігін жадыңызда сақтап қалу үшін керек. Бірақ 

көпшілік есте сақтау қабілетінің нашарылғынан сəл уақыт өткенен кейін « 

оның есімі кім еді?» деп бас қатырып, əбігерге түсіп жататынына куə 

болудамыз. Солай болмас үшін не істеуіміз керек? 

«Қарапайым адам өзінің есте сақтау мүмкіндігінің 10 пайызын ғана 

пайдаланады»,- дейді психолог, Карл Шиншор. Қалған 90 пайызы жұмыс 

істемей, бірқалыпта тұра береді. Оның себебі, қарапайым есте сақтауды 

дұрыс пайдалана алмауына.  

Санасын игеру демекші, тарихта аты қалған атақты дана Томас 

Эдисонның есте сақтау қабілті өте жоғары болғаны белгілі. Бұл қабілеттің 

сырын мына бір оқиғамен түсіндіруге болады. Оның кезінде жиырма жеті 

көмекшісі болыпты. Олар жарты жыл бойы цех пен зауыттың арасындағы 

жолмен ерсілі-қарсылы қанша жүргеімен, өсіп тұрған шие ағашына мəн 

бермеген. Томас өзінің көмекшілерінен сұрастырғанда ешқайсысы ол 

ағашты байқамаған болып шығады. «Қарапайым адамның миы қанша 

ақпарат қабылдағанымен,-дейді Эдисон,-ол көздің көргенінің  мыңнан 

біріне жетпейді. Егер біз көрген нəрсемізге үлкен мəн бере білсек, дұрыс 

бақылай алсақ, көптеген кемшіліктеріміз болмас еді», -деп есте сақтау 

қабілетінің сырын көрген дүниеге мəн беруден басталатынан баса айтады. 

Атақты бір журналдың басшысы өзінің қызметкерлеріне бір ғана нəрсе 

назар аударуын талап етіп, осы талапты əрқайсысының жұмыс орындағы 

қабырғаға жазып, ілгізіп қойған. Ол байқағыштық пен көңіл қою. 

Байқағыштық қасиеті Линкольнның тұлға бойынан ерекше көрніс берген. 

Есте сақтау қабілетінің өте жақсы болғаны сондай, Линкольн 

танысқан адамның кім екенін, қайдан келгенін, қандай адам екенін дəл 

айтып беретін болған. Өзі де «Менің есте сақтау қабілетім болат, темір 

секілді. Оған тырнап жазу оңай емес, ал егер бір нəрсе сызылды екен, оны 

өшіру екі есе қиын»-дейді. Ликольн бала кезінде ауыл мектебінде оқиды. 

Мектепте жалғыз оқулық, оның өзін мұғалім дауыстап оқып беріп, балалар 

оны хормен қайталап айтып үйренеді. Осы үрдіс оны өмір бойдағы əдетіне 

айналады. Бір нəрсені дұрыс ұғу үшін дауыстап оқып барып түсінетін. Ол 

өзінің адвокаттық кеңсесінде күнделікті газетті дауыстап оқығанда 

қызметтестері əрең шыдап, « Неліктен дауыстап оқисыз?» деп сұрайды. 

Сода ол: «Дауыстап оқығанда менің екі мүшем сезінеді, біріншіден, мен 

оны көзімен көремін, екіншіден, құлағымен естимін, ал бұл есте сақтауға 

ыңғайлы» деп жауап берген. Демек  есте сақтаудың тағы бір тəсілі-

дауыстап оқу.[3] 

Психологтар бұрыннан бері ақпараттың көптеген мөлшері санамен 

меңгерілмейтіні туралы жазады, əр бір баллада өзінің оңтайлы мөлшері 



721 

болады. Бірақ адамның миы шексіз мүмкіндігі бар, бірақ ол бір ретке тек 

белгілі мөлшерін қабылдайды. 

Тест түріндегі бақылау көбейгендіктен мектеп тəжірибесінен ауызша 

сұрау, кітап оқу жəне материалды қайталау мүлдем жоғалып кетті, ол 

сананы дамытуда  кері əсерін тигізді.  

 Тағы бір мəселе – ол компьютерлардыңң жəне ұялы телефондардың 

электромагниттік өрісінің балалардың денсаулығына жəне олардың есіне 

əсері. Көптеген зерттеулердің мəліметтеріне қарағанда  осы өрістер жас, 

жаңа өсіп келе жатқан ағзаға қатты əсер етеді. Біздің ойымызша естің 

дамуын баяулататын себептердің бірі болып табылады. 

Психолог ғалымдардың жүргізген көптеген тəжірибелік 

зерттеулерінің нəтижесінде жалпы адамзат баласының ес үрдісіне əсер 

етуші факторлар қатары анықталды. Олар: белсенділік, қызығушылық, 

зейін, тапсырманы ұғыну. Сондай-ақ, ес үрдісінің динамикасын 

анықтайтын факторлар қатарында материалдың көлемі, оның қиындығы, 

мағыналығы, ұсыну тəсілдері жəне есте сақтау өнімділігіндегі басқа да 

факторлардың рөлі көрсетілді: мотивация, ниет, индивидуалдық 

ерекшеліктер. 

Ес мəселесі өзінің психологиялық мазмұнын психологиядағы əр 

түрлі бағыттардың сансыз зерттеулерінен тапты. Айталық П.П. Блонский 

естің генетикалық теориясын дамытты. Бұл теория бойынша, естің 

генетикалық сатыларын  сипаттай отырып, мынадай түрлерін бөліп 

көрсетеді: моторлы ес, бейнелі ес, аффективті ес жəне вербальді ес. Олар 

ес дамуының төрт сатысын, деңгейлерін білдіреді. Олар психиканың 

жүйелі түрде даму үрдістерінде пайда болды. П.П. Блонский адамзат 

дамуының тарихында естің бұл түрлері жүйелі түрде бірінен кейін бірі 

пайда болды деген ойды негіздейді. Л.С.Выготскийдің ойынша, адам 

есінің функциялардың басқа психикалық үрдістерін жəне адам күйімен 

байланысының өзгерістері арқылы жүреді. Сөйлеудің түрлі формаларының 

арқасында – ауызша, жазбаша, ішкі, сыртқы – адам есті өз еркіне  

бағындыруға, ақпарттарды сақтау жəне қайта жаңғырту үрдістерін 

басқаруға қабілетті болды. Бореас материалды қосымша оқу əдісін қолдана 

отырып, буындар мен тақырыптардың есте сақтауын салыстырды. 

Алғашқы жаттаумен салыстырғанда қайталаулар барысындағы 

материалдардың есте қалай сақталғанын анықтады [4, 22-24бб. ]. 

Есте сақтау қабілетін зерттеумен Г. Эббингауз, З. Фрейд, А. Бине, К. 

Бюлер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник, Л.С. 

Выготский жəне т.б. көптеген шетел жəне отандық ғалымдар айналысқан 

[5,1б.].  

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы білім беруге 

нəтижеге бағдарлану, оқу ісін  оқушының  жеке тұлғасын бағыттау, ал 

оқыту əдістерін тұлғааралық қарым-қатынастарға бейімдеу болып 

табылады. Демек, оқушы білімді дайын күйінде мұғалім түсіндірмесінен 
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алмай, өзінің өмірлік тəжірибесіне сүйену арқылы танымдық тұрғыдан 

шығармашылықпен игеруі тиіс. 

Ырықты жəне ырықсыз есте сақтауды салыстыру кезінде, өз 

мақсаттарына жəне оған жетудің тəсілдеріне байланысты əр түрлі 

болатыны анықталды. Оның пікірінше, тіпті, əр түрлі мақсатқа бірдей 

тəсілдерді қолдану бірнеше өзгешеліктермен ерекшеленуі тиіс. 

П.К.Зинченко ес үрдісін ол жүзеге асырылатын іс-əрекетке тəуелділігі, осы 

үдерісінің іс-əрекеттің ерекше түрі ретіндегі мазмұны жайлы жəне есте 

сақтаудың жоғарғы деңгейлерінде қайталаулардың өзгешелігі жайлы 

«Ырықсыз есте сақтау» атты еңбегінде келтіреді. Ырықсыз есте сақтау 

құбылысы бұл жұмысты зерттеудің арнайы пəні болады. Естің екі түрі 

үшін де есте сақтаудың негізгі факторы – қайталау деп саналады, ал 

олардың саналық айырмашылықтары жайлы мəселе көтерілмеді. Оның 

еңбегі естің ең басты теориясы деген негізгі бағалауға ие болды жəне осы 

саладағы көптеген тəжірибелік жұмыстарға негіз болды. Ол зерттеулерін 

қорытындылай келе, өз жұмысының басты нəтижесін «ырықты жəне 

ырықсыз есте сақтауда құрылымдық, генетикалық жəне функционалды 

талдаудың ортақ бірлігі болып адам əрекеті табылады» деп тұжырымдайды 

[6, 24б.].  

Есте сақтау мəселесіндегі ұлы зерттеуші Эндель Тулвинг «алып 

шығу тəжірибесі» деп аталатын  тəсілдердің артықшылықтары туралы 

білгендердің алғашқыларына жатады. Бірқатар эксперименттерге 

қатысушылар  үш жағдайда сөздер тізімін жаттады: стандартты (жаттау, 

тест, жаттау, тест) қайта жаттау жəне қайта тестілеу (жаттау, тест).  Қайта 

жаттау тобына қайта тестілеу тобына қарағанда сөздермен жұмыс  істеуге 

үш есе көп уақыт берілді. Егер үйрену тек қана жаттау үдерісінде болса, 

онда олар сөздерді жақсы есте сақтайды деп күтіледі. [6, 26 б. ].  

Есте сақтау қабілетін дағдыландыруға келетін болсақ, дағды 

дегеніміз – жаттығу мен қайталау арқылы автоматтандырылған іс-

əрекеттің бөлігі. Дағдыға айналған адамның іс-əрекеті есінен біржолата 

шығып кетпейді.  Дағдының  пайда болуы əуелі ойланып толғануды талап 

ететін саналы істерден шығады. 

Дағдының қалыптасуыжад үрдісінің негізінде жүзеге асырылады. 

Оқу үстінде дағдыға талпынуды жаттығу деп атайды. Дағдылану үнемі бір 

дəрежеде тұрып қалмау үшін жаттығу үдерісінің  əр кезеңінде де түрлі əдіс  

қолданылып, сабақ беруді түрлендіріп жүргізеді.  

Жаттығу жұмыстарын жемісті жүргізуге бірнеше талаптар 

қойылады. Бұл талаптардың бірнеше  негізгілері байқалады: а) жаттығу 

жұмысы нəтижелі болып оқушы ойдағыдай табысқа жету үшін, ең 

алдымен нені жаттауды оны қалай жаттауды, жəне осы материалды қалай 

ұзақ есінде қалуын білуі қажет. Егер оқушының алдында осындай мақсат 

болмаса, ол өзін-өзі күштеп, жұмысқа беріле алмайды; ə) оқушының 

жаттығуы  өріс алу үшін, ол өз жұмысының қалай орындалғанын үнемі 
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тексеріп отыруы қажет. Егер жұмысты орындауда оқушы қателік жіберсе, 

сол қатені қалай жөндеудің тəсілі көрсетіледі; б) жаттығу жұмысының 

мазмұны тек ауызша қайталау болмай, көбінесе əрекет жазу, сызу арқылы 

жүргізілуі тиіс. Себебі, ауызша қайталағанға қарағанда машықтанып, əр 

түрлі əрекет жасау мазмұнның есте терең қалуына себеп болады; в) 

жаттығу жұмысы белгілі бір  жүйелікпен жүргізілуі тиіс. Мысалы, оқу 

мазмұндары бірінен соң бірі бөлшектерге бөлініп, белгілі бір мерзім 

бойынша жүргізілсе, нəтижелі келеді; г) жаттығу жұмысын жүргізу  

арасындағы уақыт аралықтары тым ұзақ болмауы тиіс. Егер жаттығу 

жұмыстарының арасындағы үзіліс ұзақ болса, бұрынғы өткендер 

ұмытылып, келесі мазмұндарды еске түсіру қиын соғады. Егер жаттығу 

жұмысы орынсыз көп қайталана берсе, оқушы тез шаршайды. Ал қайталау 

аз болса, онда дағды терең қалыптаспайды. Сондықтан қайталау оқу 

мазмұнының ерекшелігіне қарай, белгілі мөлшермен жүргізілуі тиіс [7, 169 

б.]. 
Бұл зерттеулердің түпкілікті нəтижелері қарастырылған 

əдістемелердің қайсы біреуін артық деп санауға негіз бермейді. Бұл 
орайда, басқа факторлардың іс-əрекеттердің мазмұнының оқушылардың 
дара ерекшеліктерінің, мұғалімнің жеке басының ықпалы – əдістемелердің  
айырмашылығынан гөрі күштірек болып шығады.  

Қорыта келе, аталмыш зерттеу барысында есте сақтау қабілетің 
дағдылары  бірнеше бөліктерден тұратыны анықталды:  

- белгілі бір мəліметті тез есте сақтауға жəрдемдесетін жадымызға 
бейнелі кодттар болуы тиіс; 

- есте сақталған мəліметтерді бейнелі образдар мен ассоциацияларға 
айналдыру қабілетінің болуы; 

- ұзақ уақыт бойы, əрі еш қиналыссыз мəліметті есте сақтау 
дағдысын қалыптастыратын жəне қажет болған жағдайда еске түсіре 
алатын зейіннің тұрақты болуы тиіс; 

- есте сақталған ауқымды ойша қайталамай алу қабілетінің болуы; 
-жадымызда мəліметтердің өзара байланысын есте сақтауға 

жəрдемдесетін  тірек образдар жүйесінің болуы тиіс[8, 5-6 бб.]. 
Күнделікті есте сақтау қабілетін саналы түрдегі мнемоникалық 

дағдысының айырмашылығын білу маңызды болып табылады, яғни бұл 
дегеніміз, бір мезгілде жүздеген нақты мəліметті жадыда бекіту деген сөз. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ В ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ 

 

В наше время мир средств массовой информации разнообразен. С 

каждым годом на казахстанских прилавках появляются новые издания. В 

просторах интернета изданий еще больше, а желтая пресса развивается 

стремительнее других. 

Именно она публикует рекламные материалы или антирекламу под 

видом статей, заметок, авторских и редакционных колонок, именно она без 

смущения копается в грязном белье, если в этом есть выгода. Желтая 

журналистика не отражает действительность, а играет в нее, допуская даже 

грубую инсценировку. В желтой прессе наблюдается перекос в сторону 

сенсационной информации в ущерб серьезной. А отсюда следствие: 

недостаточность информации, с одной стороны, и ее избыточность – с 

другой. Информации много, она подавляет, оглушает, но вся эта 

информация  ничего не стоит. Благодаря приписываемой сенсациям 

высокой важности и уникальности, на них концентрируется практически 

все внимание публики, которого не остается на действительно важные 

события. Но перед тем как подать информацию её нужно «вкусно» 

оформить, чтобы заинтересовать читателя [1]. 

Открывая любую газету, журнал или статью в интернете первое, с 

чем сталкивается читатель, – это заголовки. Они обращают на себя 

внимание, заметно отличаясь от остального текста. Проще говоря, задача 

заголовков – пробудить в читателе интерес. 
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В литературе встречаются различные определения термина 

«заголовок». Так, словарь Ожегова гласит, что заголовок – это «название 

какого-либо произведения или отдела его частей». Большая Советская 

Энциклопедия даёт следующее определение – «заголовок – это название 

литературного произведения, в той или иной степени раскрывающее его 

содержание». И существует ещё одна, современная и оригинальная 

трактовка – «Заголовок – это реклама рекламы». 

Исследования подтверждают, что не менее восьмидесяти процентов 

читателей, просматривая печатные и электронные издания, в первую 

очередь обращают внимание на заголовки и на этом этапе решают, стоит 

ли читать дальше. Заголовок, привлекший читателя своим содержанием и 

формой, побуждает прочитать следующий за ним текст или рассмотреть 

стоящую под ним иллюстрацию. Он играет роль крючка, заглотнув 

который, читатель знакомится со своим «уловом» – всей публикацией. 

Заметим, что еще в начале XIX в. тексты в газетах печатались без 

заголовков. В начале каждого сообщения обычно указывали лишь 

географический пункт – название города, откуда оно пришло, и дату его 

направления в редакцию. Впервые заголовки стали обозначать на первой 

странице номера в своеобразной афишке-указателе, где сообщали о его 

материалах. Постепенно некоторые из этих заголовков переходили и на 

другие страницы номера, где ставились над важнейшими сообщениями и 

статьями. Сейчас почти все тексты и многие иллюстрации публикуют с 

заголовками. 

Наибольшее  внимание читателя привлекают заголовки  броские, 

эмоционально окрашенные, либо обещающие сенсацию. Если в печатном 

издании распространена практика использования броских, кричащих 

заголовков, за которыми ничего не стоит, а сенсации высосаны из пальца 

то, скорее всего вы читаете желтую прессу [2]. 

Целью любого печатного  органа является четкая растущая 

тенденция  популярности, высоких рейтингов  и тиражей. Возможно, вы 

заметили на обложках бульварных изданий заголовки, выделены 

большими и яркими буквами. А на любых сайтах имеются ссылки, где 

размещены интригующие или шокирующие заголовки чаще всего о Ларисе 

Гузеевой и её шумном разводе, о том, как Баян Есентаева похудела 

благодаря зеленому чаю и неизвестной девушке, которая заработала 

миллион за час. Это способ привлечения внимания потребителя, с каждым 

вашим кликом вы увеличиваете число просмотров статей и с каждой 

покупкой обогащаете издания желтой прессы. 

Рассмотрим приемы создания заголовков: 

1. Вопрос (вопрос в заголовке заставляет человека на него 

отвечать. Подсознательно. Изюминка состоит в том, что для того, чтобы на 

вопрос ответить, его нужно осмыслить, пропустить через себя. Это 

означает, что вне зависимости от того, хочет он того или нет, но читатель 



726 

обращает внимание на текст). Вопросы могут быть риторическими, могут 

быть конкретными, могут быть абстрактными. Однако объединяет их 

всегда одно: прямо или косвенно они указывают на то, что ответ кроется в 

тексте, но для этого текст нужно прочесть. 

Примеры заголовков: 

Почему у вас кружится голова? 

Почему вы не можете себе позволить отдых на Мальдивах? 

Сколько стоит час вашей работы? 

Разные вопросы вызывают различную реакцию и акцентируют  внимание 

читателя на разных аспектах темы. 

2. Решение проблемы (ответ  на вопрос). Люди по своей природе 

ленивые существа. Если есть возможность получить готовое решение 

актуальной проблемы вместо того, чтобы искать ответ самому, то 

большинство людей этим воспользуются. Хитрость проста: выбираете 

проблему, даете в тексте ее решение, а в заголовке даете читателю понять, 

что в тексте находится решение. 

Примеры заголовков: 

Как перестать беспокоиться и начать жить, 

Где взять много денег и сразу, 

Как избавиться от боли в спине. 

Самой большой популярностью пользуются заголовки, 

начинающиеся со слова «Как». Общий стереотип восприятия 

предполагает, что за словом «как» по умолчанию стоит практическое 

руководство, которое весьма полезно, вот почему к этому слову читатели 

испытывают особое доверие. Обратите внимание, как люди вводят 

поисковые запросы, когда ищут уроки чего-либо: «Как сделать маску», 

«Как соблазнять девушек» и т.д.  

3. Личный опыт – у людей всегда возникает больше доверия к 

тем, кто уже что-то сделал, а не к тем, кто просто рассуждает о том, как 

что-то делать. Демагогия и результат – это совершенно разные 

вещи.  Сравните  два заголовка: «Как заработать за неделю $1000» и «Как я 

заработал за неделю $1000» – к какому из них у вас возникает больший 

интерес и доверие? 

Примеры заголовков: 

Как я похудел на 20 кило за 2 недели, 

Как мне помогла пачка Marlboro в драке с 5 хулиганами. 

Кроме того, в заголовке может фигурировать не только личный опыт 

автора, но и третьего лица. Чем авторитетнее и известнее это лицо, тем 

больше доверия вы можете вызывать у читателя. 
Примеры заголовков: 
Как Билл Гейтс заработал свой первый миллион, 
Что делает Шумахер, когда у него пробивает колесо, 
Как банкиры зарабатывают на динамике курса. 
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4. Тайна, секрет, интрига – люди просто обожают секреты и 
тайны, особенно если эти тайны позволят им получить те или иные 
преимущества. Еще люди любят чужие секреты, даже просто так, без 
преимуществ. Играя на человеческом любопытстве, Вы имеете очень 
высокие шансы привлечь внимание читателей к Вашему тексту. 

Примеры заголовков: 
Деньги, по которым вы ходите, не замечая, 
Тайный секрет Нерона, сделавший его великим, 
Секрет получения двойной прибыли предпринимателей в Америке. 
5. Цифры в заголовках выступают в роли условного 

количественного показателя насыщенности или простоты усвоения 
материала. Иными словами, цифры – это мера, позволяющая человеку 
априори оценить, какое количество пользы он вынесет из прочтения того 
или иного текста, и насколько легко им  будет восприниматься 
предлагаемая информация. Чем цифра больше – тем насыщеннее материал, 
и это завлекает объемом, а меньше – значит проще и практичнее, и 
завлекает легкостью и прозрачностью. Внося такую определенность, 
копирайтер может манипулировать аудиторией, например, смешивая 
полезную информацию с коммерческой прослойкой. 

Примеры заголовков: 
100 и 1 способ стать душой компании, 
Книга, которая за 20 минут сделает из вас супергероя. 
6. Акценты наделяют заголовки качественно новыми свойствами, 

усиливая их в несколько раз. Сами по себе акценты могут представлять 
собой обычные, неприметные слова, однако в связке с заголовком они 
приумножают его эффективность. Отличительной особенностью акцента 
является то, что он всегда на что-то указывает. 

Примеры заголовков: 
СЕЙЧАС…! Вы начнете предсказывать будущее! 
Кто ЕЩЕ хочет зарабатывать $1000 в месяц, не прилагая усилий? 
Купите нашу сигнализацию, и угонщики вашего авто ВСЕГДА будут 

за решеткой, 
Вы теряете сотни долларов в год из-за незнания ЭТОГО нюанса. 
7. Внушение страха – это очень сильный мотивирующий фактор. 

Пугающие заголовки подвигают аудиторию читать основной текст. 
Человек инстинктивно пытается защититься от всех негативных факторов. 
Если есть хоть какой-то шанс, что в статье он найдет спасение и 
обезопасит себя, то человек ее прочитает. 

Примеры заголовков: 
Вы теряете $3000 каждый год без этого навыка, 
Смешивание этих продуктов выводит желудок из строя за сутки, 
Всего одно слово может спасти ваш брак от разрушения. 
8. Гарантии – это обратная сторона страха. Когда человек 

чувствует свою защищенность, он становится более лояльным по 
отношению к тексту, который читает. 
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Примеры заголовков: 
24 часа, и Ваша кожа сияет! Иначе мы вернем вам деньги! 
Вы забудете о проблемах навсегда! 
Вы никогда не будете ни в чем нуждаться! 
9. Нестандартный подход – читатель быстро привыкает к 

штампам, клишированным оборотам и перестает воспринимать их. 
Нестандартные или противоречивые решения привлекают к себе внимание 
и в состоянии пробить этот фильтр. 

Примеры заголовков: 

Я ввожу вас в транс, пока вы читаете этот текст! 

Не смейте читать то, что здесь написано! 

Аншлаг в условиях сурового фиаско. 

10. «Соль на рану» – заголовки, которые точечно и сильно бьют по 

самому больному месту человека: гордости, самолюбию, опасениям, 

проблемам и т.д., которые для этого человека актуальны. В таком случае 

успех заголовка резко перешагивает за отметку 90%. 

Примеры заголовков: 

Забудьте же о выпадающих волосах! 

И долго ты еще будешь работать «на дядю»? [2] 

На рынке казахстанских изданий появляется все больше желтых 

изданий, чаще всего они рождаются на просторах интернета, так как это 

обходится дешевле и потребителей больше. Вот несколько примеров из 

отечественной «желтизны»:  

 Newstaraz.kz «Певица Аиша показала синяки от побоев»,  

 Qazaq_star «Баян Есентаева заставила 16-летнюю девочку отдаться 

в объятия Таукелю Муслиму», «Девушка родила Таукелею Муслиму»,  

 Nur.kz «Баян Есентаева шокировала подписчиков откровенными 
фото», 

 Express-k.kz «Кешью в пахлаве»,  

 Caravan.kz «Селена Гомез мечтает об уходе».  

На сегодняшний день нет четких границ между желтыми и 

респектабельными изданиями. Известная желтизна может присутствовать 

и в издании, рассчитанном на серьезную публику, а самое низкопробное 

массовое издание порой поднимает серьезные общественные проблемы. 

Желтизна издания определяется, во-первых, затрагиваемой тематикой 

(скандалы, секс, насилие), во-вторых, способом подачи материала, а 

главное - тщательностью проверки распространяемых сведений. Как 

правило, желтые издания весьма вольно обходятся с фактами и не 

утруждают себя проверкой публикуемой информации. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Сазонов Е. Феномен «желтой прессы»// Научно-

культурологический журнал. – 2005. – №7 [109].  



729 

2 Папушин А. Пресса и общество: «Скованные одной 
цепью»//Принципиальные основы системы средств массовой информации. 
– 2001 

 
 
ӘОЖ 341.71(574) 
Наурызбекова Д.Д., Жаманбаева Л.К. 
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті,        Өскемен қаласы, Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӨРНЕКТІ ӘЙЕЛ 
ДИПЛОМАТТАРЫ 

 
Халықаралық аренада əйелдердің саяси көшбасшылығы уақыт өткен 

сайын айқындалып келеді. Қоғам мен мемлекет тарапынан да нəзік 
жандылардың іскерлік белсенділіктері мен саяси ықпалдастықтарына 
деген сенім жоғары деңгейде көрініс табуда. 

Тəуелсіздік алғанымызға 25 жылдан астам уақыт болса да еліміздің 
жаһандық саясатта шеберлік танытып, халық пен ел абыройын еселеуде 
көптеген жерлерде жеңіске жетіп жүргендігі анық. Сондықтан да əлем 
елдерінің алдындағы оң саяси имиджімізді бұдан да мықтырақ ету үшін 
демократиялық қағидаттарға негізделген гендерлік саясаттың арнасын 
кеңейтуіміз керек. 

Біздің ел гендерлік саясатты жүзеге асыру бағытында айтарлықтай 
қадамдар жасады, себебі гендерлік саясат – бұл ең алдымен мемлекеттің 
əлеуметтік саясатының маңызды құрамдас бөлігі. Қазақстанның гендерлік 
саясатының ерекше өзгешелігі – гендерлік жобалардың бастамашысы 
бірінші кезекте гендерлік даму саласында алдын алу жəне озық шараларын 
қабылдайтын мемлекет болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан адам 
құқықтары бойынша, соның ішінде жыныстар арасында тең құқылықты 
қамтамасыз етуге жəне əйелдер мен балаларды қорғауға бағытталған 20-
дан астам əртүрлі шарттар мен конвенциялардың қатысушысы. 
Қазақстанда Үкімет қаулысымен республикадағы əйелдердің жағдайын 
жақсарту бойынша іс-шаралардың ұлттық жоспарын жасап, бекітті. ҚР 
Конституциясының 33-бабына сəйкес, азаматтар мемлекет істерін 
басқаруға тең құқықтар мен мүмкіндіктерге ие. 

Қазақстан тəуелсіздік жылдардың ішінде сонымен бірге ерлер мен 
əйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласында нақты 
жетістіктерге жетті. Осыған байланысты БҚО Әділет департаментінің бас 
маманы Ж.Умралиеваның сөзінен: «Еліміздің 20 жылдық дамуының 
қорытындылары Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың салиқалы стратегиялық курсының арқасында саяси жүйесі 
орнықты, экономикасы күшті, азаматтық қоғамы тұрақты сəтті жəне 
заманауи мемлекет құрдық. Бұл табысымыз еліміздің жауапты мемлекеттік 
саясатының маңызды да ажырамас құраушысы болып табылатын гендерлік 
жəне отбасылық-демографиялық саясатты іске асырудың да арқасында 
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мүмкін болып отыр» [6].  
Сонымен қатар, Президент Назарбаев мемлекетімізде əйелдердің 

атқарып жатқан маңызды рөлі жайлы Қазақстан əйелдері съезінде: «Біздің 
гендерлік теңдік саласындағы саясатымыз, əйелдердің экономикалық жəне 
саяси өмірге қарқынды араласуы əлемдік қауымдастық тарапынан жоғары 
бағаланды» деп əділ көрсетті. [2; 7б.] 
Осы тұрғыда бірқатар көрнекті əйел дипломаттарды атап өтуге болады. 
Солардың ішіндегі орны ерекше, еліміздің алғашқы əйел елшісі -  Ақмарал 
Хайдарқызы Арыстанбекованың есімін айтпай кетуге болмайды.  

 
1 сурет – Ақмарал Арыстанбекова 

 

Ақмарал Хайдарқызы Арыстанбекова 1948 жылы 12 мамырда 
Алматы қаласында дүниеге келген. Химия ғылымының кандидаты (1974), 
тарих ғылымдарының докторы. 1971 жылы С.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетін бітіргеннен соң, 1974 жылы осы университеттің 
аспирантурасын тəмамдады. Осыдан кейін  еңбек жолын 1974–78 жылдары  
Қазақ мемлекеттік университетінің кіші, аға ғылыми қызметкері болып 
бастады. 1978-1983 жылдары Қазақстан Жастар одағы Орталық 
комитетінің бөлім меңгерушісі, кейіннен хатшысы қызметтерін атқарды. 
1983-1989 жылдары Шет елдермен достық жəне мəдени байланыс 
жөніндегі Қазақ қоғамы төрағасының орынбасары, кейіннен төрағасы 
болды. 1989-1991 жылдары - Қазақ КСР Сыртқы істер министрі болып 
қызмет жасап,  алғашқы əйел Елші атағын алды [1; 173 б.]. 

1991-1999 жылдары - Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Ресей 
Федерациясы өкілдігінің аға кеңесшісі - Қазақстан Республикасының өкілі, 
кейіннен тұрақты өкілі қызметінде болды.  1996-1999 жылдары - ҚР Куба 
Республикасындағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі қызметін қоса 
атқарушы болды [4; 110 б.].Сол еңбегінің нəтижесі ретінде қазіргі уақытта 
Қазақстан Парламентінің Мəжілісінде «Қазақстан-Куба» ынтымақтастық 
тобы жұмыс істейді. Екі жақтың сауда-экономикалық ынтымақтастығы 
нəтижесінде 2015 жылы екіжақты сауда айналымының көлемі 8,6 млн. 
АҚШ долл. (тек импорт) құрады. Мəдениет, білім беру жəне спорт 
саласындағы ынтымақтастық та бірте-бірте дамып келеді.Сонымен қатар 
қазіргі уақытта екі ел денсаулық сақтау, фармацевтика саласында да 
тəжірибе алмаспақ.  
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Ал 1999-2003 жылдары - Қазақстан Республикасының Франциядағы 
Төтенше жəне Өкілетті Елшісі болып қызмет атқарды. Ақмарал 
Хайдарқызы осы жылдары көптеген істер атқарылды. 2000 жылы маусым 
айында Парижде екіжақты өзара қатынас мəселелерінің кең кешені, соның 
ішінде агроөнеркəсіп кешені, өңдеуші өнеркəсіп саласындағы жобаларды 
іске асыру, жаңа технологияларды жасап шығару, инфрақұрылым, көлік, 
экология, сонымен қатар француздық мұнай-газ компаниялары тарапынан 
қазақстандық көмірсутектер экспортының балама бағдарларын ойлап 
табуға көмек көрсетілу мəселелері талқыланды. 

2000 жылға қарай Қазақстанда 38 өкілеттілік жəне қазақстандық 
экономиканың əртүрлі салаларындағы бірқатар жобаларды 
қаржыландырушы ірі француз компанияларының қатысуымен бірлескен 
кəсіпорындары болды. Жеңіл жəне тамақ өнеркəсібі, құрылыс, денсаулық 
сақтау, туризм салаларында мамандандырылатын француз фирмаларымен 
байланыстар орнатылды. Қазақстан мен Франция арасындағы тауар 
айналымы тұтастай оң өзгеріске ие болды. Экспорттағы негізгі меншікті 
салмақ мақта, жүн, бериллий, фосфор, казеин, полистирол, былғары 
шикізатына тиесілі болды. Жалпы, Қазақстан мен Франция арасындағы 
тауар айналымы тиімді серпін ала бастады.[5; 47 б.] 

Кейіннен Ақмарал Арыстанбекова 1999-2001 жылдары ЮНЕСКО 
жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілі қызметін қоса 
атқарушы болды. 2003 жылдан Қазақстан Республикасы сыртқы істер 
министрлігінің ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі қызметін атқарды.  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының алғашқы əйел елшісі 
саясаттан алыстағанымен, ғылымға өз үлесін тигізіп жатыр. Айта кететін 
болсақ, осыған дейін ол 1974 ж. «Кинетика и селективность гидрирования 
смесей органических соединений» тақырыбында кандидаттық, ал 2004 ж. 
«Казахстан и Организация Объединенных Наций: история, проблемы и 
перспективы» тақырыбында докторлық диссертация қорғады. «Ұлттар 
ұйымы жəне Қазақстан», «Миротворческая деятельность ООН» атты 
зерттеулері жарық көрді жəне Халықаралық қатынастар бойынша 30-дан 
астамеңбектің, 3 авторлық куəліктің авторы болып табылады. «Құрмет» 
орденімен (1996) жəне медальдармен марапатталған. 

Келесі тоқталар тұлға - Бірғаным Сарықызы Әйтімова болып 
табылады. Ол 1953 жылғы 26 ақпанда Батыс Қазақстан облысында дүниеге 
келген  мемлекет жəне қоғам қайраткері. Әлеуметтік-мəдени даму жəне 
ғылым комитетінің төрайымы. Орал педагогика институтын (1974), 
Алматы саясаттану институтын (1989), Әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ-ді 
(1994) бітірген. Мамандығы бойынша ағылшын тілінің мұғалімі, заңгер. 
Төтенше жəне Өкілетті Елші дипломатиялық рангы бар. «Құрмет», 
«Парасат» жəне ІІ дəрежелі «Достық» ордендерімен марапатталған. 
Ққызмет жолында қарапайым мектеп мұғалімінен Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаты, Халықаралық істер, қорғаныс жəне 
қауіпсіздік комитетінің мүшесі дəрежесіне дейін қол жеткізе білді.  

https://www.bookstores.gq/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80/kk/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://www.bookstores.gq/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80/kk/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1974
https://kk.wikipedia.org/wiki/1989
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D2%B0%D0%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/1994
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1996-2002ж. - Қазақстан Республикасының Израилдегі Төтенше жəне 
Өкілетті Елшісі болып қызмет атқарды. 2002-2004 жылдары - Қазақстан 
Республикасының Италиядағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі, Грекиядағы, 
Мальтадағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі міндетін қоса атқарушы болып 
қызмет етті. 

 
2 сурет – Бірғаным Әйтімова 

 

Бірғаным Әйтімованың қызмет атқарған жылдарымен қоса, 1993-

2004-жылдар аралығында Қазақстандағы шетел инвесторларының мөлшері 

бойынша Италия мемлекеті АҚШ, Оңтүстік Корея жəне Ұлыбританиядан 

кейін төртінші орында болды. 2004 жылдың аяқ кезеңіндегі көрсеткіші 

бойынша итальян инвестициясының Қазақстан экономикасындағы көлемі 

1,6 млрд доллардан асады. Италия компаниялары Қазақстанның жылу 

энергетикасы кешеніне катысты Қазақстан нарығын меңгеруде белсенділік 

танытты. Екі ел арасындағы тауар айналымы 2004 жылы 3,5 миллиард 

долларды құрады. Бұл екі ел арасындағы саяси, экономикалық жəне 

мəдени-білім саласындағы өзара қарым-катынастардың болашақта да зор 

қарқынмен дами түсуіне жол ашты деп есептеймін [7; 354 б.]. 

2004-2007 жылдары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары, Білім жəне ғылым министрі, 2007 жылдан Қазақстан 

Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы тұрақты өкілі 

қызметін атқарып, осы жылы Қазақстан Республикасының Кубадағы 

Елшісі болды. Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымының 

жанындағы тұрақты өкілі қызметінен Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығымен босатылып, Парламент Сенатының депутаты 

болып тағайындалды. Халықаралық қатынастар, қорғаныс жəне қауіпсіздік 

комитетінің хатшысы болды. 

2014 жылы Сенатор Израильге сапармен барып, бірқатар кездесулер 

өткізді. Ол  БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне Тұрақты емес мүшесі болуына 

Қазақстанның өтінішін ілгерілету аясында, бұрынғы президент Шимоном 

Перес т.б. қайраткерлермен кездесулер барысында халықаралық мəселелер 

бойынша Қазақстан-Израиль үнқатысуының жоғары қарқыны атап өтілді, 

сондай-ақ Қазақстан – Израиль қатынастарының күн тəртібіндегі ауқымды 

мəселелер бойынша пікір алмасылды.  
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Елімізді əлемдік қауымдастықта барынша танытуда Жанар 

Сейдахметқызы Айтжанованың да еңбегін атап кетуге болады.  Осығын 

дейін Қазақстан Республикасының Экономикалық интеграция істері 

министрі қызметін атқарып келген ол, 2016 жылы Қазақстан 

Республикасының Швейцария Конфедерациясындағы Төтенше жəне 

Өкілетті Елшісі, Женева қаласындағы (Швейцария) Біріккен Ұлттар 

Ұйымының бөлімшесі мен басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы 

Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілі қызметін қоса атқарушы болып 

тағайындалды. 

        
3 сурет – Жанар Айтжанова 

 

Жанар Сейдахметқызы Айтжанова 1965 жылы 9 мамырда Оңтүстік 

Қазақстан облысында дүниеге келген. С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетін, Вена Біріккен институтын, Гарвард 

университетінің Дж.Кеннеди атындағы Мемлекеттік басқару мектебін 

(АҚШ) тəмамдаған.  

Университетті бітіргеннен кейін ҚазМУ-де жəне ММУ-де, Карлов 

жəне Орталық Еуропа университеттерінде (Прага қаласы) машықтанудан 

өтті. БҰҰ-ның Қазақстан Республикасындағы Өкілдігінде бағдарламалар 

үйлестірушісі, Моңғолиядағы БҰҰ-ның үйлестірушісі жəне БҰҰ-ның 

Даму бағдарламасы Өкілінің көмекшісі болып жұмыс істеді. БҰҰ Даму 

бағдарламасының Нью-Йорк қаласындағы Еуропа жəне ТМД өңірлік 

бюросының Орталық Азия елдері бөлімінің бағдарламалар жетекшісі 

болды. 2003 жылғы қыркүйекте Ж.С.Айтжанова 2005 жылғы мамырда оған 

Қазақстан Республикасының Бүкілəлемдік Сауда Ұйымына (БСҰ) кіруі 

жөніндегі келіссөздердегі Қазақстан Республикасының Арнайы өкілінің 

міндеттері жүктелді. 2010 жылдың наурызында Қазақстан Республикасы 

Экономикалық даму жəне сауда министрі болып тағайындалды. 2011 

жылғы сəуірде Қазақстан Республикасы Экономикалық интеграция істері 

жөніндегі министр болып тағайындалды. Осыдан кейін Швейцариядағы 

Елші болып тағайындалды.  Құрмет Ордені,"Ерен еңбегі үшін" медалі 

жəне 1-дəрежелі "Еуразиялық экономикалық одақты құруға қосқан үлесі 

үшін" медальдарымен марапатталған. 
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Жанар Айтжанова Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына 

кіруіне де зор еңбек сіңірген. Министр Жанар Айтжанованың командасы 

ДСҰ аясында 11,5 мыңнан астам келіссөздер өткізді. Бүгінгі таңда елшілік 

қызметін атқару барысында да жан-жақты шаралар өткізе отырып, елімізге 

еібегін сіңіре түсуде. 2016 жылғы 5 желтоқсанда Цюрих қаласында 

Қазақстан Республикасының Швейцариядағы елшілігі Швейцария – Азия 

сауда палатасымен бірлесе отырып, Қазақстанның инвестициялық жəне 

іскерлік климаты туралы дөңгелек үстел өткізді. Шараға денсаулық, 

сақтандыру, көлік, жоғары технология, банк жəне азық-түлік салалардың 

30-дан астам компаниясы қатысты. Швейцария Қазақстанның негізгі бес 

сауда серіктесінің қатарына кіретінін атап өту қажет. 2016 жылдың тоғыз 

ай бойынша тауар айналым 2,9 млрд АҚШ долларына жетті.  

Қатысушылар алдында ҚР Швейцариядағы елшісі Жанар Айтжанова, 

Швейцария – Ресей/ТМД Сауда-экономикалық палатасының вице-

президенті Жан Поль Периа жəне Швейцария - Азия Сауда палатасы 

басқармасының мүшесі Тук Сенг Лоу сөз сөйледі.  Инвестиция 

мүмкіндіктерін сипаттау барысында Елші Жанар Айтжанова 

мемлекетіміздің инвестициялық климатты жəне бизнес жасау жағдайды 

жеңілдету мен жақсарту бойынша Үкіметтің іске асырып жатқан жұмысы 

туралы жан-жақты хабарлап, қазақстандық Елші Қазақстанның 

Дүниежүзілік сауда ұйымының жəне Еуразиялық экономикалық одағының 

мүшесі болуы шетел компанияларының алдында ашылатын тиімділігін 

атап өтті.  Швейцария – Азия Сауда палатасы басқармасының мүшесі Тук 

Сенг Лоу айтуынша, Қазақстанның Doing business 2017 халықаралық 

бизнес рейтингтегі жоғары 35-ші орны Үкіметіміздің бизнес рəсімді 

оңайлату жəне шетел инвестицияларды тарту бойынша оң  саясатын 

көрсетеді.  Сонымен қатар, Novartis, UBS, Rheinmettall, Switzerland tourism, 

AOT holding, Ruag aviation, Astra жəне басқа компаниялардың 

өкілдерімен салық салу, логистика, тиісті рұқсат құжаттарды алу, бизнес 

ашу мəселелер бойынша пікір алмасу өтті. Инвесторлармен «бір əйнек» 

принципі, омбудсмен  институты, салық пен кеден жеңілдіктері, əкімшілік 

тосқауылдарды қысқарту жəне рұқсат қағаздарды беру рəсімін жеңілдету 

бойынша жұмыстар қатысушылардың ерекше қызығушылығын танытты 

[3].   

Елші Жанар Айтжанова ЭКСПО-2017 халықаралық көрмеcін 

өткізуге қатысты, екі ел арасында бірлескен бизнес-жобаларды талқылау 

мақсатында швейцарлық іскерлік топтардың Қазақстанға 2017 жылы 

сапарын ұйымдастыру бойынша уағдаластыққа қол жеткізілді. 

Қорыта кетер болсақ, еліміздегі гендерлік саясаттың жүзеге асуы 

əйел адамдардың құқын қорғай отырып, олардың ер азаматтармен тең 

дəрежеде, жан-жақты қызмет атқаруына барынша мүмкіндік тудырып отыр 

деп айтуға болады. 2016 жылдың маусым айында Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаев Санкт-Петербургте өтіп жатқан экономикалық 
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форум барысында Қазақстан президентінің əйел адам бола алатынын айта 

келіп: «Сіздер неге Қазақстанда əйел адам президент бола алмайды деп 

есептейсіздер? Әбден болуы мүмкін. Гендерлік саясат жақсы дамып келе 

жатыр, билікте əйел адамдар көп. Парламентте 30 пайыз əйел депутат  бар. 

Оның үстіне, менің де үш қызым бар», – деген жауабы дəлел бола түсері 

анық [9]. Сөз соңында президент əйелдерге «ерекше көзқараста» екенін 

айтқан. 

Қорытындылай келсек, біздің елімізде гендерлік саясаттың 

міндеттеріне төмендегілер жатады: билік құрылымына əйелдер мен 

ерлердің тең қатысуы, экономикалық тəуіелсіздік үшін тең мүмкіндіктерді 

қамтамасыз ету, өз бизнесін дамыту жəне қызмет бабымен көтерілу, 

отбасындағы тең құқықтар мен міндеттер үшін талаптар құру, жыныс 

белгілері бойынша күштеу бостандығы, біздің қоғаммымыздың дамуында 

əйелдердің рөлін бұдан əрі дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын 

шешімдер жəне біздің мемлекетіміздің гендерлік саясаты, сонымен қатар, 

онымен байланысты отбасы, əйелдер жəне балалар, əйелдердің жаңа ұрпақ 

тəрбиелеудегі рөлі мəселелері бойынша құқықтық база соның дəлелі. 

Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясаттың негізгі 

принциптері ерлер мен əйелдер үшін Қазақстан Республикасы 

Конституциясымен кепілдендірілген тең құқықты жəне бостандықты 

орнатады.  

Демократиялық, зайырлы жəне құқықтық мемлекетті бекітуде 

қазақстан əйелдерінің рөлі ерекше. «Әке баласын тəрбиелейді, шеше ұлтты 

тəрбиелейді» деген қазақ мақалы бекер айтылмаған.  
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО СТИЛЕЙ  

 

Как известно, семья является тем пространством, важной 

структурной единицей общества, влияющим на становление личности, на 

формирование взглядов ребенка на мир, окружающий социум, на 

выработку жизненно важных алгоритмов поведения и деятельности, на 

направления и способы развития своего Я и установления взаимодействия 

с другими членами общества. Социализация ребенка в семье 

осуществляется с помощью механизмов, которые несут информацию, 

воспринимаемую им неосознанно, некритически и потому 

закрепляющуюся у него весьма прочно, что значительно затрудняет в 

случае необходимости ее дальнейшую корректировку. 

В то же время, как отмечают многие специалисты в области 

педагогики, психологии, социологии, существование семьи на 

постсоветском пространстве характеризуется чертами социальной 

деградации. Т.В. Андреева указывает здесь такие основные негативные 

тренды, как: 

 рост числа неполных семей; 

 снижение интереса к рождению детей; 

 рост отчужденности детей от семьи; 

 падение авторитета родителей по сравнению с авторитетом 
сверстника, устроившегося в жизни и др. [1] 

Разновидностью источника социально ориентирующей информации 

является принятый в семье стиль воспитания. Стиль воспитания 

понимается исследователями как стиль взаимоотношений с ребенком в 

семье, характеризуемый степенью контроля, заботы и опеки, теснотой 

эмоциональных контактов между родителями и ребенком (эмоционально 

теплый – эмоционально холодный), характером руководства поведением 

ребенка со стороны взрослых (демократический – авторитарный), 

количеством запретов (ограничительный – попустительский) и т.п. [2] 

Исследование стилей, их проявления в детско-родительских 

отношениях, влияния на становление ребенка, систему его 

жизнедеятельности требует рассмотрения, прежде всего, типов данных 

стилей, их особенностей. Несмотря на то, что эта проблема достаточно 

полно освещена в психологической и педагогической литературе, в 

современный период возникает необходимость определенной ревизии 

оценки возможности их применения, их эффективности в воспитании 

детей. Данная необходимость обусловлена динамикой смены стилей, 

изменением того выбора, который осуществляет социум, рассматривая 
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какой-то из стилей как социально приемлемый и одобряемый. 

Изучение литературы показывает, что в данной области существует 

значительное количество классификаций стилей воспитания, причем 

упорядочение многообразия моделей взаимоотношения родителей и детей 

осуществляется авторами по различным основаниям (критериям), с 

различной степенью детализации. Также весьма вариативна и сама степень 

детализации, обоснованности и аргументированности классификаций. Не 

все классификации сопровождает необходимый диагностический 

инструментарий, с помощью которого было бы возможно диагностировать 

наличие стилей, описанных автором. Все это в определенной степени 

затрудняет выбор той классификации, которая может стать базой для 

проведения эмпирического исследования, для выработки практических 

рекомендаций и т.п. 

Так, например, автор книг по воспитанию А. Бакюс [3] выделяет 3 

стиля (модели) воспитания: 

 авторитарная модель, т.е. традиционная и иерархическая; 

 модель вседозволенности, т.е. практически абсолютной 

бесконтрольности ребенка, его поведения и действий; 

 модель «просвещенного авторитаризма», при которой родители 
проявляют любовь и уважение к ребенку, но и способны требовать и 

запрещать, когда такая необходимость возникает. 

Как можно заметить, в основе данной классификации лежат стили 

руководства (лидерства), разработанные К.Левиным: авторитарный 

(директивный), попустительский (разрешительный, либеральный), 

демократический (коллегиальный). 

Французский психоисторик Л. Демоз, автор «психогенной теории 

истории» выделял шесть стадий развития родительско-детских отношений, 

которые также могут быть рассмотрены в рамках стилей воспитания. 

Каждая из стадий определяет специфику родительства как института 

первичной социализации человека: инфантицид, «бросающий» стиль 

воспитания, амбивалентный стиль, «навязчивый» стиль, социализирующий 

и помогающий стили воспитания [Цит. по 4].  

Стили воспитания, на которых строится диагностическая методика 

Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса, относятся к так называемому 

«аномальному» воспитанию. Ими предложены 11 шкал, относящихся к 

нарушениям процесса воспитания: гиперпротекция, гипопротекция, 

потворствование, игнорирование потребностей ребенка, чрезмерность 

требований-обязанностей ребенка, недостаточность требований-

обязанностей ребенка, чрезмерность требований-запретов, 

недостаточность требований-запретов к ребенку, строгость санкций 

(наказаний) за нарушение требований ребенком, минимальность санкций, 

неустойчивость стиля воспитания [5]. 

В исследованиях А. Т. Шмелева и Т. М. Афанасьева, внимание 
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уделялось изучению степени свободы ребенка в семье, или тому, как 

родители регулируют его поведение. Ими были выделены два крайних 

типа – чрезмерная опека и излишняя требовательность:  

1. Отношения по типу чрезмерной опеки характеризуются 

следующей родительской установкой: «Все сделаю для ребенка, 

полностью посвящу ему свою жизнь». В поведении родителей полное 

попустительство сочетается с чрезмерной опекой.  

2. Отношение по типу излишней требовательности. Установка 

родителей может быть выражена утверждением: «Не хочу ребенка такого, 

какой есть». В воспитании усилена критика ребенка, отсутствуют похвалы, 

поощрения [6]. 

Д. Элдер на основании уровня родительского контроля и давления на 

ребенка выделяет семь стилей общения и взаимодействия родителей с 

детьми подросткового возраста [7]:  

1) автократичный стиль с полноправной властью родителей над 

детьми;  

2) авторитарный стиль, допускающий для подростка возможность 

высказывания своего мнения и точки зрения, но без права голоса;  

3) демократичный стиль, предполагающий совместное 

обсуждение важных решений родителями и детьми;  

4) эгалитарный стиль с абсолютным равноправием родителей и 

ребенка, равным участием и равной ответственностью в принятии 

решений;  

5) разрешающий стиль, в котором родители дают ребенку 

довольно много свободы, требуя от него ответственности за поступки;  

6) попустительский стиль, где родители предоставляют ребенку 

полную бесконтрольную свободу действий и ведут себя зачастую 

непоследовательно;  

7) игнорирующий стиль с отсутствием интереса родителей в 

отношении ребенка, его дел.  

А.Я. Варга, В.В Столин в своем тесте-опроснике родительского 

отношения рассматривают 5 типов данного отношения: принятие–

отвержение, кооперация, симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, 

«маленький неудачник» [8]. 

В настоящее время мы видим (особенно в западном обществе) 

широкое распространение либерального, попустительского воспитания, 

при котором ведущую роль во взаимодействии родители–дети начинает 

играть именно ребенок. Шведский психиатр Дэвид Эберхард в своей книге 

«Дети у власти. Чудовищные плоды либерального воспитания» 

утверждает, что данное воспитание вредит и детям, и родителям. Он 

подчеркивает, что доминирование этого стиля связано с тем, что родители 

больше не ведут себя как ответственные взрослые. «Они полагают, что 

должны быть лучшими друзьями своих детей. Они ставят себя на одну 
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ступень с детьми, не отваживаясь перечить им и устанавливать границы. 

Они больше не принимают никаких решений, а хотят быть такими же 

крутыми, продвинутыми бунтарями, как их дети. Теперь наше общество 

состоит только из одних тинейджеров. … Я не нахожу, что семья вообще 

должна быть демократическим институтом. Отношения между взрослыми 

и детьми всегда асимметричны. … Родители могут лучше оценивать 

обстоятельства, потому что у них больше опыт, они больше знают. Они и 

должны устанавливать правила» [9]. 

Наблюдаемые изменения в этой сфере требуют, на наш взгляд, 

новых исследований стилей детско-родительских отношений. 
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Қазіргі уақытта капиталдың халықаралық қозғалысы, əлемдік 

шаруашылықтың жəне ұлттық экономикалардың дамуында маңызды роль 

атқарады. 

Әлемдегі нарықтағы инвестициялық капиталдық сұранысымен 

ұсынысына шиелініскен баланста Қазақстан мен ТМД-ның басқа 

мемлекетінің позициялары өте төмен болып саналады. Бұл мəселелерге 

енді тек қана өз араларында, əлемдік капитал нарығының өте шағын 

сигментінде бəсекелесуге ғана болады.  Ал тікелей жəне портфельді 

инвестицияларға келсек, бұл аймақта олардың ликвидтіліктері 

экономиканың құрылымдық өзгермелі мəселелерімен, ішкі қаржылық 

нарықтық көбірек болуымен шектелуі. 

Өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы халықаралық 

сауданың себептері өндіріс факторлары мен қамтамасыз етілуінде 

айырмашылықтар болатын жағдайда сауданы  алмастырады.  

Егер сауда негізінде өндіріс факторларымен қамтамасыз ету 

ерекшеліктерінен басқа себептері жатса, өндіріс факторларының 

халықаралық қозғалысы халықаралық сауданы тауармен толықтырады 

(салыстырмалы артықшылық, масштаб эффектісі, технологиялық 

өзгерістер). 

Елдердің өндірістік факторлармен қамтамасыз етілуінің үлкен 

өзгешеліктері жағдайында өндірістік факторлардың халықаралық 

қозғалысы салааралық сауданы алмастырады жəне ішкі-салалық сауданы 

толықтырады.  

Капиталдың халықаралық қозғалысының екі ағымын анықтауға 

болады: капиталдың экспорты жəне импорты. 

Капиталдың халықаралық қозғалысының экспортының жəне 

импортының себептері əр түрлі болады.  Басты себептері – бұл капиталды 

максималды табыстарды əкелетін жəне салымдарының деңгейін 

қысқартуға мүмкіндік беретін жəне тəуекелділікті жоятын салаға жəне елге 

капиталды орналастыруға тырыстыру[1; 84].  

Капиталды экспорттаудың себептері:  технологиялық алға шығу. 

Корпарациядағы стау көлемдерінде НИОКР – ға шығын үлесі жоғары 

болған сайын шетелге тікелей инвестициясының экспортының көлемі 

жоғары болады жəне керісінше, шетелге тікелей инвестицияларды апара 

отырып, корпарациялар оларға бəсекелестік артықшылықты беретін 

технологияларға бақылау жасауға ұмтылады; жұмыс күшінің 

квалификациясындағы артықшылықтар. Олар жұмысшыларға еңбегін 

төлеудің орташа деңгейімен өлшенеді. Корпорацияда еңбекті төлеудің 

деңгейі жоғары болған сайын, тікелей инвестицияларды экспорттаудың 

көлемі де жоғары  болады жəне керісінше; жарнамалаудағы артықшылық. 

Ол халықаралық маркетингтегі жиналған тəжірибені көрсетеді. 

Корпорациялардың сатылуында жарнамаға кеткен шығындарды салмағы 

жоғары болған сайын, тікелей инвестицияның экспортының көлемі де 
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жоғары болады жəне керісінше; масштаб экономикасы. Ішкі нарықтағы 

корпорацияны өндіріс өлшемі болған сайын, тікелей инвестицияларының 

экспорт көлемі де жоғары болады жəне керісінше; корпорация өлшемі. 

Копорация өлшемі жоғары болған сайын, тікелей инвестициялары 

экспортының көлемі де жоғары болады жəне керісінше; өндіріс 

концентрациясының деңгейі. Корпорация шегіндегі белгілі бір тауардың 

өндірісіндегі концентрация деңгейі жоғары болған сайын, тікелей 

инвестициялар экспортының көлемі де жоғары болады жəне керісінше; 

табиғи ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету. Белгілі бір табиғи 

ресурста корпорациялардың қажеттіліктері жоғары болған сайын, осы 

ресурсы бар елге тікелей инвестицияларды экспорттаудың көлемі де сол 

құрылым жоғары болады жəне керісінше[2;43].  

Капитал экспортының басқа да себептері: тұтынушыға жақын 

кəсіпорындарды құру арқылы, оған тауарды жеткізуге кететін көліктік 

шығындарды қысқарту; шет елдерінің территориясында реттуші өндірісті 

құру арқылы, сол елдің импорттық шектеулерін жеңу. 

Капитал импортының себептері: психологиялық алға шығу; жұмыс 

күшінің квалификациясының деңгейі; жарнамадағы артықшылық; масштаб 

экономикасы; корпорация өлшемі; өндірісті концентрациялау деңгейі; 

капиталдағы қажеттілік; ұлттық фирмалардың саны. Ел ішінде 

корпорацияның бөлімшелері көп болған сайын, тікелей 

инвестицияларының импорты да солғұрлым  жоғары болады; өндіріс 

шығындары. Қабылдаушы елдің өндіріс шығындары төмен болған сайын, 

тікелей инвестициялары импортының көлемі соғұрлым жоғары болады; 

ішкі тауарлы нарықты қорғаудың деңгейі. Елдің ішкі тауарлары нарығын 

қорғаудың кедендік жəне басқа да деңгейі жоғары болған сайын, тікелей 

инвестицияларының импорты соғұрлым жоғары болады; нарықтық 

өлшемі. Елдің ішкі нарығының өлшемі жоғары болған сайын, тікелей 

инвестиция көлемі соғұрлым жоғары болады.  

Капитал миграциясының басқа да факторлары: шетелдік тікелей 

инвестициялары арқылы негізделген өндірістің экспорттық бағыттылығы; 

экономикалық дамудың үкметтік бағдарламаларының бар болуы.  

Капитал миграциясының осы ғалымдар анықтаған бір себебі – 

капиталға деген сұраныс пен ұсыныстың əр елде бір қалыпты болмауы.  

Капитал көп жағдайда оған деген сұранысы бар жəне де сұраныс 

мөлшері көп еледрде шығарылады.  

Негізінен, капиталды оған деген сұранысы көп елдер емес, 

ұсынысы көп елдер шығарады.  

Неоклассиктердің бірі Б. Олин өзінің сауда концепциясында былай 

деген: «Өндіріс факторы əр бір елдегі оған деген сұраныспен анықталады, 

демек, олар шектеулі өнімділігі аз жерден көп жерлерге қарай көшеді». 
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Р. Нурксенің тұжырымы бойынша, тауарды сыртқа көп 

тасымалдаушы дамыған елде капиталға деген сұраныс тез өседі, осыған 

сəйкес олар капиталды ішке енгізе бастайды (немесе керісінше). 

Неоклассиктермен бірге бұл сұраққа неокейнсиандықтар да жауап 

беруге тырысты. Неокейнсиандық теория негізінен капитал қозғалысы мен 

төлем балансының арақатынасын анықтайды.  

Кейнстің айтуы бойынша, «капитал миграциясының бірден бір 

себебі – бұл əрбір елдің төлем баланстарының бір қалыпты болмауы». 

Кейнстің осы көзқарасын Ф. Махлуп пен Р.Ф. Харрод дамытты.  

Ф. Махлуп осы арақатынасты үш тұрғыда қарастырды: 

1. белгілі бір елдің төлем балансының сальдосы плюс (+) таңбалы 
болса, онда капиталды шетке шығарушы ел сатып алушы елге өз тауарын 

көбірек сата отырып. Ішке капитал енгізе отырып, ішке капитал енгізу 

арқылы экспорт пен импортты теңестіреді. Осының нəтижесінде 

капиталды шетке шығарушы елдің ұлттық табысы ұлғаяды; 

2. егер белгілі бір елдің инвестициясы көбеймесе, бірақ қаржы 
жинау қабілеті зор болса, онда капиталды шетке шығару экспортер елдің 

ұлттық табысын ұлғайтады жəне жұмыстың белсенділігін күшейтеді; 

3. капиталдың шеттен əкелінуі импортер елдің ішкі экономикалық 
жағдайына əсер етеді, яғни шеттен əкелетін капитал формаларының ішінде 

портфельдік инвестициядан гөрі, тікелей төте инвестицияны енгізу əлде 

қайда тиімді болып табылады.  

Р.Ф. Харродтың «Экономикалық динамика» моделі бойынша, 

капиталы мол елдердің экономикалық өсу қарқыны неғұрлым төмен 

болған сайын, олардың капиталды шетке шығару тенденциясыда соғұрлым 

күшейе түседі[2;14].  

;Капиталдың халықаралық қозғалысы əртүрлі нысандарға ие 

болады. 

Пайда болу көздері бойынша əлемдік нарықта қозғалыстағы 

капитал ресми жəне жеке болып бөлінеді.  Ресми (мемлекеттік) капитал – 

үкметтердің шешімімен жəне де үкмет аралық ұыймдар шешімімен 

шетелге жіберілетін немесе шетелден əкелінетін мемлекеттік бюджеттің 

қаржылары. Капитал қозғалысының бұл категориясына үкмет аралық 

келісімдер негізінде бір елмен екінші елге берілетін мемлекеттік қарыздар, 

кредиттер, гранттар, көмектер жатады. 

Ресми капиталдың көздері мемлекеттік бюджеттің құжаттары 

болып табылады, яғни нəтижесінде салық төлеушілердің ақшалары.  

 Сондықтан да шетелге сауда капиталдарының орын ауыстыруы 

туралы шешім үкметпен жəне парламентпен шешіледі.  

Жеке (мемлекетті емес) капитал – басқарушы органдары мен 

бірлестіктерінің шешімімен, шетелге шығарылатын немесе шетелден 

əкелінетін жеке фирмалардың, банктердің жəне басқа да мемлекеттік емес 

ұйымдардың қаражаттары.  
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Капитал қозғалысының, бұл категорияға шетел фирмаларымен 

шетелге капиталды инвестициялау, сауда несиелерін беру, яғни банк 

аралық несиелер. Бұл капиталдық құрылу көзі мемлекеттік бюджетпен 

байланыспаған өзіндік немесе қарыздық жеке фирмалардың қаржылары. 

Бірақ фирмалардың автономды қатыстылығына қарамағанда, өздерінің 

капиталдарының халықаралық орын ауыстыру туралы шешім қабылдауда, 

əдетте үкмет оны реттеуге жəне бақылауға құқығын өз артында 

қалдырады.  

Қолдану мінездемесі бойынша капитал екіге бөлінеді. 

Салу мерзіміне қарай капитал орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді 

капитал болып бөлінеді. Орта мерзімді капиталда капитал бір жылдан 

жоғары мерзімге салынады. Қарыз капиталы сияқты тікелей жəне 

портфельді инвестициялары түріндегі кəсіпкерлік капиталдың барлық 

салымдары əдетте ұзақ мерзімді болып табылады. Қысқа мерзімді 

капиталда капитал салымдары бір жылдан кем мерзімге беріледі.  

Мемлекеттік фирмалар бойынша қатысты емес шетелдік 

инвестициялардың көлемін санамағанда, олар толығымен жеке кəсіпкерлік 

капиталды шетке шығарумен байланысты.  

Халықаралық капитал қозғалысының нысандары əр белгілі бір 

елмен мойындалады, əдетте ол өзінің инвестициялық жəне банктік 

заңдылықтары мен орналастырылады.  

Қазіргі таңда əр түрлі сфераларға салынатын тікелей шетел 

инвестицияларының тез өсу тенденциясы айқындала түсті. Капиталды 

шетке шығарудың алғашқы кезеңінде капиталдар көп жағдайда дамыған 

елдерден алынып, тəуелді елдерге шығарылды. 

Ал қазіргі уақытта капиталдың миграциясы көбінесе дамыған 

елдердің арасында жүреді, яғни тікелей шетел инвестициялардың 70 – 75 

% - ті өнеркəсібі дамыған елдердің үлесінде болып тұр.  Тікелей 

инвестициялардың ХХ ғасырдың 90 жылдарының басында жалпы 

көлемінің 25,8%-ті дамушы елдерге, 18,2%-ті АҚШ-қа, 99 %-ті 

Ұлыбританияға, 26,6%-і Батыс Еуропаның басқа елдеріне, 10%-і Канадаға, 

9,5%-ті əлемнің басқа елдеріне салынады.  

Дамыған елдердің арасында капитал миграциясының өсуінің 

бірден-бір себебі, дамушы елдерде ғылымды көп қажет ететін, жоғары 

білімді мамандармен қамтамасыз етілетін өнім өндірісін ұйымдастыру өте 

қиын.  Сонымен бірге, өнеркəсібі дамыған елдерде өте ірі қаржылар мен 

сиымды ішкі нарықтар бар.  ФРГ мен Жапонияның шетелдерге қаржы 

бөлуі ХХ ғасырдың 60 жылдарының ортасынан бастап, жылдамдатылды. 

Олардың тікелей инвестицияларының өсу қарқыны АҚШ пен 

салыстырғанда, екі еседей көп болды. Капиталды салу сфераларына 

бəсекелестік күшейді. Мемлекеттің капитал экспортеры ретіндегі рөлі 

кенеттен өсіп кетті[3; 20-24].  
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Қазіргі уақытта елдер арасындағы капиталдың қарама-қарсы 

қозғалысы кең дамуда, яғни олардың əр қайсысы бір мезетте əрі экспортер, 

əрі импортер рөлін атқарады, яғни капиталдың айқасқан айырбасы деген 

қозғалыс пайда болды. Сонымен бірге, елдің ішінде капиталдың 

жетіспеуінен экспорттың жүзеге асырылуына, ал импорттың шетелдік 

капиталдың ұлттық капиталды бірнеше рет ығыстыруына əкеліп соғуы 

мүмкін.  Капитал миграциясы пайда болған кезеңнен бастап, ХХ ғасырдың 

70 жылдарының аяғына дейін Батыс Еуропа капиталдардың байланысқан 

айырбасының ең үлкен аймағы болып саналады. Бұл ең алдымен 

экономикалық одақтастықтың Еуропалық Одақ ішіндегі интеграциялық 

процесстердің дамуы салдарынан пайда болған.  Батыс Еуропаның 

ішіндегі қаржылардың үлесі ХХ ғасырдың 70 жылдарының аяғынан 

бастап, азая бастады, сонымен бір мезгілде АҚШ-та капитал экспорты өсе 

бастады. Ұлттық экономиканың ішінде ХХ ғасырдың 80 жылдарында 

жұмсалған шетелдік капиталдың көлемі бойынша дүние жүзінде бірінші 

орын алды. Қазіргі уақытта капитал миграциясының тағы бір ерекшелігі – 

дамушы елдерге, атап айтқанда, мұнай табатын ОПЕК – ке кіретін елдерде 

капитал экспортының пайда болуы.  

ОПЕК – мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы. Капитал нарығында 

ОПЕК елдері белсенді рөл атқаруда. Мысалы, Кувейттің жеке меншік 

секторының инвестицияларының шетелдегі мөлшері (1995 ж.) 100 млрд. 

долл., ал мемлекеттік секторының инвестициялары – 30 млрд.  долл. 

болды. 

Мемлекеттегі қолайлы инвестициялық климатты жасау дегеніміз – 

бұл қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы инвестициялық климатты бағалаудың, 

салыстырмалы талдаудың негізі болып табылады, толық көрсеткіштер 

жүйесін құрайтын əр түрлі əдістер кешенінің жиынтығы: мемлекеттің  

нарық потенциалының мінездемесі; табиғи жəне еңбек ресурстарымен 

қамтамасыз етуі; экономикалық реформалардың күйі жəне дамуы; 

инвестициялық іс-əрекет үшін заңдылық база; мемлекеттік ограндарда 

жүргізу, басқару кепілдерін қабылдаудың реттелуі; валюталық нарықтың 

жəне нарық инфрақұрылымының  дамуы; банктық жүйенің 

тұрақтылылығы; саяси климаттың тұрақтылылығы жəне 

бағыттылылығы[4;13]. 

Капитал қозғалысының осындай механизмдерінің бірі тікелей 

шетел инвесторы болып табылады, бұларды шетел компанияларымен 

мемлекетке жүзеге асыру арқылы инвесторлар рыноктан тез кету 

мүмкіндігінен айырылады. Бірақ олар жоғары дəрежедегі тəуекелмен 

байланысты ұзақмерзімді салымдар салуға дайын, өйткені бұл жағдайда 

салым тəуекелімен байланысты шығындардай пайда жоғары болатынына 

сенімді болады. Тікелей шетел инвестициялар тікелей емес 

инвестицияларға қарағанда капиталдың маңызды сомаларын құрайды. 

Инвестицияның өте жоғары көлемі мен капиталсалымның ұзақ мерзімімен 
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үйлестіруде, инвестициялаудың бұл формалары алушы елдер үшін 

табысты болып табылады. Осыдан, Қазақстан инвестицияның мұндай 

формасын тартуға құштар екенін көруге болады. 

Тікелей инвестициялар арқылы шетелге өндіріс факторларының 

қозғалысы сыртқы сауданы ынталандырады, өйткені келесілерді 

жабдықтау талап етіледі: қосалқы бөлшектер; қосымша өнімдерді; еншілес 

фирмалар үшін құрал – жабдықтарды кəсіпорындар мен үкімет 

төмендегілер үшін тікелей инвестицияға қатысуға тырысады; рыноктарды 

кеңейту; материалдар немесе ресурстарды сатып алу үшін. 

Сонымен қатар үкімет саяси артықшылықтарға сай келуге 

тырысады. Бүгінгі күні шетел капиталын тарту немесе тартпау сұрағы 

қойылмайды. Проблема басқада: оны қай сфераға тарту керек жəне қандай 

жағдайда, нақты инвестициялар пайда болатындығын анықтау. Ал 

соңында əр бір нақты нысанның ұлттық мүдделерге сəйкес келуі туралы 

айтылады. Бұл мəселелер бойынша біздің шаруашылығымызда барлығы 

жақсы емес. 
Шетел капиталының импортер елдегі келесі себептерге байланысты 

шетел инвестициясын тартуға ынталанады:    елдің экономикалық дамуын 
қаржыландыруға жалпы қаражаттардың жетіспеуі, халықтың жұмыс 
бастылық деңгейін көтеру қажеттілігі, төлем балансының тапшылығын 
меңгеру жəне тағыда басқа; орташа жəне жоғары дамыған елде 
шаруашылықтың аймақты құрылымын жетілдіру, жаңа техника мен 
технология алу, бəсеке қабілеттілікті көтеру үшін шетел капиталын 
тартады; шетел капитал қатынасына таңдаулы саясатты (жеке аймақ жəне 
сала бойынша шектеу жəне ынталандыру) кейбір орташа дамыған елдер, 
сонымен қатар өте бай елдер де (Кувейт, Сауыд Аравиясы, Сингапур) 
жүргізеді, олар экономиканың жалпы қарқынында ғана емес, белгілі 
саланың жəне технологияның дамуында қызығушылық танытады; көп 
мемлекеттер шетел капиталын ұлттық экономикаға екі жақты негізде 
енгізеді, яғни өзара сауда саяси инвестициялық жол беру шеңберінде 
(мысалы ЕО-ның ішенде капитал қозғалысының либерализациясы немесе 
Жапонияның ағылшын инвестиция қатынасына қарағанда, АҚШ-тың 
Жапондық инвестициясына либералдық қарым-қатынасымен байланысты 
АҚШ-тың Жапонияға шығындануы). Басқа елдермен экономикалық 
ынтымақтастық бойынша келісімдерге қол қойғанда, халықаралық 
ұйымдарға кіргенде, келісімнің қатысушылары ұлттық экономикаға шетел 
инвестициясының жіберілуін либерализациялауға мəжбүр болады[5; 54-
78].  

Қазақстан үшін екі, бірінші себеп дəл келеді. Шетелден 
инвестициялар белгілі салаларда, техника жəне технология түрінде жəне 
аймақтарға қажет КСРО-ның құлдырау нəтижесінде пайда болған 
диспропорцияны жеңу жəне жиналып келе жатқан артта қалушылықты 
жеңу.  
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Қазақстан Республикасында экономикалық өсу жəне оны 
тұрақтандыру үшін шетел капиталын əкелу жəне игеру басты бағыттардың 
бірі, халық шаруашылығы объектілері жəне салаларының өмір сүруіне 
қолайлы болуы үшін шетел капиталының экономикалық қаржылық жəне 
ұйымдастырушылық регламентациясы инвестициялаудың қауіпсіздігін 
табыстылығын нормативті-құқықтық қамтамасыз ету жəне қолайлы 
жағдай туғызу болып табылады.  

Әлеуметтік-экономикалық жағдай да Қазақстанның даму жолы ұзақ 
мерзімді перспективада əлеуметтік жəне саяси тұрақтылықты сақтау, 
тиімді басқару, жағымды ұстап тұруды қажет етеді. Елдің ұлттық 
артықшылығы иілгіш жəне балансталған экономиканы құруға бағыттау 
керек, ол халықаралық деңгейде бəсекелесе алуы тиіс, бұл жеделдетілген 
экономикалық өсуге елдің тұрмысының қолайлы жағдайда болуына 
себебін тигізеді[6; 42-47]. 

Инвестициялық преференциялар. Инвестицияны реттеудің жəне 
қолдаудың əдістері инвестициялық преференцияның көрінісі ретінде ел 
заңында көрсетіледі, яғни нақтылық сипатқа ие – инвестициялық, 
салықтық преференция. Инвестициялық преференция берудің негізгі 
шарттары – инвестицияны экономиканың приоритеті секторларына салу, 
олардың тізімін ел үкіметі  бекітеді. 

Инвестициялық салықтық преференциялар келесідей түрде 
беріледі: инвесторларға корпоративтік табыс салығы, егер инвестор жаңа 
өндіріс ашатын болса немесе кеңейтетін болса жеңілдіктер беріледі. 

Капитал  негізінен екпінді  түрде  дамушы  елдерге  ағылады, əрине  
Қазақстанға  шетел  капиталын  тартуда  бəсекелестер  бар. «Капитал  елге  
келу  үшін» инвестициялық  климот  деп  аталатын  көптеген  
факторлардың   болуын  қажет  етеді. Сол  факторлардың  ішінен: 
нарықтың  потенциалы;  ұлттық  экономиканың  ресурспен  қамтамассыз  
етуі; реформалардың  қадамы; экономикалық  коньюктураның  жағдайы; 
инвестициялар  үшін  заңды  базасы; саяси  климот; бюрократия, 
жемқорлық, криминогендік  жағдай. 

 «Жекешелендіру» туралы заңда акцияның мемлекеттік  пакеті  қор  
биржа арқылы сатылу қажет, бірақ қазіргі таңда Қазақстанның көптеген  
кəсіпорындары тікелей сатылады. Жергілікті инвесторлар акцияны сатып  
алуға мүмкіндік береді. Мəселе сауда немесе қор биржасы арқылы  
реттеледі, акциядан дивидендтер экономикаға қайта инвестицияланады. 
Сонымен бірге, биржалық сауда тікелей немесе жанама түрде халыққа 
акция алуға мүмкіндік береді. Егер кəсіпорын шетел мемлекеттерінен 
несие алса, биржаның  листингтің тізіміне енеді. Бұл шара берілген 
несиелерді бақылауға мүмкіндік туғызады[7; 72-75].       

Инвестициялық қызметті халықаралық – құқықтық реттеу. Ерекше 
назарды халықаралық келісімдердің маңызына, бəрінен бұрын – 
инвестицияны өзара қорғау шартына мəн берген жөн.  
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Жоғарыда барлық айтылған инвестициялық климатты жақсартуға 
байланысты мемлекеттік саясат мемлекетшілік жəне халықаралық 
денгейде орын алады. 
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МЕКТЕП МАТЕМАТИКА КУРСЫНДАҒЫ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ 
ТҮРЛЕНДІРУЛЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Математика сабағын жүргізгенде əр түрлі тəсілдерді тиімді 

пайдалана білу керек. Білім беруді ізгілендіру оқыту əдістерін жетілдіруді, 

дамыта оқыту əдістері мен тəсілдерінің тиімді пайдалануын талап етеді. 

Оқушының логикалық ойлауын дамытуда геометрия пəнінің маңызы 

зор. Жазықтықтағы жəне кеңістіктегі геометриялық көрегендікті дамыту, 

геометриялық түрлендірулерді еркін меңгеру – геометрия пəніне 

қызығушылықты дамыту жəне оны табысты да түбегейлі игерудің негізгі 

шарты. Егер оқушы геометрия пəніне, оның көтерген мəселелеріне, 

əдістеріне қызықса, онда оны игеру барысыдағы қиындықтарды жеңіп, 

рухани жəне эстетикалық əсер алады, ғылымға құрмет сезімі қалыптасады, 

математиканы бар жан-дүниесімен түсініп, қол жеткен табысқа 

қанағаттанады. 

Қолданыстағы мектеп бағдарламасында оқушылар геометриялық 

түрлендірулердің екі түрімен: қозғалыс (вектор (параллель көшіру), осьтік 

жəне центрлік симметриялар, бұру т.б.) жəне ұқсас түрлендірулермен 

(гомотетия) жақсы таныс болады да, өндірісте кең қолданылатын, 

айналмалы қозғалыстарды түзу сызықты қозғалыстарға жəне керісінше 
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түрлендіретін  «инверсия» түрлендіруі тереңдетілген мектеп 

бағдарламасының еншісіне ғана тиесілі болып қалады. Қазіргі кезде 

еліміздегі ғылым мен техниканың, индустрияның дамуына тікелей ықпал 

ететін, пəнаралық байланыстарды игеруге қажетті геометриялық 

түрлендірулердің құрастырушылары қажетті деңгейде  қарастыруды талап 

етеді. 

Геометрияда түрлендіру деп, мысалға, жазықтық жағдайында əрбір  

  нүктесі жалғыз ғана    нүктесіне бейнеленетін,ал əрбір   нүктесіне 

жалғыз    нүктесі сəйкес келетін жазықтықтың өзіне бейнеленуін 

айтады.Түрлендіру идеясы математиканың көптеген саласында негізгі 

анықтаушы мəнге ие. Мысалға        функциясының мəнін табуға х 

айнымалысының мəндер жиынын сəйкес у мəндеріне бейнелейміз. Ал кез 

келген түзуді түзуге бейнелей бермейтін түрлендіру инверсия деп аталады. 

Айталық,   rO;  шеңбері берілсін делік. Жазықтықтың əрбір 

нүктесі М-ге ОМ сəулесіне тиісті жəне  1,2/ rOMOM    теңдеуін 

қанағаттандыратын /M  нүктесін сəйкестендірейік (1,а-сурет). Осы 

түрлендіру  rO;  шеңберіне қарағандағы инверсия болады, мұндағы О – 

инверсия центрі, r  инверсия радиусы,   инверсия шеңбері деп 

аталады. Инверсияны J  деп белгілейді.  

Инверсиялық түрлендіру кезінде: 

– шеңбердің ішкі нүктелері оның сыртындағы бөлігінде орналасқан 

нүктелерге түрленеді, жəне керісінше, шеңбердің сыртындағы бөлігінде 

орналасқан нүктелер оның ішкі нүктелеріне түрленеді; 

– шеңбердің бойында жатқан нүктелер өздеріне түрленеді; 

– шеңбердің центрі арқылы өтетін түзу өзіне-өзі түрленеді; 

– шеңбердің центрі арқылы өтпейтін түзу шеңбердің центрі арқылы 

өтетін     шеңберге түрленеді, керісінше, шеңбердің центрі арқылы өтетін 

шеңбер шеңбердің центрі арқылы өтпейтін түзуге бейнеленеді; 

– шеңбердің центрі арқылы өтепейтін шеңбер шеңбердің центрі 

арқылы өтпейтін шеңберге бейнеленеді; 

– инверсия центрі өзіне өзі бейнеленеді. 

– инверсия шеңберінің радиусы шебердің сыртында, оның 

бойындағы нүктеден басталатын сəулеге бейнеленеді. 

Өндірісте инверсия кең қолданылады. Мысалы, техникада 

«инверсор» деп аталатын механикалық қондырғы айналмалы қозғалысты 

түзу сызықты қозғалысқа түрлендіру, инверсия центрі арқылы өтетін 

шеңбердің кескіні түзу сызықты болатынына негізделген [1]. 

Енді инверсия кезіндегі нүктенің бейнесін табуды қарастырайық. 

Айталық А нүктесі  rO;  инверсия шеңберінің сыртына тиісті болсын. 

ОА сəулесінің бойынан А нүктесінің инверсиялық /A  кескінін табуымыз 

керек. Ол үшін А нүктесінен  rO;  шеңберіне екі жанама жүргіземіз (1, ə-
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С 
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O 

сурет). Сонда, 
/AAOBC   нүктесі 

2/ rOAOA   теңдігін 

қанағаттандыратын А нүктесінің бейнесі болады. Осыны дəлелдейік. 

Тікбұрышты BOA/  жəне OBA  үшбұрыштары ұқсас (ортақ сүйір бұрышы 

бойынша). Ендеше, 
OA

OB

OB

OA


/

 яғни 
2/ OBOAOA   , ал rOB  . Сонымен 

2/ rOAOA   д.к.о. 

Инверсияның координаталық түрде берілуін қарастырайық. Айталық 

инверсия центрі О координатталардың бас нүктесімен сəйкес болсын (2-

сурет).    /// ;;; yxOAyxOA  жəне 
/OAOA  болғандықтан 

2// rOAOAOAOA   яғни   22// ryyxx  . 
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Сонымен А жəне /A  нүктелері  келесі теңдеулер арқылы анықталады [2]: 
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                                            2-сурет 

 

Координаталардың бас нүктесінен өтетін түзу өзіне-өзі бейнеленеді: 

 

                                 3-сурет 

 

Координаталардың бас нүктесінен өтпейтін түзу координаталардың 

бас нүктесінен өтетін шеңберге бейнеленеді (4-сурет), жəне керісінше, 

координаталардың бас нүктесінен өтетін шеңбер координаталардың бас 

нүктесінен өтпейтін түзуге бейнеленеді (5-сурет). 

 

                                           4-сурет 
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Координаталардың бас нүктесінен өтпейтін шеңбер 

координаталардың бас нүктесінен өтпейтін шеңберге бейнеленеді (6-

сурет). 

 

 

 

 

 

 

     5-сурет 6-сурет 

 

Геометриялық түрлендірулер тақырыбы  негізінде оқушылардың 

конструктивтік қабілеттілігі дамытылып, кеңістіктік модельдерді бір 

бірінен ажырата алуы жəне объектілердің элементтерін, олардың өзара 

байланыстарын, конструктивтік объектілерді дұрыс құрастыра алуы, 

онымен визуальді түрде түрлендірулер жүргізе алуы қалыптасады. 

Математика пəнінің мұғалімі мектеп геометрия курсында салу 

есептерін шешу əдістемесін жетік біліп, оны орындауда оқушылардың 

практикалық біліктері мен дағдыларын тиісті дəрежеде қалыптастыруға 

назар аударып отыруы қажетті.                                                     
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БҮГІНГІ ЖАСТАРДЫҢ ҮЛГІ ТҰТАР ТҰЛҒАСЫ: МӘДЕНИ 

ТАЛДАУ 

 

Бүгінгі жастардың үлгі тұтары кім? Кімге еліктейді? Бұл еліктеудің 

біздің болашағымызға берері не? Қазіргі таңда үлгі тұтатын тұлға кім? 

Жалпы қазақ халқы еліктегіш халық дейді. Еліктеуге тұтар адам қандай 

адам? Үлгі болатын тұлға мінсіз болу керек пе? 

Жастар- қоғамның қозғаушы күші,болашағымыз. Сол жастардың 

ақылы, күші мен ерең еңбегі арқылы өркениетті Қазақстанды орнықтыру 
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үшін өздеріне үлгі етер тұлғасының кім екенін білу біз ушін маңызды. Әр 

заманның өз батырлары, өнеге тұтар тұлғалары болады екен. Ертерек бір 

кездерде дін таратушылар ықпалды болыпты. Кейіндеу бала оқытқан 

ұстаздар, ал өзіміз көріп, ақыл-кеңесіне жүгініп жүрген аға-апаларымыз 

кеңестік дəуірде суретші, жазушылар, еңбек адамдарының жұлдызы 

жоғары болғанын айтады. 

Бүгінде «теледидар қандай болса, қоғам сондай»дейтін қағида бар. 

Қазіргі телехабарларда көп көрсетері сахна саңлақтарының өнері мен 

өмірі, тіпті тұрмыс- тіршілігі. Өнер адамдарының ішкен асы, киген киімі, 

астындағы көлігі журналистеріміздің назарында. Ал, елді аузына 

қаратардай есті сөз айтуға «жұлдыздарымыздың» өресі жете ме? Бұл 

туралы да əлеуметтік желіде анда- санда пікірлер жазылып отырады. 
Жалпы қазақ халқы еліктегіш халық деп айтып жатамыз, ал осы 

еліктеушіліктің біздерге берері не деген сұраққа келер болсақ, 
психологтардың айтуынша жас балалар кішкентайынан ертегі, аңыз əңгіме 
сонымен қатар мултьсериалдарының кейіпкерлеріне еліктеумен өседі екен. 
Бұл еліктеу жас балаларға тұлға болып қалыптасуына əсер етеді, ал қазіргі 
мультсериалдарының кейіпкерлерінен алар үлгі бар ма? Жалпы қазақ 
халқында үлгі тұтатын, еліктеуге тұтарлық сегіз қырлы, бір сырлы сал, 
серілеріміз бен батырларымыз, қазіргі аға бувндары да, сонымен қатар 
ақылына көркі сай қыздарымызда кем емес.Бүгінгі қазақ жұлдыздарының 
ішінен үлгі тұтарлықəншілеріміздің қатарына Роза Рымбаева, Мақпал 
Жүнісова, Мейрамбек Бесбаев сынды əншілеріміздің қоңыр даусымен, 
орындау шеберлігін алға тартуға болады. Ал қазіргі жастарымыз  өз 
еліміздің мақтаныштарын місе тұтпайтындары да бар. Олардың еліктейтін 
басты тұлғалары шетел жұлдыздары мен корей кино жұлдыздары екен. 
Өзге елдің жұлдыздарының ең қызығатын тұсы олардың киім үлгілерімен 
қатар, ырғалған би қимылдары екен жастардың айтуынша. Менің ойымша 
мейлі жұлдыз, мейлі қарапайым тұлға болсын, оның үлгі тұтуға болатын 
тұстарын адамгершілігін, өз- өзін кез келген ортада ұстай білетін қасиетін, 
сөйлеу мəдениетін үлгі тұтуға болады. Дарын Секер, журналист -Жастар 
кімге еліктейді? Бұл сауалға жауап жазбас бұрын жауқазындай жайнаған 
мектепте білім алған албырт шағымызда ұлағатты ұстаздарымызға 
еліктейтін едік. Білімге сусындаған албырт жастар қатарынан қалмай 
мектеп бітіріп, жоғары оқу орындарына түсіп, əртүрлі мамандық алып, бірі 
мұғалім болды. Ал бүгінгі жастар кімге еліктейді дейтін болсақ көпшілігі 
теледидардан əндерін сүйіп тыңдайтын  əншілерге еліктеп əнші болуды 
армандайды. Әрине əркімге əнші болма деп айта алмайсын. Жастардың 
кімге еліктеп болшақта кім болғысы келетіні өз еркінде. Бірақ та, əн 
айтқанның бəрі əнші емес. Бүгінде əнші көп, бірақ Шəмші жоқ. Әнші əнді 
жүрекпен орындап, жүрекке жеткізе алмаса, айтылған əн кімнің құлағына 
жетеді? Бұл бір, екіншіден жастар еліміздің көк туын төрткүл дүниеге 
жеткізген спортшыларға еліктеп келеді. Қазақ халқын əлемге танытқан 
Б.Саттарханов, Е.Ыбраймовтарға еліктеп өсіп келе жатқан жастар көп. 
Елбасымыз Еліміздің ертеңі жастардың қолында деп бекер айтқан жоқ. 
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Ендеше, елін сүйген жастар туған жерге деген отаншылдық қасиетті 
жоғары ұстаса деймін. 

Ермек Қожабаев,студент: -Жалпы жігіттер қауымының көпшілігі 
дерлік футбол ойынына қызығатыны белгілі. Қазіргі жастардың, 
достарымның еліктейтінін білмедім, менің өзім «Реал» атты команданың 
Криштиано Роналдо футбол ойыншысына қызығамын, еліктеймін деп те 
айта аламын. Яғни оның əрбір ойының қалт жіберіп алмауға тырысамын. 
Сонымен қатар,оның суреті бейнеленген киімдерді сатып аламын. Оны 
мен бүгінгі күннің сегіз қырлы бір сырлы тұлғасы деп тани аламын, бұлай 
деуімнің себебі, ол тек футбол ойынының ған шебері емес, сəн əлемінде де 
өз бағын сынап көрген жан. Бүгінде бұл спортшыны танымайтын адам 
жоқ, ол жарнамалық роликтерге түсіп, көгілдір экранның көзайымына 
айналған сымбатты да келісті жігіт.[1] 

Бұл жайлы «Бала тəрбиесі» журналының редакторы Айгүл 
БОЛАТХАНҚЫЗЫның сөзінің үзіндісінен: 

Біз үшін «жұлдыздар» еңбек адамдары болды. «Өткенге тас атсаң, 
болашақ саған оқ атады» деген бір жақсы сөз бар... Мен Кеңес Одағын 
көксеп отырғаным жоқ, десем де, кейде сол кездің өзіне тəн тəртібін 
аңсайтыным рас... Біз Н.Островскийдің «Құрыш қалай шынықты?» атты 
кітабын оқып өстік. «Батыр бала Болатбек» деп əндетіп өскендіктен бе, сол 
кездегі адамдардың  бойындағы қайсарлық, жігерлілік, өжеттік қасиеттері 
бүгінгіге қарағанда өзгешелеу көрінетіні рас... 

Өзіме де, өзімнің айналама да ерекше əсер еткен нəрсе- кезінде ауыл 
шаруашылығын дамытуға елеулі үлес қосқан механизатор, Социалистік 
Еңбек Ері Кəмшат Дөненбаева мен механизатор, Социалистік Еңбек Ері 
Жадыра Таспанбетова жайлы сол кездегі, яғни, бала кезіміздегі газет- 
журналдарға шыққан мақалалар мен суреттер. Бүгінгі жастарға бұл тіпті 
күлкілі көрінуі мүмкін. Бірақ, біздің бала кезімізде ол кісілерге үлкен 
құрметпен қарайтын. Өйткені, сол адамдар еңбек майталмандары болатын. 
Жалқаулықтың қас жауындай көрінетін олар. Қайсысын алсақ та: Зылиха 
Тамшыбаева, Наталья Геллерт... Мысалы, мектеп бітіре сала əуелі трактор, 
кейін комбайн рулі игерген жадыра Таспанбетованың талай көркем 
шығармаға, əн- жырға арқау болғанын бəрі біледі. Ол комбайн бункері 
шнегіне аяғы ілініп, мүгедек болып қалған. Алайда, кейін протез аяғымен 
де комбайн жүргізді. Осындай жанқиярлық еңбегімен жастарға үлгі болды. 
Өмірсүйгіштігі, еңбекқорлығы, отаншылдығы арқасында биік дəрежеге 
жетті. КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болды. Мəртебелі атақ- дəрежелер 
алды. Міне, бізге үлгі болған осында апалар еді... 

Біздің ауылда да тракторды шырқ үйіретін Айгүл деген жерлесім 
болды. Бүгінгі экранның бетін жаулап алған əншілердей емес, біз үшін 
«жұлдыздар» сол еңбек адамдары болды. 

Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдарын» 
оқымаған адам жоқ шығар. Қыз біткеннің бəріне Меңтай идеал көрінуші 
еді. Меңтайға еліктейтінбіз, Меңтайдай болғымыз келетін. Әр қыздың 
жүрек түкпірінде Ерболға деген құрмет жатты. Қазақ жігіттерінің 
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Ерболдай болғанын қалады. Мұның барлығы кітапқұмар болып 
өскеніміздің жемісі шығар. Солардай болсақ деп армандадық, еліктедік.[2] 

Қорытындылай келе, психолог Лимана Қойшиеваның айтуынша 
ақпаратты қандай жолмен сіңіргені, қандай сезім мүшесінің дамығанына 
байланысты. Қазір жастардың кітап окып, не салиқалы əңгіме тыңдаудан 
емес,теледидардан көріп, интернеттен көрген «жұлдыздарын» өздеріне 
үлгі тұтуы. Яғни, жастардың көзбен көріп есте сақтау қабілеті жетік болса, 
теледидар бетінен «жұлдыздардың» зəулім сарайларын, қымбат көліктерін, 
сəнді киімдерін айтып жарысуы, елге сіңген ерең еңбегі болмаса да, 
жастардың əншілерге еліктейтіні осыдан. Бірде Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 
базар аралап жүріп, сатуға қойылған бидайларды көреді. Бидайлардың 
бетінде таза, ірі, сапасы жақсы бидайлар болса,ал астыңғы жағында майда 
əрі сапасы нашар бидайлар болады. Мұны көрген Пайғамбарымыз 
сатушыдан неге астыңғы жағындағы бидайлардың сапасының нашар, ал 
бетіндегі бидайлардың сапасы жақсы екенін сұрады. Сонда сатушы: - Мен 
бұлай істемесем, бидайым өтпей қояды, - дегенінде, - Елді алдаған адам 
елден аулақ жүрсін, - деп тыйып тастаған болатын. 

Көгілдір экраннан көргені, жастарымызды биікке өрлетер азаматтар 
немесе құрдымға құлатары болуы да мүмкін. Міне, сондықтан еліміздің 
болашақтары көргенін саралай білсе деймін. 

Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты, 
Қырандай күшті қанатты 
Мен жастарға сенемін. 
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ЖЕКЕ АДАМНЫҢ ӨМІРІ МЕН ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАУІП  

ТӨНДІРЕТІН  ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 

(ҚР ҚК 112 -119 баптарын саралау) 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясы Қазақстан мемлекетінің «ең 

басты қазынасы - адам мен адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары» екенін баса көрсеткен. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 2 бабы «адам мен 

азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды» 

басты міндет ретінде қарастырған. Яғни адам мен адамзаттың құқықтары, 
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бостандықтары мен заңды мүдделеріне қандай да болмасын қолсұғушылық 

орын алатын болса, қылмыстық заңдылықтармен жазаландығын түсіну 

қиын емес. 

Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің бірінші тарауы осы жеке 

адамдарға қарсы қылмыстарға арналған. Бірінші тараудың жеке адамдарға 

қарсы қылмыстарға арналуынан-ақ, адам өмірінің мемлекет үшін 

қаншалықты қымбат, бірінші орында тұрғанын аңғару қиын болмаса керек. 

Жеке адамға қарсы қылмыстардың топтық объектісі-адам, оның 

өмірі, денсаулығы болғандықтан, топтық объект жалпы адамның іс-

əрекетін, дұрыс іс - қызметін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар. 

Жеке адамға қарсы қылмыстар тікелей объектілерінің 

ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлінген. Олар : 

Өмірге қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар (ҚР ҚК 99-105 

баптары); 

Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар  (ҚР ҚК 

106,107,109-111, 112, 114-1, 115, 116 баптары); 

Жеке адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық 

құқық бұзушылықтар  (ҚР ҚК 112, 113, 117-119 баптары); 

Жыныстық қылмыстық құқық бұзушылықтар  (ҚР ҚК 120-124 

баптары); 

Жеке адамның бостандығына қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар  (ҚР ҚК 125-129 баптары);  

Жеке адамның ар-намысына жəне адамгершілігіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар  (ҚР ҚК 130, 131 баптары). 

  Жеке адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық 

құқық бұзушылықтарға қорқыту (ҚР ҚК 112 бабы), адамның органдары 

мен тінін алуға мəжбүр ету немесе заңсыз алу (ҚР ҚК 113 бап), заңсыз 

аборт жасау (ҚР ҚК 117 бап), науқасқа көмек көрсетпеу (ҚР ҚК 118 бап), 

қауіпті жағдайда қалдыру (ҚР ҚК 119 бап) сияқты қылмыстар жатады. 

Қорқыту (ҚР ҚК 115 бап). Қылмыстық кодекстің 115  бабы өлтіремін 

деп немесе денсаулыққа ауыр зиян келтіремін деп, сол сияқты адамның 

жеке басына өзге ауыр күш көрсетемін не мүлікті өртеп құртамын деп, 

жарылыс жасап немесе өзге жалпы қауіпті тəсілмен қорқыту, бұл 

қорқытудың іске асатындығына қауіптенудің жеткілікті негіздерінің бар 

екендігін анықтайтын əрекеттерді қарастырып, жауаптылық көздеген. 

Бұл қылмыстың объектісі адамның өмірі мен денсаулығы.  

Қылмыс объективтік жағынан өлтіремін немесе денсаулыққа ауыр 

зиян келтіремін деп, сол сияқты адамның жеке басына ауыр күш 

көрсетемін не мүлікті өртеп құртамын деп, жарылыс жасау немесе өзге де 

жалпы қауіпті тəсілмен қорқытумен сипатталады. 

Қорқыту тікелей немесе үшініші бір адам арқылы ауызша, жазбаша, 

телефон арқылы, белгілі бір ишара арқылы болуы мүмкін. 
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Қылмыстың міндетті белгісі - нақты қорқытудың орын алуы. Яғни, 

жəбірленуші қорқытуды бос қалжың ретінде қабылдамай, өміріне төнген 

қауіп ретінде қабылдаса, ол нақты факторлар арқылы дəлелденсе, онда 

қорқыту тəсілдерінің іске асатындығына қауіптенудің жеткілікті негіздері 

бар екендігі есепке алынады. 

Қылмыс құрамы формальдық құрамға жатады, сондықтан, 

қорқытулар жəбірленушіге белгілі болған уақыттан бастап аяқталған деп 

саналады. 

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен жүзеге 

асады. 

 Қылмыс субъектісі - есі дұрыс, он алты жасқа толған адам. 

Адамның органдары мен тінін алуға мəжбүр ету немесе заңсыз алу 

(ҚР ҚК 113 бабы). Адамның органдары мен тінін алуға мəжбүр ету немесе 

заңсыз алу қылмысы бұған дейінгі қарастырылмаған, қылмыстық заңға 

бірінші рет кіргізілген норма болып табылады.  

Қылмыстық кодекстің 113 бабының 1-ші тармағы ауыстырып салу не 

өзгедей пайдалану үшін адамның органдары мен тінін алуға мəжбүр ету 

немесе заңсыз алу, сол сияқты адамның органдары мен тініне қатысты 

заңсыз мəмілелер жасау əрекеттері үшін қылмыстық жауаптылық 

белгілеген. 

Қылмыстың объектісі - адамның өмірі мен денсаулығы.Қылмыс 

объективтік жағынан ауыстырып салу не өзгедей пайдалану үшін адамның 

органдары мен тінін алуға мəжбүр етумен сипатталады.  

Мəжбүр ету əр түрлі тəсілмен жүзеге асады, мəселен, күш көрсету 

немесе күш көрсетемін деп қорқыту, жəбірленушінің келісімі болмаса да, 

оған қысым көрсету арқылы оны донор болуға мəжбүрлеу. 

Жалпы адам органдарын немесе тінін алу тек қана донордың келісімі 

бойынша ғана жүзеге асырылатындықтан ол адам органдарын немесе тінін 

ауыстырып салу арнаулы заңмен реттеледі. Егер адам органдарын немесе 

тінін донордың келісімінсіз оны мəжбүрлеу арқылы алуға қол жеткізсе, 

онда мұндай əрекет қылмыс деп саналады. 

Қылмыс құрамы формальдық қылмыс құрамына жатады, сондықтан 

қылмыс жəбірленушіден донор болуына келісім алған, алмағанына 

қарамастан мəжбүрлеу əрекеттерін жасаған уақыттан бастап аяқталған деп 

танылады. 

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен жүзеге 

асады.  

Қылмыс ниеті əртүрлі болуы мүмкін, ол: 

- басқа адамның есебінен жақын адамына көмек көрсету; 

- пайдакүнемдік; 

- айналасындағыларға өзін жақсы жағынан көрсету (т.б.). 

Қылмыс мақсаты - ауыстырып салу не өзгедей пайдалану үшін 

жəбірленушінің органдары мен тінін алу.  
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Қылмыс субъектісі - он алты жасқа толған адам. 

Жеке адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық 

құқық бұзушылықтар жөнінде ауқымды ой қозғаған белгілі ғалымдардың 

(Е.І.Қайыржанов, Ө.С.Жекебаев) пікірі бір жерден шыққандай. Олардың 

пікірінше, «адамның құндылық екенін «түсінбеудің» салдары «құлқынын» 

ойламен ұштасып, бір адамның екінші бір адамды  жəбірлеуіне жол береді».  

Шынымен де, өмірде болып жататын жайттар ғалымдардың пікірін 

растай түскендей. Олай деуімізге себеп, күнделікті жасалып жататын 

адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық құқық 

бұзушылықтар соны дəлелдей түскендей. 

Адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың тағы бір түрі - адамның органдары мен тінін алуға 

мəжбүр ету немесе заңсыз алу болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодекстің 113 бабының 

2-ші тармағы адамның органдары мен тінін алуға мəжбүр ету немесе 

заңсыз алудың ауырлататын түрлерін қарастырған. 

Ал, Қылмыстық кодекстің 113 бабының 3-ші тармағы абайсызда 

жəбірленушінің өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға əкеп соққан 

əрекеттерді қарастырып, үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

айыра отырып немесе онсыз жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланатынын көрсеткен. 

Қауіпті жағдайда қалдыру (ҚР ҚК 119 бабы). Қылмыстық заң өміріне 

немесе денсаулығына қауіпті жағдайдағы жəне сəбилігіне, қарттығына, 

науқастығына немесе өзге де дəрменсіз күйінің салдарынан өзін-өзі сақтап 

қалу шараларын қабылдау мүмкіндігінен айырылған адамды көрінеу 

көмексіз қалдыру, кінəлі кісінің ол адамға көмек көрсету мүмкіндігі болған 

жəне де ол адамға қамқорлық жасауға міндетті болған не оны өміріне 

немесе денсаулығына қауіпті күйде өзі қалдырған жағдайларға 

жауаптылық қарастырған. 

Қылмыс объектісі - өзін-өзі сақтап қалу шараларын қабылдау 

мүмкіндігінен айырылған адамның өмірі мен денсаулығы. 

Қылмыс объективтік жағынан өмірі мен денсаулығына қауіпті 

жағдайдағы жəне өзін-өзі сақтап қалу шараларын қабылдау мүмкіндігінен 

айырылған адамды кінəлінің қауіпті жағдайда қалдыру əрекетсіздігімен 

сипатталады. 

Қауіпті жағдайда қалдыру қылмысы əрекетсіздік арқылы орын 

алатындықтан, əрекетсіздік бірнеше жағдайларды қамтиды, ол: 

- жəбірленуші өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайда қалуы; 

- сəбилігіне, қарттығына, науқастығына немесе өзін де дəрменсіз 

күйінің салдарынан өзін-өзі сақтап қалу шараларын қабылдау 

мүмкіндігінен айырылған адамды көрінеу көмексіз қалдыруы; 
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- кінəлі ол адамға көмек көрсету мүмкіндігі болған жəне ол адамға 

қамқорлық жасауға міндетті болғанда (мысалы, жақындығы болса немесе 

кəсібіне байланысты); 

- кінəлі оны өміріне немесе денсаулығына қауіпті күйде өзі 

қалдырған жағдайларда (мысалы, алыста қауіпті саяхатқа шығу немесе 

жол-көлік апаты кезінде). 

Қауіпті жағдайда қалдыру себептері əртүрлі болуы мүмкін, ол: 

- жəбірленушінің жас шамасына (сəби, қарттық) байланысты; 

- адам ағзасында болатын патологиялық, физиологиялық өзгерістерге 

(бас айналу, құлап қалуы немесе ескілікті дертінің ұстауына байланысты 

уақытша есінің ауысуы т.б.) байланысты; 

- табиғи апаттарға (су тасу, қар көшкіні т.б.) байланысты; 

Қауіпті жағдайда қалдыру қылмысы құрамы жағынан формальды 

қылмыс құрамына жатады. Яғни əрекетсіздік орын алған уақыттан бастап, 

қылмыс аяқталған деп саналады. 

Астана қалалық сотының судьясы   М.Е.Солтыбаевтың пікірінше,  

жеке адамға қарсы қылмыстардың барлығын біріктіретін белгі ретінде 

жеке тұлғаға физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылықты тануға 

болады. Барлық қылмыстық құқық бұзушылық орын алған жағдайда 

қылмыстық əрекеттің механизмі адамның өмірі мен денсаулығына деген 

агрессиялық қарым-қатынаста көрініс табады. Адам өлтіру  күш көрсету 

арқылы қауіп төндірудің аса ауыр санатына жатады.  Бүгінгі  күні көптеген 

зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстар төмен тұрмыстық хал-

ақуалмен байланысты. Жеке адамға қарсы қылмыстар  кек қайтару, ұрыс-

керіс, орын алған басқа қылмыстың іздерін жасыру негізінде жасалады. 

Сондай-ақ жеке адамға қатысты аса қатыгездікпен жасалған 

қылмыстардың да саны аз емес. Бұл көріністің барлығынан дерлік  отбасы-

тұрмыстық ұрыс-керістен  басталып, экономикалық, саяси жəне өзге де 

мəселелерді шешу жолында жасалған қылмыстарда зорлық-зомбылықтың 

басты əмбебап құралы  екенін байқауға болады. 

Қарап отырсақ, криминалдық агрессия əрекетке қабілетті, есі түзу 

адамда да, психикалық ауытқуы бар адамдарда да кездеседі. Осы орайда 

жасалған қылмыстар құрамына қарай саналы түрде жоспарланған, 

əрі  өзінің жеке басымен байланысты мəселелерге қатысты болып бөлінеді. 

Тұрмыстық даулардан салдарынан жасалатын қылмыстар көбіне 

нашақорлық, алкоголизммен тікелей байланысты. Тұрмыстық өмір 

шеңберінде орын алатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың азынан 

көбі дерлік қылмыстық əрекетке барушының алкогольді мас күйінде 

болуымен ұштасады.  Осындай қылмыстық əрекетке бой алудың өзі 

халықтың тұрмыстық деңгейінің төмендігінде, əрі қоғамда моральдық 

қасиеттің болмауында десек қателеспейміз. 

Қылмыстық топтардың бірігуі де бəсекелестерінің көзін жою 

мақсатында күш қолдану арқылы ауыр қылмыстардың оын алуына əкеліп 
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соғады. Мұның өзі адамның өміріне, денсаулығына  қасақана ауыр зиян 

келтірумен ұштасады. Кейінгі уақытта əйел адамдарға, кəмелетке толмаған 

жасөспірімдерге қатысты зорлық-зомбылық жасау  қылмыстары көбейіп 

кетті. Осындай қылмыстарға бой ұратындардың басым көпшілігі 

жұмыссыз, ішкіш, бұрын сотты болған, қоғамда өз орынын таба білмеген 

адамдар тобынан тұрады.  Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылыққа бой алдыратын адамдар легі  зəбір көрген адамдардың 

жанына өшпес таңба салып, психикалық күйзеліске ұшыратады. 

Жеке адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың қайсысын алып қарасақ та, олардың қоғамға 

қауіпті екеніне көз жеткіземіз. Сондықтан, адамның өмірі мен 

денсаулығына қауіп төндіретін қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

алдын-алу, ескерту шараларын үздіксіз жүргізу қажет. Сол  қажеттілікті 

жүзеге асыру - кез келген адамның борышы болып қала бермек. 
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С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Өскемен қ.,Қазақстан Республикасы  

ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДАҒЫ  

ҚАЗАҚ-ҚЫТАЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

 

Әлемдік экономиканың дағдарысы жағдайындағы бүгінгі əлемде, 

көршілес елдермен екіжақты қарым-қатынастардың, жоспарланған 

келісімдерді одан əрі жүзеге асыру жағдайында, атап айтқанда энергетика 

саласында оны шешу мен дер кезінде орындаудың стратегиялық маңызы 

аса зор. 

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы (бұдан 

əрі - Қазақстан мен Қытай) қарым-қатынастары берік келісімдік-құқықтық 

база болып табылатын, екіжақтытұрақты, екі тəуелсіз көрші 

http://infozakon.kz/
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мемлекеттердің келісімдерін бірлескен диалог жəне кезең-кезеңімен 

жүзеге асыратын стратегиялық серіктестер болып табылады. 

Саяси қатынастардың тұрақты нығаюы негізінде екіжақты сауда-

экономикалық ынтымақтастық үздіксіз дамып келеді.  Қазіргі уақытта, 

Қытай Қазақстанның стратегиялық маңызды сауда əріптестерінің бірі 

болып табылады. Екі ел арасындағы экономикалық қарым-қатынастар аса 

қарқынды дамуда. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымының 

көлемі қысқа мерзім ішінде бірнеше есеге артты. Егер 2007 жылы бұл 

көрсеткіш 9,2 млрд АҚШ  долларына жеткен болса, ал  2012 жылы 

екіжақты сауда көлемі 25 млрд. ақш долларын құрады. Қазақстан мен 

Қытай арасындағы сауда айналымының өсу динамикасын ескере отырып, 

екі елдің басшылары 2016 жылы оны 40 млрд. долларға жеткізу мақсатын 

қойды. 

Біз қазақ-қытай өзара қарым-қатынастарының əу бастан-ақ 

энергетика, пайдалы қазбаларды өндіру мен тасымалдау саласындағы ірі 

жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік ашқан практикалық деңгейге 

бағытталғанын мойындауымыз керек. Сондықтан, саяси салада қол 

жеткізілген келісімдердің арқасында екі жақтың қатысуымен 

энергетикалық сектордағы бірлескен бірқатар жобалар іске асты. 

Келісімдерге қол қойылғаннан кейінгі жылдар ішінде қазақстандық мұнай-

газ саласындағы қол жеткізілген инвестиция көлемі Қытайды осы 

көрсеткіш бойынша көшбасшылардың бірегейі ретінде қарауға мүмкіндік 

берді. 

Сонымен қатар, қазақстандық тараптың республиканың сыртқы, 

энергетикалық саясатын жүзеге асыруға ықпал еткен отандық 

көмірсутектік шикізат өнімі ірі потенциалдық нарық ретінде Қытайды 

қабылдауы нығая түсті. Энергетикалық саясатты əртараптандыруға назар 

аудара отырып, Қазақстан Қытаймен ынтымақтастықты дамыту арқылы 

жетекші баламалы экспорттау бағытын қалыптастырды. 

Бүгінде Қазақстан Республикасы мен Қытай  екі жақты жəне 

көпжақты форматта бірқатар стратегиялық жобаларды жүзеге асырып 

отыр. Олардың қатарында энергетика, коммуникация,көлік жəне 

ауылшаруашылығы бар. Астана мен Бейжің бір мезгілде шикізаттық емес 

салалардағы елеулі жобаларды жүзеге асыруға күш салуда, екіжақты 

саудада жоғары қалыптасқан бағам мен жоғары технологиялардың 

өндірілуін біртіндеп көтеруде. [4,150-бет]. 

Әйтсе де, екіжақты экономикалық қарым-қатынастың аса 

маңыздысы энергетика саладағы байланыс болып отыр. Қытай 

экономикасының қарқынды дамуы көмірсутек шикізатының бұрын соңды 

болмаған қажеттілігін бастан кешіруде. Осыған орай, Қытайдың 2020 

жылға дейінгі сыртқы энергетикалық стратегиясындағы Қазақстан аса зор 

энергетикалық транзиттік əлеуеті бар өңір ретінде Орталық Азияда 

Қытайдың жетекші саласы ретінде мынадай факторларға негізделеді: 
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1. Қазақстан мен Қытай бүгінде қолданыстағы жəне жоспарланған жерүсті 

коммуникациялар арқылы энергия тасымалдау жөніндегі ауқымды 

жобаларды жүзеге асыруға зор мүмкіндік ашатын географиялық жағынан 

ыңғайлы орналасқан. 

2.   Екі тарап та тығыз байланысқа бірдей мүдделі. Қазақстан үшін 

Қытаймен мұнай-газ байланысын кеңейту – бұл экономиканы одан əрі 

əртараптандыру жəне өз өнімдерін экспорттау жолдары үшін мүмкіндік. 

Ал Қытай үшін- Каспий кен орындарынан энергия тасымалдау бағыттарын 

əртараптандырудың ыңғайлы жолы. Бұдан басқа Қазақстан алдағы уақытта 

Қытайға Парсы шығанағы елдерінен, əсіресе Ираннан жеткізілетін 

көмірсутек ресурстарын тасымалдайтын басты транзиттік елге айналуға 

мүдделі.  

Қазақстан мен Қытайдың мұнай-газ саласындағы ынтымақтастығы 

анағұрлым серпінді ырғақпен дамуда. Қазақстанның мұнай-газ саласына 

Қытай компанияларының белсенді атсалысуы 1997 жылы 

“Ақтөбемұнайгаз” қазақстандық кəсіпорнының 60% акциясын CNPC-тың 

иемденуінен бастау алған. 

ҚР Мұнай жəне газ министрлігінің ақпараты бойынша, Қазақстанда 

Қытайдың 50-ден 100-ге дейінгі үлесімен 15 мұнай-газ компаниясы жұмыс 

істейді. “Маңғыстаумұнайгаз” компаниясының активтерін иемденгеннен 

кейін Қытайдың үлесі, министр С.Мыңбаевтың мəлімдеуінше, 

Қазақстандық мұнайды өндіруде 24%-ды құрайды.  Соңғы 10-жылда ҚР 79 

мұнай өндіру компанияларының 19-ның үлесін иемденген. 

Бүгінгі таңда мұнай-газ саласында ірі жүзеге асқан бірлескен жобалардың 

бірегейі Атасу-Алашанькоу мұнай құбырының бірінші кезегі қатарға 

қосылғалы Қазақстан шикізатын Қытай бағытына тікелей экспорттау 

мүмкіндігіне жол ашылды.Сонымен қатар бүгінгі күні осы мұнай құбыры 

тасымал əлеуетін іске асырып, Ресей мұнайын да Қытайға тасымалдайды 

[4, 152-бет]. 

Қазақстан экономикалық жəне энергетикалық салаларындағы бұл 

ауқымды жоба өндірісте 124 жаңа жұмыс орнын ашып, яғни,жақын жатқан 

елді мекендердің тұрғындары жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болып, 

əлеуметтік саланы дамытуға да оң ықпал еткенін атап айтуымыз керек[2]. 

Қытайға Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Түркменстаннан тартылатын 

халықаралық газ құбыры құрылысы жөніндегі келісім жасалды.  2007 

жылдардың ортасында 4 мемлекеттің аумағында жалпы қашықтығы 7000 

шақырым бойынша осы жобаны нақты жүзеге асыруы басталды. 

Қытай баспасөзінің мəліметіне сүйенсек,  2016 жылы Орталық Азия-Қытай 

газ құбырының қуаттылығы жылына 55-60 млдр. куб метрге жетпек. 

Орта Азиялық газдың Қытайдың теңіз жағалауы елдеріне жеткізілуін 

қамтамасыз етуі үшін CNPC 2008 жылғы ақпанда Батыс-Шығыс газ 

құбырының екінші тармағының құрылысын бастаған болатын. Бүгінде 

Қорғасты Қытайдың оңтүстік-шығыс провинцияларымен жалғастырған екі 
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газ құбыры тармағы жұмыс жасайды, оның ұзындығы 8700 шақырымды 

құрайды, ал жалпы инвестициясы 20 млрд доллардан асты. 

Қытай билігі атап өткендей бұл газ құбыры Орта Азиядағы қытай-

қазақстандық мұнай құбырларына қол жеткізетін Жақын жəне Орталық 

Шығыс жəне Каспий өңірлерінің ресурсына шығатын жүйеге біріге алады. 

[4, 152-бет]. 

Сонымен қатар, Қытай Бейнеу-Бозой-Шымкент газ құбырын іске 

қосуға айрықша мəн бере отырып Қазақстанды осы жобаға газ 

экспорттаушы ретінде енгізуге белсенді күш салды. 2010 жылдың соңында 

жобаны жүзеге асыру үшін “Бейнеу-Шымкент” ЖШС БК құрылған 

болатын. Оның құрылтайшысы“ҚазТранГаз” АҚ жəне қытайлық Trans-

AsiaGasPipeline болып табылады. Жоспарланғанындай,Бейнеу-Бозой-

Шымкент негізгі газ құбырына 2013 жылдың соңында 2014 жылдың 

басында қосылғaн.[3]. 

“ҚазТранГаз” АҚ бас директоры С.Сұлтанғалиев атап өткендей,«Бейнеу-

Бозой-Шымкент» газ құбыры құрылысы мемлекеттік деңгейдегі бірқатар 

мəселелерді шешуге жол ашады: яғни, қазақстандық газды республиканың 

оңтүстік өңірлеріне жеткізу, ҚР газ құбырлары магистральдарын бірыңғай 

газ транспорттау жүйесіне біріктіру,  сондай ақ, қазақстандық газды ҚХР-

ның нарығына экспорттау мүмкіндігі.[4]. 

Орталық Азия елдері ішінде Қытайдың Қазақстан мемлекетімен 

энергетика саласындағы ынтымақтастығы бірінші орында тұр. Бұған 

бірнеше объективті себептер бар, біріншіден Қытай мен Қазақстан елдері 

арасындағы шекаралық түйісу аймағы басқаларға қарағанда айтарлықтай 

ауқымды, екіншіден Қазақстан басқа Орталық Азия елдерімен 

салыстырғанда табиғи энергореурстар (көмірсутегі) жағынан біршама бай, 

үшіншіден, Қазақстан Республикасындағы экономикалық қатынастар мен 

кəсіп жүргізудің барынша либералды болуы мен инвестициялық 

климаттың қолайлы болуы шетелдік, оның ішінде қытайлық 

инвесторлардың тартылуына жеңілдік береді, төртіншіден, Қазіргі таңда 

Қазақстан елі өзінің саяси тұрақтылығы жағынан шетелдік инвесторларға 

кепілдік бере алады. 

Қытай-Қазақстан қатынастарының бұл кезең экономикасында 

бірнеше үдерістердің орын алғандығын байқаймыз. Біріншіден, түрлі 

декларациялар мен меморандумдардан таза іске, яғни ірі экономикалық 

жобаларды жүзеге асыруға аяқ басқан кезең. Екіншіден, Қытай елі 

Қазақстанның мұнай-газ саласына назар аударып, ол саладағы өзінің 

ықпалын арттыруға тарысты. Үшіншіден, Қытай басылымдарындағы 

Қазақстанның инвестициялық климатының нашарлығы туралы ақпаратқа 

қарамастан қытайлық кəсіпкерлердің Қазақстан нарығына кіре бастауы.[6] 

Қазақстан мен Қытай ынтымақтастығының маңызды бағыты атом 

саласы болып табылады. Бірлескен келісімде аталып өткеніндей, ҚР мен 
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ҚХР атомэнергетикасы саласындағы өзара іс-қимылды одан əрі өрістетуге 

ниетті. 

Екі елдің басшылары мен ведомстволарының келісімі тек қана 

энергетика жəне мұнай газ саласына қатысты емес, сонымен қатар 

экономикалық, саяси, əлеуметтік ынтымақтастық салалаларындағы 

келісімдерге де қол қойылды. Сондай-ақ, келісімдердің нəтижесінде ҚХР 

мен Қазақстан Үкіметтерінің арасында дипломатиялық өкілдіктер 

ғимараттарының құрылысы үшін жер учаскелерін бөлу туралы келісімге де 

қол қойылды. Қазақстандық-қытайлық сауда экономикалық 

ынтымақтастығы дамуының орташа жəне ұзақ мерзімді бағдарламасы, 

сонымен қатар Қорғас өзенінде “Достық” бірлескен суқұбырын пайдалану 

мен басқару туралы екі ел үкіметтерінің арасындағы келісімге қол 

жеткізілді. Осы екіжақты ынтымақтастықтағы барлық табыстар біздің 

елдің дипломатиялық, сондай-ақ энергетика құрылымдарының ұзақ жылғы 

белсенді жұмысының нəтижесі болды. Соңғы жылдарда энергетикалық 

жəне мұнай газ саласындағы қатынаста Қытай Қазақстанның бірден-бір 

шешуші əріптесі болды. 

Бұдан бөлек, Астанада 2017 жылы “Болашақтың энергиясы” деген 

тақырыпта халықаралық арнайы «ЭКСПО-17»  көрмесінің өтуіне 

байланысты, Қазақстан мен Қытай екі елдің экономикасына сарқылмайтын 

энергия көздерін дамыту жəне енгізу саласында өзара қызу жұмыс 

атқаруда. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындыласақ, ҚХР Қазақстанмен 

екіжақты əріптес ретінде өзін өте белсенді көрсетеді жəне Шаңхай 

Ынтымақтастығы Ұйымы аясындағы көптарапты кеңістікте де, СВМДА-да 

да қарқынды. 

Мысалы, ШЫҰ самиттеріндегі қорытынды декларациялар 

халықаралық жағдайлардың ағымдағы бағандары үшін пайдаланылады. 

2012 жылғы Бейжіңдегі жəне  2013 жылғы Бішкектегі ШЫҰ соңғы 

саммитерінде Ресей, Қытай жіне Орта Азия елдері «Араб көктемі» жəне 

жақын Таяу Шығыстағы басқа да жағдайларды есепке ала отырып 

халықаралық аренада ұстамдылық бағыттарын  ұстанды. 

Қазақстан жахандық энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

үлес қосуға ұмтылады.[5]. Біздің еліміз бұл мəселелерді шешу үшін «ШЫҰ 

энергетикалық клубын» құруды ұсынды. Сонымен қатар, Қазақстан су 

энергетикалық мəселелер туралы ашық айтуға шақырды жəне осы мəселе 

жөнінде ары қарай белсенділік танытуға ықылас білдірді. 

Қатысушы елдер əзірге ШЫҰ Даму Қорын жəне ШЫҰ Даму Банкін 

құры мəселесі жөніндегі біржақты келісімге келе алған жоқ. Даму Қоры 

аясында Қытай ұйымдастыру шеңберіндегі жобаларға10млрд доллар 

бөлуге ниет танытты. 

Бұл аспектіге Қытай сарапшылары Қытай саудасының басқа 

мүшелерімен қатынасын ТМД аясындағы еркін сауда аймағын құру үшін 
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назар аударарлық жағдай деп есептейді. Өз кезегінде Қытай үшін Орта 

Азия елдерінің нарығында көмірсутек өндіру жəне тасымалдау 

саласындағы Орта Азияның беделді ойыншысы мақсатында алға жылжу 

жəне тұрақтануы маңызды. 

Бұл аталған бастамалардан бөлек Қытай жақын арада ШЫҰ 

қатысушы елдерінен 1500 адамның қатысуымен мамандарды даярлау 

курстарын ұйымдастыруға, осы елдердің 30 мың оқушысына үкіметтік 

стипендия тағайындауға, Қытайдан тəжірибеден өтуге Конфуций 

институттарынан 10 мың оқытушы мен оқушыларды шақыруға əзір 

екендігін білдірді. .[4,44-45б]. 

«Орта Азиядағы 2016 жылғы 10 аса маңызды оқиға» атты 

талдамалық шолуда, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 

Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми 

зерттеулерінде аталғанындай, Қытай өңірдің басты сауда серіктесі болып 

қала береді. Сондай-ақ, Орта Азия елдерінің экономикасын жаңғыртуға 

бағытталған қайта өңдеу салаларының көліктік-тасымалдау жобаларына 

Қытайдың инвестициялық қатысуын кеңейту үрдісі еселене түсті. 2016 

жылы «Жібек жолының экономикалық белдеуі» (ЖЖЭБ) жəне ЕАЭС 

бастамаларын нақты қолдау механизмдерін іздестіру жандана түспек. 

Наурыздағы Халық өкілдерінің бүкілқытайлық жиыны (ХӨБЖ) 

сессиясында ЖЖЭБ жобасы мен «шетке шығудың жолы» концепциясын 

жүзеге асыру  айрықша орын алатын «13-ші бесжылдық жоспар» 

жарияланбақ. Бұл дегеніміз, кəсіпорындарды Қытайдың, соның ішінде 

Орта Азия елдерінің шетіне ауыстыру  жөніндегі жоспарлардың іске 

асырылуы басталады деген сөз. 2016 жылғы қыркүйекте Ханчжоу 

қаласында өткізу жоспарланып отырған G20 саммиті Қытайды жаңа 

қырынан көрсетуге мұрындық болмақ. 

Жоғарыда аталған барлық шаралар алдағы уақытта Қытайдың 

Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ, Орта Азияның басқа да елдерінде 

энергетикалық қатысуын одан əрі кеңейтуініңдəлелі екені анық  [6]. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан мен Қытайдың екіжақты қарым-

қатынасының бүгінгі кезеңінде тұрақты дамулары əбден 

айқындалған  стратегиялық серіктес елдер екенін баса айтқан 

жөн.  Энергетика саласында, одан да басқа маңызды салаларда, екі ел де 

Қазақстанның ұлттық мүддесіне жəне ел дамуының басымдықтарына  сай 

келетін өзара ынтымақтастық жағдайды толықтай ұстап отырғанын жəне 

айтуымыз керек.  
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История взаимоотношений России и Германии насчитывает много 

веков. Помимо других важных вопросов, сотрудничество двух государств 

шло по пути решения сложной проблемы, связанной с судьбой  российских 

немцев.  

В 1988 г. в Советском Союзе оформилось движение за полную 

политическую и правовую реабилитацию российских немцев и 

восстановление автономной республики Поволжья. Данная проблема 

наложила свой отпечаток и на межгосударственные отношения с 

Германией. В договоре о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве 

между СССР и ФРГ 1990 г. проживавшим в СССР немцам была посвящена 

специальная 15-я статья, в которой в частности, отмечалось: «Советским 

гражданам немецкой национальности, а также гражданам ФРГ, 

происходящим из Советского Союза и постоянно проживающим в ФРГ, 

которые желают сохранить свой язык, культуру и народные традиции, 

предоставляется возможность поддержать своё национальное, языковое и 

культурное своеобразие».  

В рамках российско-германских отношений в  1991-1992 гг. 

обсуждение различных  аспектов проблемы российских немце было 

продолжено (восстановление автономной республики российских немцев; 
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воссоздание национальных районов в местах компактного проживания 

немецкого населения; содействие в сохранении и развитии национальной 

культуры и языка и т.д.). В 1991 г. в совместном заявлении президента РФ 

Б.Ельцина и  канцлера Г. Коля говорилось о мерах восстановлению  

республики немцев в традиционной области расселения их предков на 

Волге без ущерба для интересов проживающего там населения.  Германия   

обязуется в ходе строительства Поволжской республики оказывать 

посильную помощь российским немцам в культурной, социальной, 

экономической, сельскохозяйственной сфере, в деле укрепления 

межнационального и этнического сотрудничества. Россия и Германия 

условились, что будет продолжено развитие национальных немецких 

округов в интересах желающих остаться в местах их нынешнего обитания. 

Республика немцев на Волге в 1990-е гг. не была воссоздана. Этот вопрос  

вызвал определённые  осложнения в отношениях между РФ и ФРГ. 

Российское правительство объясняло данный факт нежеланием  ущемить  

интересы современного населения Поволжья. [1; с.68].  Вместе с тем, 19 

февраля 1992 г. Верховным Советом РСФСР было принято постановление 

об образовании Азовского немецкого национального района в Омской 

области. 21 февраля 1992 г. Ельцин подписал Указ «О неотложных мерах 

по реабилитации российских немцев». 23 апреля 1992 г. был подписан 

протокол «О сотрудничестве между правительствами ФРГ и РФ в деле 

поэтапного восстановления государственности российских немцев», 

вступивший в действие с марта 1993 г. Из всех пунктов протокола 

наиболее эффективной оказалась ст. 16, согласно которой была образована 

совместная Российско-Германская Межправительственная комиссия.  

Комиссия, собирающаяся два раза в год, стала основным 

межгосударственным органом по решению проблем российских немцев. 

Сопредседателями комиссии являлись с российской стороны – Министр по 

делам национальностей и региональной политики, с германской стороны – 

Уполномоченный Федерального Правительства по делам переселенцев, 

парламентский статс-секретарь при Федеральном министре внутренних  

дел ФРГ. По отдельным направлениям работы комиссии создавались 

подкомиссии. Основным документом заседаний являлись 

Межправительственные коммюнике – международные документы, 

подписываемые сопредседателями с российской и германской сторон, что 

подчеркивало обязательство каждой из сторон участвовать в реализации 

предусмотренных им проектов.  Заседания Межправительственной 

комиссии проводились поочерёдно в городах ФРГ и РФ. В их работе  

участвовали представители различных министерств России и Германии, 

представители региональных властей, представители общественных 

организаций российских немцев и др.  

 По мере того как терял актуальность вопрос о восстановлении 

республики в Поволжье, более важным и насущным становилось решение 
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проблемы сохранения этноса в регионах  современного проживания 

российских немцев. К сожалению, о недостаточной эффективности  

предпринимаемых усилий России и Германии по созданию условий для 

развития немецких общин на территории России, свидетельствовал тот 

факт, что  многие  российские немцы по-прежнему связывали  решение  

вопроса о сохранении  себя как нации только  путем эмиграции  на 

историческую родину.  

В соответствии с положениями Конституции РФ о равноправии и 

самоопределении народов Российской Федерации, о защите прав 

национальных меньшинств,  Указом  Президента РФ «О мерах по 

осуществлению территориальной реабилитации репрессированных 

народов» от 16 сентября 1995 г., с Законом РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления РФ» от 28 августа 1995 г.,  с 

Концепцией государственной национальной политики РФ, утвержденной 

Указом Президента РФ от 15 июня 1996 г.,  с Законом РФ «О национально-

культурной автономии», российские немцы получили новые возможности 

для культурного самоопределения  в России. Были разработаны 

государственные программы: «Основные направления социально-

экономической поддержки обустройства российских немцев в России на 

период 1994-1997 гг.»; «Создание в Поволжье поселений российских 

немцев на базе фермерских агрокомплексов и гарантиях их социально-

экономического развития»; «Развитие социально-экономической и 

культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 гг.», по 

которым предусматривалось  сотрудничество государственных органов  

власти России и Германии. [2; с.36].   

Концепции помощи российским немцам существовали  и в ФРГ. 

Мощная волна эмиграции  российских немцев из СССР в ФРГ ещё в конце 

80-х годов вынудило правительство ФРГ разработать  программу особых 

мер по интеграции переселенцев. Федеральное правительство исходило из 

того, что переселенцы, благодаря своему немецкому происхождению, 

имеют право на выезд в ФРГ. Российские немцы рассматривались как 

соотечественники, которые нуждаются в помощи и заслуживают ее. 

Особое внимание стало уделяться помощи немцам в местах их 

проживания, с тем, чтобы, по возможности, временно отложить их выезд в 

ФРГ. 

Задачи германской стороны были осложнены тем обстоятельством,  

что в связи с дезинтеграцией СССР и образованием на постсоветском 

пространстве новых независимых государств, советские немцы оказались 

разделены на несколько общностей, оказавшихся в разных государствах.  

Проблему советских немцев теперь нужно было решать отдельно с 

каждым из новых независимых государств. Так, не во всех государствах 

была создана необходимая законодательная и организационная база 

обеспечения развития национальных меньшинств. Германская сторона 
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осознавала необходимость помощи тем немцам,  которые вынуждены 

были  покинуть прежнюю родину в одном из государств СНГ с тем, чтобы 

они могли обустроиться в РФ. Таким образом, в первой половине 1990-х 

гг. чётко прослеживался определённый «русоцентризм» в политике ФРГ на 

постсоветском пространстве. 

Российско-Германская Межправительственная комиссия определяла 

«регионы-центры» для осуществления совместных проектов по оказанию 

помощи российским немцам. «Регионы-центры» - это не только места 

компактного проживания, но и сопредельные районы, перспективные для 

переселения немцев из стран СНГ.  Постепенно прослеживалась тенденция 

расширения отдельных элементов совместных проектов на те регионы, 

которые на первых порах работы Межправительственной комиссии не 

относились к согласованным «центрам поддержки», но где российские 

немцы тоже проживали.  

Приоритетными регионами, получающими основную помощь 

являлись:  регионы Западной Сибири, где в 1991-1992 гг. были созданы два 

немецких национальных района (Гальбштадт и Азово), Поволжье. 

Проекты по поддержки российских немцев осуществлялись 

совместно министерствами двух государств, с  региональными органами 

власти. Проекты по оказанию помощи согласовывались с организациями 

российских немцев и пользовались их поддержкой на местах. Главным и 

приоритетным для германской стороны являлся принцип «оказания 

помощи для самопомощи». Германия ставила перед собой задачу, чтобы 

все меры, направленные на оказание помощи российским немцам, служили 

импульсом для развития в общественной, экономической и культурной 

сфере.  

Конкретное определение проектов  осуществлялось Германо-

Российской Межправительственной комиссией по проблемам российских 

немцев. Экономическая поддержка заключалась в создании постоянного 

жилья, рабочих мест, оказания помощи предприятиям, фермерским 

хозяйствам, содействии профессиональному обучению и повышению 

квалификации, мерах в области инфраструктуры. Меры социального 

обеспечения включали медицинскую помощь и оснащение больниц. Все 

эти меры были направлены на повышения уровня жизни немецкого 

населения с целью остановить массовое переселение из РФ.  

Приоритетным направлением в работе комиссии являлась  

поддержка организационных структур и общественных организаций 

российских немцев. Комиссия неоднократно отмечала возрастающую роль 

общественных организаций российских немцев в реализации конкретных 

проектов и их конструктивное сотрудничество с соответствующими 

государственными учреждениями России и Германии. На VI заседании 

комиссии германская сторона была проинформирована о начале 

деятельности Общественно-государственного Фонда «Российские немцы», 
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учредителями которого являлись общественные организации, немецкие 

национальные районы и  министерства РФ. Было принято решение 

основать для головных организаций российских немцев «Немецкий дом» в 

Москве, который должен стать объединяющим центром российских 

немцев. Российская и германская стороны согласились с необходимостью 

оказания поддержки трудармейцам как пострадавшим в годы сталинских 

репрессий.  

Не менее важный аспект, который рассматривался на заседаниях – 

это содействие развитию культуры и образования российских немцев. 

Комиссия неоднократно подчеркивала, что политическая и социальная 

реабилитация должна сопровождаться мерами по сохранению их 

культурной идентичности и совершенствованию языковой подготовки. С 

этой целью была создана Российско-Германская смешанная комиссия по 

культурному сотрудничеству, действующая в соответствии с Протоколом 

и Соглашением между Правительствами РФ и ФРГ о культурном 

сотрудничестве от 16 декабря 1992 г. Смешанная комиссия по 

культурному сотрудничеству и межправительственная комиссии с 1994 г. 

работали в тесном сотрудничестве. 

При этом во всех мероприятиях речь шла об открытом участии как 

российских немцев, так других российских граждан. Все осуществляемые 

мероприятия проводились во взаимодействии с местными 

администрациями и компетентными министерствами РФ. Основными 

партнерами  по проекту являлись региональные центры встреч, 

организации российских немцев, российское общество «Знание», местные 

образовательные учреждения, институты повышения квалификации 

учителей, частные образовательные учреждения и т.д. Кроме этого, в 

рамках проекта происходит взаимодействие с другими работающими в 

России германскими структурами, такими, как Немецкий культурный 

центр им. Гете, Немецкая академическая служба обмена, Главное 

управление зарубежных школ Германии.  

Проекты в культурной сфере осуществлялись в основном по  трем 

основным направлениям. С приходом к власти в ФРГ новой коалиции во 

главе с Герхардом Шредером, политика Германии в отношении помощи 

российских немцев была продолжена, хотя некоторые аспекты были 

пересмотрены. Политика нового правительства основывалась на принципе 

преемственности в решении проблем переселенцев, она выражались в 

продолжении политики «открытых дверей» в сочетании со сдерживанием 

потока иммигрантов в Германию путем финансовой, технической, 

духовной поддержки этнических немцев в странах проживания по 

принципу «помощь для самопомощи». 

Концепция предусматривала улучшение мероприятий  по 

интеграции переселенцев в Германии, поскольку процесс интеграции 

требует много времени и сил. Мероприятия по оказанию помощи странам 
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проживания этнических немцев продолжались. Новым в приоритетных 

направлениях политики Германии стало партнерство городов и регионов. 

Сотрудничество России и Германии в решении проблем российских 

немцев в  большей степени переносилось на региональный уровень.  

Необходимо отметить, что политика  поддержки  Германией своих 

соотечественников нашла  свое  наиболее  полное  выражение именно в 

таких регионах Российской Федерации, как Алтайский край, где  был 

апробирован  целый  комплекс  мероприятий  по улучшению положения 

российских немцев, в том числе направленных на сохранение их 

культурной идентичности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российские немцы в 

культурно-гуманитарном сотрудничестве России и Германии играют 

особую роль, так как на протяжении более 25 лет способствуют 

налаживанию конструктивного диалога между двумя культурами, к 

которым они принадлежат. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы 

немецкое меньшинство активно участвовало в гражданской жизни РФ, без 

чего невозможно дальнейшее развитие российско-германского диалога. 

Тогда, российских немцев действительно можно будет назвать «мостом 

дружбы» между странами. Комментируя итоги заседания XXI заседания 

Российско-Германской Межправительственной комиссии по вопросам 

российских немцев от 25 мая 2016 г., руководитель Федерального 

агентства по делам национальностей России и сопредседатель 

Межправкомиссии с российской стороны Игорь Баринов отметил: 

«Начинается новый этап развития российско-германских отношений в 

сфере поддержки этнокультурного и социально-экономического развития 

российских немцев. Совместная работа создает основу для дальнейшей 

интенсификации взаимовыгодного сотрудничества, постоянного поиска 

новых форм и реализации совместных российско-германских проектов, 

направленных на российских немцев и соотечественников, проживающих 

в Германии». [3; с.36]. Россия и Германия  осознали в полной мере 

значение российских немцев для развития межгосударственного 

сотрудничества. Основные проблемы обсуждаются в рамках деятельности 

Российско-Германской межправительственной и смешанной (по 

культурному сотрудничеству)  комиссиями по проблемам российских 

немцев. Это, прежде всего, координация и согласование между 

министерствами России и ФРГ, представителями федеральных земель 

ФРГ, местными администрациями  проектов помощи российским немцам в 

уже существующих районах компактного проживания, также тем немцам, 

которые переезжают в РФ из государств СНГ. Необходимо отметить, что 

содействие развитию экономики, культуры и образования российских 

немцев расширило рамки российско-германского сотрудничества в целом. 
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университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ЖАҺАНДЫҚ КӨШБАСШЫЛЫҚТАҒЫ ҚЫТАЙ МҮДДЕЛЕРІ  

МЕН ҰСТАНЫМДАРЫ 

 

Қазіргі кезеңдегі геосаясатта Қытай Халық Республикасына теңдесі 

жоқ экономикалық өсу тəн. Осы ғасырдың бірінші онжылдығында Қытай 

жалпы ұлттық өнімнің көлемі бойынша АҚШ-ты басып озады деген 

жорамал бар. «Үлкен Қытайдың» (ҚХР, Гонконг, Тайвань) экспорты 

жапондықтардан асып түсті. Қытайдың қаржы резерв көрсеткіштері (403,3 

млрд доллар) дүние жүзі бойынша тек қана Жапония мен Тайваньға орын 

береді. Қытайдың жаһандану стратегиясының басымдылығында жақын 

көршілерімен қарым-қатынасты тұрақтандыру жəне жаһандық  

лидерлермен бейбіт қарым-қатынаста болуды ескере отырып, қытайлық 

реформалар мен ашық саясат жүргізуде халықаралық қолайлы 

жағдайларды қамтамасыз ету орын алады.  

 Әлемдік жаһандану үрдісіне сай ХХІ ғасырдың басында да Қытай 

елі өз экономикасын дамытуға бар күш-жігерін жұмсады. Экономика 

саласында етек алған көптеген жағымсыз себептерге қарамастан, 

Қытайдың жалпы ішкі өнім көлемі ХХІ ғасырдың басында 11,7 трлн. 

Юаньға жетті. Ел экономикасының дамуында өзіндік шешімін іздеген 

мəселелер де жеткілікті еді. Алайда, шетелдік қаржы салымына деген 

қажеттіліктің жылдан жылға арта түсуі, Қытай экономикасының  тез 

қарқынмен дами түсуінің əсері. Шетелдік қаржы салымы шын мəнінде 

Қытай экономикасының негізгі қозғаушы күшіне айналды. 

 2003 жылы негізгі қорларға қаржы салымының өсуі 26,7 пайызға 

жетті, ал өндіріс құралдарына бағалардың артуы 2,2 пайыз болса, таза өсім 

24,5 пайызды құрады. 120 мыңнан астам өнеркəсіптік кəсіпорындар 

құрылды. Жоспарлы қаржы салымының көлемі 3,8 трлн.юаньды құрады. 

2003 жылдың ортасында қаржы салымының өсімі ең жоғары деңгейге 
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жетіп, 32,8 пайызын құрады.  Тек мемлекеттің кейбір шектеулі саясаты 

салдарынан осы кезде біраз бəсеңдеушілік те байқалған болатын. 

 Әлемдік саяси ой елегіндегі халықаралық көшбасшылық 

сипаттамасы мен онымен байланысты ұстанымдар төңірегінде пікірталас 

толастамауда. Осы төңіректе «қытай факторы» мен ғаламдық жүйе 

қатынасындағы жаһандық ауқымды ойыншы ретінде  ҚХР «əлемдік 

өсімталдығы» мəселелерін талқылау  – көшбасшылық жөніндегі қазіргі 

пікірталастың маңызды бөлігі болып отыр. Пікірталастардың өте кең 

теориялық ауқымдылығы, Қытай көшбасшылығы мəселесінің дұрыс 

құрылымдануына қажетті көзқарастардың аналитикалық контекстін 

пайымдайды. Үш онжылдық ауқымында жүргізіліп келе жатқан жоспарлы, 

мақсатты реформа жағдайындағы феноменальды экономикалық өсім жəне 

«ерекше» сыртқы саяси ұстаным  ол туралы назарға алынған пікірталасты 

тəжірибелі сыртқы саяси болжаулар қарқынына  бағыттайды. Келес 

онжылдықтарда əлемдік экономикалық өсімнің 50% АТА елдерінің 

үлесіне түсетіні болжануда. ҚХР экономикалық супердержавалар 

қатарынан көріне бастауы,  қазіргі өмір сүріп отырған əлемдік 

экономикалық тəртіптің ары қарай өмір сүруі туралы мəселені 

күрделендіруі де мүмкін. 

Қытай өзінің дамуында қашанда Батыстың  құрылымды-

экономикалық көшбасшылығынан зардап шегіп келе жатқан ел. Қытай 

наразылығына  сай батыс сараптамалық қауымдастығы 1990-ж. бастап, 

əлемдік қатынас жүйесіне  Қытайдың «бейбіт ену» мəселесін үздіксіз 

талқылауда. Сондай-ақ қытай сараптшыларын да толғандыратын 

мəселелерде бар: оларды толғандыратын сұрақтар:  «даго» (ұлы держава) 

статусына ие болған Қытай  өзін қалай ұстауы керек? «фуцзэго» (жауапты 

мемлекет) болу қажетпе, болған жағдайда бұл Қытай үшін қандай 

маңызды? Осы контексттегі жауапкерішіліктің батыстық жəне қытайлық 

түсінігін қалай үндестіруге болады?   

Егер, əлемдік (капиталистік) нарық    капиталдық үздік иеленуі мен 

бəсекеленуге негізделсе,   қытай экономикасының ерекшелігі –қорлану 

жағдайын жұмыс күшінің өндіріс қабілетіне, ұлттық нарыққа, табыстың, 

шикізаттың орталықтануына технологиялық ұлттық дəрежеде иелік етуге                              

автоцентристтік қорлануымен жағдай жасаған болса, немесе қорлану 

жұмыс күші өндірісіне, ұлттық нарыққа, шикізаттың, табыстың 

орталықтануына,  технологиялардың ұлттық дəрежелінуіне бақылау 

орнату арқылы қорлануға жұмысалса, онда автоорталықтық қорлану үшін 

жағдайдың жасалғанын білуге болады.   

Қазіргі кезде ҚХР сыртқы саяси бағытын үшке бөлуге болады: 

1.Глобальды – Қытайдың глобализацияны бағалауы жəне өз орны 

мен мəнін анықтау; қытай-американ қарым-қатынасы; Батыс пен ҚХР 

қарым-қатынасы, БҰҰ жəне халықаралық сауда, геоэкономикалық 
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мəселелер, Азия-Тынық Аумағындағы (АТА) ҚХР стратегиясы, 

қауіпсіздіктің Қытай саясаты. 

2.Азиядағы ҚХР саясаты – Қытай-Үндістан, Қытай-Пакистан қарым-

қатынастары, ҚХР-ң сыртқы саяси стратегиясындағы Оңтүстік-Шығыс 

Азия мен Оңтүстік Азия, Солтүстік-Шығыс Азия мен Қытай мүдделері, 

Орта жəне Таяу Шығыс. 

3.Қытай мен Евразия – Қытай-Ресей қарым-қатынастары, Орта 

Азиядағы Қытай стратегиясы, ішкі Евразиядағы энергетикалық пен 

коммуникациялық жобалары. 

Қытай дамуының тірегі - өзінің жеке күші. Ол ішкі жəне сыртқы 

саясаттың кең көлемді ішкі қытай нарығына, жұмыс күшінің 

таусылмайтын резервтеріне, тұрғындармен жиналған валютаның үлкен 

қорына, жаңа социалистік тəртіптің тиімділігіне жəне Қытай халқының 

мықты шығармашылық күшіне сүйене отырып, бағыты мен тəуелсіз түрде 

даму жолын таңдады. 

Жаһандық көшбасшылықтағы ҚХР – сының алға қойған мүдделері: 

−Тайваньдағы, Тибеттегі, Синьцзяндағы оның құқықтарының толық 

орнығуы арқылы, Қытай территориясы тұтастығының əлемдік 

қоғамдастықта мойындалуына; 

 − Оңтүстік-Қытай теңізі акваториясындағы ҚХР «ерекше» 

құқықтарының халықаралық мойындалуына; 

 − Оңтүстік-Шығыс Азия аймағындағы ықпалдығының қанат 

жаюына қол жеткізуге; 

− Көрші мемлекеттермен территориялық дау-дамайларды Қытайға 

тиімді бағытта реттеуге; 

− АҚШ жəне өзге Батыс елдерімен пікір қайшылығындағы Қытай 

ұстанымдарына деген қолдауды көрші елдер тарапынан қамтамасыз етуге; 

− ҚХР мен Моңғолия арасындағы «ерекше қатынастың» шынайы 

бекуін қамтамасыз етуге; 

− Орталық Азиямен «ерекше қатынастың» де-фактолығын иеленуге; 

− Қытаймен əскери қақтығысқа итермелеудегі жəне Қытайға қарсы  

коалицияға бірігудегі өзге елдердің амалдарына жол бермеуге; 

− Өзге елдерге Қытайға тиімді жағдайдағы сауда-инвестициялық 

саясатты жүктеуге; 

− ҚХР аймақтағы жетекші рөлінің аймақ елдері тарапынан сыртқы 

саясаттағы маңызды шешім қабылдауда Пекинмен міндетті кеңесуден 

кейін  бейресми жағдайда  мойындалуына ; 

− қытай иммигранттарын өзге елдердің қабылдауына келісімге 

келуді қамтамасыз етуге;  

− Шетелдердегі қытай азшылығының «ерекше құқықтарының» бекуі 

мен оларды қорғаудың Пекиндік құқығының мойындалуына; 

− Қытай тілінің Азиядағы қарышты дамуы, шетелдердегі этникалық 

қытайлар тығыз орналасқан аудандарда екі тілділікті қамтамасыз етуге .  
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Сонымен қатар, Қытайдың Орталық азиядағы негізгі мүдделері: 

— терроризм, сепаратизм мен экстремизммен күрес; 

—аумақты тұрақтылықты сақтау; 

—Орталық Азиямен экономикалық дамуын көтеру; 

—Орталық Азия елдерімен достық қарым-қатынас; 

—аумақта Пекинге қарсы əскери блоктардың орналасуына жол 

бермеу; 

—энергоресурстарға Қытай Халық Республикасы үшін жол ашу. 

Халықаралық қатынастардың демократияландыруын қолдай отырып, 

Пекин бейбітшіліктің нақты іске асатын моделін ұсынып отырған жоқ. 

Халықаралық қатынастарды «демокартия мен əділеттік» түсінігіндегі  

қытайлық ресми саясатта: 

біріншіден, бейбітшілікті сақтау мен елдердің дамуының көпжақты 

моделін сақтау; 

екіншіден, саяси жəне қауіпсіздік мəселелерін қару-жарақ қолданбай 

жəне қауіп-қатер туғызбай кеңес беру жолымен шешу; 

үшіншіден, экономикалық ынтымақтастық бірлесіп даму жəне өзара 

өркениетті жəне мəдени баю деп түсіндіріледі. 

Осыдан, «əр елдің мəселесі өзінің халқымен шешіледі», ал 

«жершарының мəселесі барлық елдердің толық құқылы кеңес беру 

негізінде шешіледі» деген принцип туады. Осының бəрі Ресей мен 

Қытайдан қолдау тапқан «қалыптасып жатқан көпжақты қарама-

қарсылық» концепциясына жатады. Оның басты идеясы Қытайдың басты 

потенциалды дұшпаны ретіндегі Америка Құрама Штаттарының 

«гегемондық ұмтылысын тоқтату» болып табылады. 

Жалпы, ҚХР аймақтық рөлінің нығаюына қатысты, оған ықпал етуші 

бірер факторларды қайтадан тарих таразынан өткізе кету заңдылық. Соның 

ішінде, аса назарда Оңтүстік Шығыс Азия аймағындағы қақтығыстық 

потенциалға себеп болуы мүмкін делінетін мəселелердегі ҚХР тікелей 

қатысының болуы да, оны шешудің ілгерлі амалдары да аталмыш 

мемлекеттің сыртқы саяси ұстанымдарына аса зер салуды қажет ететіндей.  

Ең бастысы  - Тайвань мəселесі. Екі қытайлық бөліктің, яғни Қытай 

Халық Республикасы мен Тайваньдағы Қытай Республикасының бірігу 

мəселесі – аймақтағы ең күрделі, өткір мəселелердің бірі саналады. 1949 

жылы ҚКП-дан жеңілген Чан-Кайши өкіметі Тайвань аралына көшті. 1950 

жылы өзара келісім арқылы аралға АҚШ-тың 7-флоты кіргізіліп, 

одақтастық шарт жасалды. Қытай Тайвань аралын өзінің бір бөлшегі деп 

санайды əрі онымен «бір мемлекет, екі жүйе» принципі бойынша бірігуді 

ұсынып отыр. Ал Тайвань «бір ел, екі үкімет» принципі бойынша бірігуді 

қалайды. Жалпы Тайваньды əлемнің көпшілік елдері (соның ішінде 

Қазақстан) жеке мемлекет емес, Қытайдың бір бөлшегі деп есептейді. Әрі 

онымен дипломатиялық байланыстар жасамайды.  
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Тайвань жеке мемлекет ретінде АҚШ-тың əскери көмегі арқасында 

ғана өмір сүріп отыр. Олардың одағын Жапония қолдайды. Тайвань 2-

дүниежүзілік соғыстан кейін өте жоғары қарқынмен дамып, Шығыс 

Азиядағы Оңтүстік Корея, Сингапур сияқты аса дамыған елдердің 

қатарына кірді.  

Аймақтағы тағы бір қақтығыстық мəселелердің бірі Оңтүстік-Қытай 

теңізіндегі территориялық тартыс болып отыр. Оңтүстік Азиядан Америка 

мен Қиыр Шығысқа жəне  Еуропадан, Африкадан стратегиялық теңіз 

жолдарымен жалғастырып, Тынық мұхитын Үнді мұхитымен 

байланыстыратын батыстағы Малакка бұғазы мен Андаман теңізімен 

бірге, шығыста Тайвань бұғазы аралығы бұл мəселенің желісі. Бұл 

халықаралық су жолы желісі  – Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің 

өзара сауда жасау жолы. Оңтүстік-Қытай теңізіндегі үш аудан – 

халықаралық  территориялық даудың  себебі, оның екі ауданы теңіздегі 

аралдар болса, үшіншісі – Тонкинь бұғазы – ҚХР мен Въетнамды су 

кеңістігімен бөліп тұрған бөлік. Теңіз аралдарының тұрақты тұрғындары 

ешқашан болмаған. Оңтүстік-Қытай теңізінің аралдарының тиесілігіне 

қатысты халықыралық даулар 1951 жылғы 17 мамырдағы Филиппин 

президенті  Э.Кириноның  Спратли  ауданындағы аралдың солтүстік 

бөліктеріне мүдделік танытып жасаған мəлімдемесінен басталады. 

(Парасель, Спратли жəне Тонкинь аудандары). Қазір Оңтүстік-Қытай теңізі 

төңірегіндегі дау  ҚХР бұл мəселеге қатысты ұстанымдарының 

жұмсақтауымен, мəселені болашаққа ашық қалтыруға Қытай жағынан 

орын алып отырған талпыныс  бұл мəселедегі шиеленісті бəсеңдетіп отыр. 

Халықаралық қатынастардың Оңтүстік-Шығыс Азия аймағындағы 

өзекті аймақтық мəселелерінің бірі «екі Корей мемлекеті» жəне осы 

мəселенің сыртқы реттеулеріне қатысты бас қосулардағы Қытай ұстанымы 

да аса маңызды. Қытай факторы Солтүстік Корея дағдарысының пайда 

болуы мен шиеленісуінде маңызды рөлдердің бірін атқарды. Пхеньян 

Қытайдың көмегі мен қолдауына жүгінуге мүмкіндігі болмаған жағдайда 

халықаралық ядролық қаруды таратпау жүйесінен шықпас еді. Қытай, 

сондай-ақ, КХДР жүйесін қолдау ісін жеңілдету үшін Солтүстік Кореяны 

сыртқы саясатта сабырлылық жəне экономиканы қайта құруға шақыруға 

тырысады. Солтүстік Корея өздерінің жазаланбайтынын біле отырып, 

қазіргі жағдайын сақтау үшін зымыран қаруын жасай бастады.  КСРО 

ыдырағаннан кейін Қытай КХДР-ның жалғыз одақтасы болды. ХХ 

ғасырдың 90-шы жж. басында экономикалық реформалар жолына түскен 

жəне сыртқы саяси басымдықтарын өзгерткен  Қытай, КХДР мен 

əріптестігін тек прагматикалық ұстанымын қарастырған. Пекин үшін 

жағдайдың ең тиімді дамуы, ол түбекте статус-квоның сақталуы болып 

қала бермек. Пхеньянға ықпалы бар Пекин оның орындалуына бар күшін 

жұмсады. 1993-1994 жылдардағы дағдарыс барысында Пекин Солтүстік 

Кореяның ядролық бағдарламасының тоқтатылуы шарттарын 
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қарастыратын АҚШ пен КХДР арасындағы «Шектемелі келісімнің» 

қабылдануында делдал рөлін атқарды. 2003 жылы екінші ядролық 

дағдарыстың басталуымен, Қытай қайтадан басталған КХДР ядролық 

бағдарламасының реттеу мақсатындағы алты жақты келіссөздерге қатыса 

отырып, қайтадан делдалдардың арасында болды. Қытай келіссөздердің 

аса маңызды қатысушысы болды, өйткені солтүстік корейлік басшылыққа 

ықпалы бар еді, сонымен қатар, КХДР-ға АҚШ пен Жапония тарапынан 

болған қысымды жұмсартты. Пекин БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің КХДР-ға 

қарсы санкцияларына бірнеше рет қарсы шықты. 2005 жылы ақпандағы 

сол кездегі АҚШ Мемлекеттік хатшысы К.Райс пен Оңтүстік Корея СІМ-і 

Пан Ги Мун кездесуінде Қытайдың бұл мəселені шешуде маңызы зор деп 

жарияланды. Қазіргі дағдарыс кезінде де Пекин əлденеше рет Корей 

түбегінің ядролық қарусыз мəртебесін қолдайтынын мəлімдеді. Қытай 

Корей түбегінің ядролық қарудан азат аймақ сатусына қолдау көрсете 

отырып, екі мақсатты көздейді: біріншіден, Кореядағы жаңа соғыстың 

алдын алу, екіншіден, аймақта ядролық қару жарысын болдырмау.  Қытай 

түбектегі негізгі тұрақтылық факторы болып табылады, бұл жағдайды 

өзгерту үшін төтенше немесе ойластырылмайтын жағдайлар орын алуы 

қажет. Сонымен қатар, корейлік мəселеге қатысты қытайлық мүдде  тек 

коммунистік идеологиямен ғана байланысты ғана емес, керісінше геосаяси 

сипатта, өз шекараларын қолайлы ортаны сақтау арқылы қорғау болып 

табылады . 
Қазіргі таңда Қытай өзін қанша жерден дамушы елміз деп 

уағыздағанымен, əлем оларды супер держава қатарына санайды. Ал Қытай 
болса: «халықаралық бейбіт ортаны пайдаланып, өзімізді дамытамыз, 
өзімізді дамыту арқылы əлем бейбітшілігін қорғаймыз», - деген ұстанымда, 
əлемнің түпкір-түпкіріндегі елдермен дипломатиялық стратегиясын жүзеге 
асырып келеді. 

 Қытай халықаралық аренада өзінің қуаттылығын арттыруда. Қазіргі 
таңда ел БҰҰ-ның ең үлкен доноры, Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшесі, 
ШЫҰ, Дүниежүзілік сауда ұйымының белді мүшесі жəне еуразиялық 
интеграцияның қозғаушысы. Әлемнің əр бесінші адамы қытайлық жəне 
əлемнің кез келген түпкірінде «Made in China» жазуы бар тауарларды таба 
аламыз. Қытай біздің аймаққа жəне бүкіл əлемге ұзақ уақытқа келді. Бұл 
шындықтан біз ешқайда қаша алмаймыз. 

Осылайша, жаһандық көшбасшылықтағы Қытай мүдделері мен 
ұстанымдарын əлемдік үдерістер мен геосаяси мүдделер алаңында да, 
Қытайдың аймақтық мəселелердегі тікелей танысушы  ареалында да қарау 
мысалында саралай отырып, жалпы халықаралық қатынастың маңызды 
субъектісіне айналуда біршама критерийлер қалыптастырып келе жатқан 
Орталық Азия секілді аймақ үшінде алып мемлекетті танып білудің 
қадамдары жасалынды деуге болады.  
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ИНТЕРНЕТ-ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ МЕСТО В ЖИЗНИ  

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

 

А.В. Мудрик трактует социализацию как развитие и самоизменение 

человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, происходящем 

во взаимодействии человека со стихийными, относительно направляемыми 

и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных 

этапах. Рассматривая социализацию таким образом, он выделял, как 

известно, ряд факторов, влияющих на нее: мега-, макро-, мезо- и 

микрофакторы. К категории мезофакторов, т.е. средних, промежуточных 

факторов, автором относятся различные средства массовой информации 

(газеты, телевидение, радио и т.д.). Необходимо указать, что А.В. Мудрик 

отмечает неоднозначный характер СМИ: по масштабу охвата 

пользовательской аудитории их, скорее, можно отнести к макрофакторам, 

тогда как по степени воздействия на человека – к микрофакторам [1]. 

Большое значение в социализации человека, особенно ребенка, 
имело чтение, которое служило средством передачи необходимой 

информации, усвоения социально одобряемых норм и установок, 

идентификации личности с определенными социальными группами и их 

представителями. Чтение развивало мышление детей, формировало 

нравственность и мораль, прививало определенный эстетический вкус и 

проч. Весьма нередко наблюдалось и обращение людей, особенно 

подросткового и юношеского возраста, к самостоятельному литературному 

творчеству, что было когда-то достаточно широко распространено. 

Стремление осознать свое Я, противоречия его становления, свое место в 
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мире подталкивали подростков к поэтическим опытам, к ведению 

дневников и – в отдельных случаях – к написанию различных 

прозаических произведений. Не останавливаясь на художественной 

ценности таких работ, можно, тем не менее, утверждать, что здесь имел 

место серьезный личностный труд по выстраиванию подростком самого 

себя, по осмыслению определенного социального пространства. Поэтому 

понятно, почему падение интереса к книге вызывает сегодня в обществе 

серьезную тревогу. Так, например, по данным российской госстатистики 

37% россиян вообще не читают книги [2, 8]. Социологи выделяют 

несколько основных причин: отсутствие времени, бурное развитие 

электронных медиа, переход населения к другим видам досуговой 

деятельности и т.д.  

Однако, на наш взгляд, ситуация с чтением и – более того – с 

литературным творчеством подростков, молодежи и других возрастных 

групп населения гораздо более противоречива и неоднозначна. 

Интернет как всемирная информационная компьютерная сеть 

предоставляет потребителям разнообразные ресурсы и возможности для 

общения, развлечения, в том числе для игр разного рода; большая их часть 

рассмотрена в исследованиях различных авторов: социологов, психологов, 

педагогов и др. Однако в недрах данной сети появилось и существует 

такое явление как интернет-литература, которая, как показывает наше 

исследование, изучена гораздо меньше.  

Так, например, даже в Википедии, являющейся хоть и недостаточно 

достоверным, но весьма оперативным справочником, отсутствует понятие 

интернет-литературы. Рассмотрение в этом источнике более широкого 

понятия «сетевая литература» (сетература) предполагает включение «… 

совокупности литературных произведений, основной средой 

существования которых является Интернет» [3]. Авторы подчеркивают, 

что от вопроса о сетевой литературе «… необходимо отличать вопрос о 

дополнительных, чисто практических возможностях, предоставляемых 

Сетью любой литературе, – удобстве поиска текстов и по текстам, 

удобстве доступа к текстам из любой точки Земли и т.п. …». Детализация 

видов и жанров сетевой литературы показывает, что к сетевым жанрам и 

формам относят тексты, наилучшим образом приспособленные к сетевому 

существованию, например, текст размером «в один экран», не требующий 

вертикальной прокрутки для прочтения от начала до конца. Блоги как 

пространство двустороннего и многостороннего общения автора с 

читателями, которые могут затрагивать не только сам исходный текст, но и 

личность автора, собственные вкусы всех участников беседы, их 

творчество и любые иные темы. Нередко само первоначальное 

произведение оказывается только поводом для общения [3, 7].  

Литературоведы анализируют сетевую литературу как творчество 

начинающих и известных авторов, которые могут публиковать свои 
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произведения и обсуждать их на специализированных литературных 

порталах таких, как Проза.ру и Стихи.ру, Поэзия.ру, Руиздат.ру, Изба-

Читальня, Литсовет, Литпричал, журнал «Самиздат» и др. [4].  

Сергей Корнев трактует сетевую литературу как проявление 

постмодернистской тенденции, связанной, в частности, с тем, что теряется 

необходимость в издательстве – посреднике между производителями и 

потребителями текстов и идей, благодаря чему происходит эмансипация 

мира идей от социальной машины. По его мнению, Интернет обеспечивает 

«состояние перманентного конгресса, конференции, когда люди, 

разбросанные по разным концам Земли, имеют возможность собраться как 

бы в одном зале. Все происходит здесь и теперь – а значит, исчезает не 

только пространство, но и время», что значительно увеличивает 

интенсивность интеллектуальной жизни [5].  

Он указывает, что Интернет также в определенной степени снимает 

дихотомию профессионал / дилетант в области литературного творчества, 

которая была свойственна прежней модернистской эпохе «с ее 

требованием максимальной специализации и тенденцией превращать 

человека в бездумную социальную молекулу, в винтик общественного 

механизма. В эту систему не вписывался человек, который пишет для 

немногих близких ему по духу людей, а не для того, чтобы заработать на 

жизнь или выполнить социальный заказ» [там же].  

В последнее время на просторах Интернета достаточно 

распространенным становится такое явление сетературы, как «фанфикшн» 

(от англ. fan – поклонник и fiction – художественная литература), к числу 

которых относятся тексты по мотивам известных произведений 

масскультуры, созданные по большей части непрофессиональными 

авторами и не претендующие на коммерческую публикацию. Вследствие 

того, что там практически отсутствует цензура, при написании фанфика и 

выкладывании его в сеть автор указывает жанр, предупреждения и рейтинг 

написанного им произведения, чтобы дать читателю предварительное 

представление о том, чего ожидать. При анализе различных жанров 

фанфиков, которые используют авторы этих произведений, опираются на 

классификацию, осуществленную Камиллой Бэкон-Смит (Camile Bacon-

Smith) [6]. В частности, существует несколько основных категорий 

фанфиков, выделяемые по: 

 характеру отношений. Например, гет (сокращенное heterosexual, 
гетеросексуальный) – фанфик, содержащий описание гетеросексуальных 

отношений, тогда как слэш (slash) описывает романтические и/или 

сексуальные отношения между мужчинами; 

 способу создания. Сrossover – фанфик, в котором используются 

реалии нескольких фэндомов одновременно; «POV» (от англ. point of view) 

– повествование от первого лица одного из героев; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 соответствию оригиналу. Фанфик с пометкой «AU» (от англ. 

Alternative Universal) содержит значимые расхождения и противоречия с 

каноном оригинала, тогда как «NO-AU» свидетельствует, что расхождений 

с оригиналом нет или они малозначимы. 

 сюжету. Например, пометка «angst» говорит о наличии в 

содержании произведения сильных переживаний, физических и духовных 

страданий персонажа, в фанфике есть депрессивные ситуации, 

драматические события и т.п. 

 размеру. «Ficlet» – короткий одночастный фанфик и т.д. 

Рейтинг произведений на сайте дает понятие о том, насколько 

содержание фанфика пригодно для определенных возрастных групп. 

Например, фанфики с рейтингом G (General) – безобидные, их можно 

читать кому угодно, PG-13 – могут читать с родительского разрешения 

дети старше тринадцати лет и т.д. Ознакомившись с рейтингом и 

предупреждениями, читатель сам выбирает, стоит ли ему читать это 

произведение; примечательно, что многие сайты, специализирующиеся на 

фанфикшне, имеют систему регистрации, где только по достижении 

определенного возраста можно читать фанфики с высоким, «взрослым» 

рейтингом. Столь же продуманной является и система вхождения 

потенциального автора в какой-либо фандом, содержащая конкретные, 

прописанные действия и процедуры.  
Таким образом, можно говорить, что фанфикшн представляет собой 

определенную, четко структурированную и организованную в 
содержательном, коммуникативном, поведенческом аспектах субкультуру. 
Все это ставит задачу изучения данный вид сетевого литературного чтения 
и литературного творчества в социально-педагогическом аспекте, т.е. в 
аспекте влияния на развитие личности индивида, на его становление как 
члена социума, как субъекта поведения и деятельности. 
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ӘОЖ 37.091 
Петрунина С.Н 
Республикалық мамандандырылған  олимпиадалық резервтегі 
мектеп-интернат- колледжі, Риддер қ.. Қазақстан Республикасы 

КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨМЕГІМЕН 
КӨПӨЛШЕМДІ ҚҰРЫЛЫМДАУ ТУРАЛЫ 

 
Заманауи білім беру талаптарына жауап беретін мұғалім бүгінде 

оқыту жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдануға психологиялық 
та, техникалық жақтарынан даяр. Сабақ əр кезеңін жаңа техникалық 
құралдар көмегімен жандандырып жіберуге болады. АТ оқу үдерісінде 
қолдану оқу материалының сапасын арттырып, білім беру тиімділігін де 
жетілдіре түсері сөзсіз.  

Бірақ электронды бағдарламаларға, слайдтық көрсетілімдерге талдау 
жасай отыра олардың көпшілігі оқушының өзін-өзі дамытуына емес, білім 
өнімділігіне бағытталғанына көз жеткіздім. Көрнекілік арқылы түсіндіру 
немесе баяндау, əрине, ақпаратты берудің үнемді тəсілі болғанымен, 
аталған ақпараттық өнімдер түрін қолданып өткізген сабақтарда кері 
байланыс, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту дұрыс 
жүзеге асырылмай да жатады. Дамыта оқыту идеясы бұл арада мүлдем 
артқы жаққа ысырылып тасталады.  

Осы арада оқушылардың алған ақпараттарының сапасына жедел 
мониторинг жүргізіп, оқушылардың рефлексиясы үшін тиімді жағдайлар 
туғызу үшін басқа да техникалық құралдарды пайдалану қажеттілігі 
туындайды.  

Осындай қолдануға ыңғайлы əрі қызметтік бағыты əр түрлі 
əдістердің бірі көпөлшемді интерактивті модель деп аталады. Ондай 
модельді көпөлшемді технологиялық құралдар көмегімен құруға болады.  

Дидактикалық көпөлшемді технологияны педагогика ғылымының 
докторы В.Э. Штейнберг жасаған. Технология сөзінің кең ұғымдағы 
мағынасы  - жетілдірілген əдістер мен құралдарға, үлгілер мен 
стандарттарға, жобалау мен болжамдауға жəне жүйелерді реттеу мен 

http://www.netslova.ru/kornev/
http://www.netslova.ru/%20kornev/kornev.htm
http://www.netslova.ru/%20kornev/kornev.htm
http://books.google.com/books?id=oCvIZpCSRA0C&lpg=PA112&ots=5-EkbayXwL&pg=PA112#v=onepage&f=false
https://books.google.kz/books?id=oCvIZpCSRA0C&lpg=PA112%20&ots=5-EkbayXwL&pg=PA112&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.kz/books?id=oCvIZpCSRA0C&lpg=PA112%20&ots=5-EkbayXwL&pg=PA112&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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механизмдерді дамытуға бағытталған еңбектің жоғары мəдениеті мен 
тиімділігі.  

Көпөлшемді технологияның негізі - дидактикалық көпөлшемді 
құралдар, олар білімді көпөлшемді қабылдау мен талдаудың əмбебап, 
көрнекі, бағдарланатын, ұғымдық-бейнелік модельдері. Олардың 
көмегімен біз қисындық-мəндік модель – тірек-байлаулы сұлбалар 
көмегімен білімді бейнелеудің бейнелік-моделі. Тірек-байлаулы сұлбалар – 
қисындық-мəндік модельдің тірек-байлаулы координаталар мен 
матрицалар түріндегі көмекші элементі.     

«Экономика негіздері» пəні бойынша «Кəсіпорындарды 
ұйымдастырудың формалары» тақырыбын оқып үйренуде дидактикалық 
көпөлшемді технологияны қолданудың мысалы. Аталған тақырыпты оқу 
барысында біз ақпараттық-коммуникативтік техологияның көмегімен 
қисындық-мəндік модель құрастырамыз. 

Кәсіпорындарды

ұйымдастырудың 

формалары

Атқаратын міндетіне қарай

Меншік түрлері бойынша

Меншік саны бойынша

Кәсіпкерлік формасы бойынша

К 1 Кәсіпкерліктің 

түрлері Атқаратын міндетіне 

қарай                    К 2

Өндірістік

Коммерциялық

Финанс

Консультациялық

Меншік түрлері бойынша     К 3

Жеке меншік Мемлекеттік меншік

К 4 Меншік

саны бойынша

Жеке адамның

Ұжымның

К 5 Кәсіпкерлік 

формасы бойынша

Ұжымдық 

Құқықтық       -----

Ұжымдық

Экономикалық  -----

К 6 Ұжымдық-құқықтық 

кәсіпкерлік

Өндіріс

кооперативтері -----

Акционерлік 

қоғам

Серіктестіктер

К 7 Акционерлік

қоғамдар

Ашық Жабық

Ұжымдық-экономикалық

кәсіпкерлік

К 8 

Финанс

Картель

Синдикат

Консорциум

Ассоциация

Концерн

 
Ортаға сабақтың тақырыбы жазылады.  №1 жəне №2 

координаталарды оқушылар оқытушы түсіндіргені бойынша  

кəсіпкерліктің түрлерін, кəсіпкерліктерді атқаратын міндетіне қарай 

анықтап, белгілейді. 

Оқушылар оқулықтағы материалмен танысып, №3, 4 координаталарда 

кəсіпорындарды меншік түрлері бойынша  жəне меншік саны бойынша 

анықтап, белгілейді. № 5, 6, 7, 8 координаталарды оқушылар оқулықтағы 

материалмен танысып, топтық жұмыс  бойынша толтырады. 

Осылайша, дидактикалық көпөлшемді технологиялар арқасында 

«Кəсіпорындарды ұйымдастырудың формалары» тақырыбын өтуде біз 

жаңа материалмен танысып қана қойған жоқпыз, кəсіпкерліктің түрін 

айқындап, жекеменшік түріне, санына қарай топтап, акционерлік қоғам 

түрлерін де анықтап, қисынды бірізділікпен жүйеледік.   

Екінші кезеңде (шығармашылық ойлау кезеңі) қисындық-мəндік  

модельді оқушылар өздері жобалайды. Оқушылардың өз бетімен 

орындайтын жұмыстарының тиімділігін артыру үшін оларға жетіспейтін 

бөліктері бар немесе бос торкөздері бар модельдер ұсынылады. Ең 

алдымен модельдің негізі «матрица» құрылады.   
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К 1

К 7

К 2
Кенес өкіметінің 

орнауының  жолдары

Кеңес өкіметі 

алғаш орнаған 

қалалар

К 3

Кеңес өкіметінің 

орнауы 

К 4

К 6

К 5

К 8

Қайшылықтар саясатын 

жою шаралары

К 9

К 10

Жаңа өкімет  

Жазалау 

шаралары

Түркістандағы 

V съезі

Ауыл 

шаруашылығындағы 

өзгерістер

Орынбордағы  I

съезі

Өнеркәсіптік 

өзгерістер

Қазақстанда

Кеңес  

өкіметінің 

орнауы

 
Үшінші кезеңде (бақылау жəне өзін-өзі бақылау) қисындық-

мағыналық модель оқушылардың білімін тексеру мен олардың өз 

білімдерін өздері тексеру мақсатында үлестірмелі материал ретінде 

таратылады. Ол үшін оқушыларға аяқталмаған немесе қысқартылған 

қисындық-мағыналық модель ұсынылады да жетіспейтін бөлігін қайта 

қалпына келтіріп, толық картинаны құру тапсырмасы беріледі.  

 
К 1

К 9

К 8

К 6

A2Хандықың құрылуының 

алғышарттары
Жәнібек пен Керейдың 

басты мақсаты

К 3

Қазақ 

хандығының 

міндеттері

К 4

К 7

К 5

К 10

К 11

К 12

Есен 

Бұғаның 

мақсаты

Саяси 

тарихы

Қазақ құрамындағы 

тайпалар

Экономикалық 

стрегиялық маңызы

Қасым ханың 

саясаты

Шығай мен 

Тәуекел 

саясаты

Хақназар ханның 

саясаты

Хандық 

билыкты 

қалпына 

келтіру Қазақ қандығын 

құру

Орталықты 

Оңтүстікті Ұлы 

жүзге біріктіру

Әбілқайыр мен 

Темірдің күшын 

пайдалану

Ойраттан 

Монғол 

шекарасын 

қорғау

Наймандар

Қоңыраттар  

Қазақ хандығының 

құрылуының маңызы

Сауда-

байланыстарының 

орталығы -қалалар

Мықты бекіністері-

қалалар

Ойраттар 

Тәуекел ханға 

тәуелді болды

Сыр бойындағы 

қалалар Тәшкентке 

тәуелды болды

Хан билігінің 

саяси  

шаруашылығы 

күшеюі

Құнарлы 

жерлері –бағалы 

қыстау

Есім хан саясаты
К 2

Қазақ 

хандығының 

құрылуы 

Үйсіндер

 
Бұл модельдер көпөлшемді болып табылады, яғни, олар оқытудың 

барлық кезеңінде қолданылуы мүмкін, атап айтсақ, материалмен жаңа 
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таныстыру кезеңінде, оны бекітуде, білімді жинақтау мен жүйелеуде, оны 

түзету мен бақылау барысында.  

Менің ойымша, көпөлшемді дидактикалық технология маңызды 

бірнеше міндеттерді шешуге қатысады: 

- ол жекелеген тақырыптарды ірілендірілген тақырыпқа біріктіреді; 

- материалды қисынды етіп орналастырады, ақпаратты, материалды 

дұрыс іріктеп алуға мүмкіндік береді;  

-тарихи дамудың себеп-салдарлық байланыстары мен 

заңдылықтарын анықтауға да мүмкіндік береді;  

- негізгі терминдер мен ұғымдарды анықтау, оқушылардың пəнге 

байланысты сөйлеу тілдерін дамыту; 

-оқушы мен оқытушыны тарихи үдерісті талдау үшін қажетті 

құралдармен қамтамасыз етеді; 

-ақпараттың вербалды жəне визуалды каналдарын тоғыстыру 

материалды игеруді бірден жақсарта түседі.  

Дидактикалық көпөлшемді құралдар технологиясының негізін 

үйрене отырып, мен өзімнің қисындық-мағыналық модельдерімді құрдым, 

оқушыларға аталған модельдерді құруға үйретіп, оны əлеуметтік-

экономикалық пəндерді оқытуда құруға үйреттім.   

Дидактикалық көпөлшемді құралдар технологиясын өз жұмыс 

тəжірибемде қолдану өте тиімді деп санаймын, өйткені ол басқа да 

дидактикалық құралдармен сабақтаса қолдана отырып, жыл сайын пəн 

бойынша оқушылардың оқу үлгерімдерінің жақсаруына септігін тигізді. 

Дидактикалық көпөлшемді құралдар технологиясын ақпараттық 

коммуникативтік технология арқылы сабақта пайдалану оқушы бойында 

пəн тақырыбы бойынша, бөлім бойынша, жалпы курс бойынша ұғымдарын 

толық қалыптастыра алады. Оқытатын материалдың көрнекілігін 

арттырады, кері байланысты жедел жүзеге асырады, оқылған материлды 

тез əрі берік сақтауға септігін тигізеді. Оқушылардың аталған 

технологияны тиімді пайдалана алулары үшін олардың қарастырған 

мəселені тереңірек, кеңірек қарастырып, материалды бөле, ажырата 

алуларын жəне материалдың практикалық жағын қарастыруды қажет етеді.  

Осы бағыттағы жұмыстың жалғасы озық ақпараттық 

технологияларды пайладанып, жаңа қисындық-мағыналық модельдерді 

құруды жалғастыру болып табылады. 
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Приграничное сотрудничество - взаимовыгодные связи 

приграничных территорий РФ с приграничными территориями соседних 

стран, исполняемые посредством скоординированных действий 

компетентных органов сторон на основе заключенных между ними 

соглашений и государственного законодательства. На данный момент 

буквально все приграничные регионы имеют существенную значимость в 

становлении и формировании межгосударственных связей. Российско-

казахстанские отношения - наглядный для этого пример. Российская 

Федерация и Казахстан владеют  необходимой политической силой, чтобы 

совершенствовать такие направления, как индустриальное объединение, 

совокупное изучение природных ресурсов и разработка научно-

исследовательских проектов.  

За небольшой период сформированы главные законные принципы, 

организационные формы и экономические механизмы участия регионов – 

субъектов Российской Федерации в интернациональных и 

внешнеэкономических связях. 

Из числа источников отечественного законодательства, 

стабилизирующих участие субъектов федерации в международном 

сотрудничестве, стоит отметить следующие:  

1. Статья 72 Конституции Российской Федерации [4]. Согласно этой 

статье Российская Федерация и ее субъекты «находятся в совместном 

ведении координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации, выполнения международных договоров 

Российской Федерации». 

2. Статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 15 июля 

1995 года «О международных договорах Российской Федерации»: гласит о 

«заключении международных договорах Российской Федерации с 

иностранными государствами, а также с международными организациями 

и иными образованиями от имени Российской Федерации 

(межгосударственные договоры), от имени Правительства Российской 

Федерации (межправительственные договоры), от имени федеральных 

органов исполнительной власти или уполномоченных организаций 

(договоры межведомственного характера)» [6].  

3. Статья 1 Федерального  закона Российской  Федерации  от  4 

января 1999 года  «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» гласит, 

что «субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, 

предоставленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и договорами между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, 

обладают правом на осуществление международных и 

внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных 
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государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств, а также участвовать в деятельности 

международных организаций в рамках органов, созданных специально для 

этой цели. Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства 

Российской Федерации могут осуществлять такие связи и с органами 

государственной власти иностранных государств» [3, с. 5]. 

4. Статья 8 проекта Федерального закона «Об основах 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации» информирует о 

том, что  «приграничные субъекты Российской Федерации обладают 

полномочиями в сфере заключения, выполнения, прекращения и 

приостановления действия международных договоров Российской 

Федерации о приграничном сотрудничестве, а также иными полномочиями 

в сфере приграничного сотрудничества в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О международных 

договорах Российской Федерации», Федеральным законом «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами» [5]. Проект находится на данный момент на 

рассмотрении Государственной Думы. 

 Россия и Казахстан считаются  стратегическими партнерами и 

обладают общей границей протяженностью 7500 км. Приграничную зону 

двух стран формируют 12 регионов Российской Федерации (Республика 

Алтай, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Курганская, 

Новосибирская, Оренбургская, Омская, Самарская, Саратовская, 

Тюменская и Челябинская области) и 7 областей Казахстана (Атырауская, 

Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 

Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области). Общее  

количество жителей  данных субъектов, приблизительно, 30 млн человек. 

Территории, формирующие российско-казахстанское приграничье, 

обладают различием в характере экономике, ее возможностях, что 

значительно оказывает влияние на вид и результативность партнерства 

приграничных областей России и Казахстана. Путин В.В. в процессе  

совещания с руководителями приграничных регионов России и Казахстана 

в Челябинске в мае 2005 г., дал оценку значимости приграничного 

партнерства в едином  контексте интеграционных усилий на 

постсоветском пространстве соответствующим образом: «Генератором 

экономической интеграции, несомненно, являются наши приграничные 

регионы. На их долю приходится более 50% всего двустороннего обмена 

товарами и услугами». [2]. 

База для установления межрегионального и приграничного 

российско-казахстанского партнерства оформлена в  Договоре «О дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан» от 25 мая 1992 г.: [1, c. 5], в котором оба 
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государства обязуются «строить свои отношения как дружественные 

государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного 

уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, 

мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой, 

включая экономические и иные способы давления, равноправия и 

невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и 

основных свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также 

другими общепризнанными нормами международного права, неизменно 

взаимодействовать в целях укрепления мира, стабильности и безопасности 

как в региональном, так и в глобальном измерениях», в Декларации между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан «О вечной дружбе и 

союзничестве» от 06 июля 1998 г.: [9] прописано следующее: «Мы, 

Президент Российской Федерации и Президент Республики Казахстан, 

принимаем настоящую Декларацию и торжественно заявляем Российская 

Федерация и Республика Казахстан связаны вечной дружбой. Мы 

обязуемся беречь и укреплять эту дружбу - гарантию национальной 

безопасности, политической стабильности, межнационального согласия и 

процветания обоих государств. Российская Федерация и Республика 

Казахстан строят свои отношения на основе широкомасштабного 

сотрудничества и взаимного доверия, уважения независимости, 

суверенитета, территориальной целостности и нерушимости 

государственных границ, мирного урегулирования споров и неприменения 

силы или угрозы силой, принципов невмешательства во внутренние дела 

друг друга, равноправия и взаимной выгоды». В Договоре «О 

коллективной безопасности»: [10, с 5] говорится, что задачей стран-

участниц  является «защита территориально-экономического пространства 

стран-участниц договора совместными усилиями армий и 

вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических 

агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф 

крупного масштаба». Кроме этого, 7 сентября 2010 г. в г. Усть-

Каменогорске было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан «O 

межрегиональном и приграничном сотрудничестве» [11, с. 5]. Основная 

его суть заключалась в «укреплении и развитии межрегионального и 

приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды 

в соответствии с законодательствами государств Сторон и 

международными договорами, участниками которых являются их 

государства». Межрегиональное и приграничное сотрудничество между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан представляет собой 

согласованную компетентными органами деятельность, направленную на 

социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и 

областей Республики Казахстан, в том числе приграничных субъектов 

Российской Федерации и приграничных областей Республики Казахстан, 
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повышение благосостояния населения, укрепление взаимовыгодных и 

дружественных отношений между государствами. В документе говорится, 

что «Стороны содействуют сотрудничеству между субъектами Российской 

Федерации и областями Республики Казахстан в торгово-экономической, 

энергетической, агропромышленной, научно-технической, культурной, 

гуманитарной, социальной, образовательной и иных сферах» [11]. 

Российско-казахское партнерство на данный момент включает в себя 

множество направлений. Главные моменты  в совместной экономической 

работе приграничных регионов заключаются  в формировании торговых 

отношений, индустриальной кооперации, и осуществлении общих 

инвестиционных проектов. Наиболее активно развивается торговля. 

Благоприятное размещение грузовых и пассажирских потоков и 

политическая стратегия импортозамещения содействовали  тому, что  

Казахстан вступил в десятку главных торгово-финансовых партнеров 

Алтайского края. В первом семестре 2016 г. поставки 

сельскохозяйственного оборудования в Республику Казахстан составили  

3,3 млн. долларов США. Однако максимальный размер экспорта 

предоставляет доставка кокса и полукокса из каменного угля в такие 

казахские  компании как «Казцинк» и ТОО «Восток-Универсал» (Усть-

Каменогорск). Стабильными размерами поставок  в Казахстан обладают 

некоторые бийских компании: «Алтайвитамины», «Эвалар», Бийский 

олеумный завод, который  занимается  экспортом серной  кислоты, 

растворителей, взрывчатых веществ, а также продажей дорожной 

разметочной краски для благоустройства автомобильных дорог г. Астаны.  

Нормативно-законную основу, стабилизирующую ключевые области 

партнерства Алтайского края с приграничными сферами Республики 

Казахстан образуют: Соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с Восточно-Казахстанской 

областью (от 01.01.2001); Соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с Павлодарской областью (от 

01.01.2001). [12] ,согласно которым «стороны сохраняют и развивают 

сложившиеся ранее торгово-экономические, научно-технические и 

культурные связи на основе дружбы, соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и Республики Казахстан, а также 

законами и иными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации и Республики Казахстан, стороны содействуют 

обмену опытом, знаниями и информацией в различных областях 

регионального управления и хозяйства, в сфере применения современных 

технологий, развития региональной инфраструктуры». Губернатор 

Алтайского края А. Б. Карлин оценил отношения между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан, как хороший образец 

интернациональных связей и заявил: «Я уверен в том, что совместными 

усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание 
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интеграционных процессов, более полную реализацию потенциала 

сотрудничества в рамках ЕврАзЭС на благо наших регионов».[7, с. 5]. 

В последнее время приграничная совместная работа формируется на 

основе Международного координационного совета «Наш общий дом – 

Алтай - Евразия-регион», организованного в 2003 г. Помимо этого, 

активно реализуется совместный сайт "Алтай трансграничный", и 

разработан международный портал научно-технического и 

экономического информационного обмена. [13]. 

Доказательством интенсификации российско-казахстанских 

приграничных связей служит проведение 4 ноября 2016 г. XIII форума 

межрегионального и приграничного сотрудничества России и Казахстана 

(Астана, 04. 10. 2016), на котором президенты России и Казахстана 

обсудили развитие двухсторонних взаимоотношений, сотрудничество 

приграничных областей двух государств, транспортно-логические 

возможности и о совместную  работу в области развития туризма [8, с. 5].  
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С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК ТЕПЕ-ТЕҢДІК МӘСЕЛЕСІ 

 

Қазақстан Республикасы – Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда 

орналасқан, тəуелсіздігін 1991 жылы алған, жас мемлекет. ХХ ғасырда 

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы құрамында болып, егемендігін 

алғанына байланысты, қазіргі уақытта экономикасы өтпелі кезеңдегі, 

дамушы елдер қатарына кіреді. Дегенмен, еліміз жылдан-жылға көркейіп, 

ата-бабаларымыздың сан-мыңдаған жылдар бойы аңсаған биіктерін 

бағындыруда. Соңғы жылдары Қазақстанға қызығушылық дүние жүзі 

бойынша айтарлықтай өсті. Бүгінгі таңда Қазақстанда гендерлік теңдік 

орындалып,əйел адамдар іс жүзінде барлық қызмет түрлерінде - білім беру, 

ойын-сауық, этникалық, бизнес, ел басқаруда өз үлестерін қосуда. 

Мемлекеттік деңгейде Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 

29 қарашадағы №1677 Жарлығы қарқынды орындалуда [1]. Бүгінгі таңда 

кейбір отбасыларда күнделікті өмірде əйел адаммен ер адамнын орны 

ауысқаны айқын байқалуда.Күнделікті көлікті жүргізіп жүрген əйел 

адамдар артуда.Жоғарыда айтылғанның бəрі əйел адамның ер адамдармен 

теңесіп,кейбір салада басым болуының айқын көрінісі. Осыдан келе 

неліктен деген сұрақ туады. Ер адамның денгейі түсуінен бе?,əлде əйел 

адамның қазіргі таңдағы əлеуметтік бейнесінің өскені ме? Табылған 

жауапқа қандай факторлар əсер ететінін анықтауды басты мақсат 

қылдым.Осыған орай еліміздің əйел адамдарының қазіргі бейнесін XIX-

XX ғасырдағы бейнесімен салыстыра қазіргі əйел адамдардың бейнесін 

SWOT кестесіне толтырдым.  

 
Strengths 

(күшті) 

Weaknesses (əлсіз) Opportunities 

(Мүмкіндіктер) 

Threats 

Қауіптер 

Білім алатын 

əйел адамдар 

Алға қойған 

мақсаттарының 

Шет мемлекеттердегі 

жағдаймен танысу 

Демографилық 

жеткіліксіздік 

http://docs.cntd.ru/document/902240036
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-vysoko-otsenil-sotrudnichestvo-s-kazahstanom_220996.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-vysoko-otsenil-sotrudnichestvo-s-kazahstanom_220996.html
http://www.altaiinter.info/
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көбейді өзгеруі 

Бостандықтың 

артуы 

Тəрбие мəселесі Мемлекетті басқару,жеке 

бизнеспен айналысуға 

мүмкіндіктің артуы 

Ақыл ойдың 

ағылуы 

Мемлекеттік 

қолдау 

Өмірге деген 

көзқарас өзгеруі 

Еліміздің беделін əлемдік 

қауымдастық алдында 

көтеру; 

Қан өзгеруі 

Әйел адамның 

дəрежесі асты 

Психиологиялық 

жабылу туындау 

комплекстар 

əсерінен 

Армандаған затына қолы 

жету 

Дінге көзқарас 

Заңды түрде 

құқықтарға ие 

болу 

Лесбийшіліктің 

туындауы 

Еңбек күшінің артуы Кедейлік 

Кесте 1–Swot кестесі 

SWOT кестесінің нəтижесінде əйел адамның индивид ретінде өсуін 

байқыдым.Осы ойға басты назар аударып, ғаламтордан мəлімет іздедім. 

Біраз əлемнің дереккорларын қарай отыра келесі ойға келдім.Бүгінгі таңда 

əйел адам толық деңгейде білім алуда. Бала тəрбиелеуде əйел адам ер 

адамнан əлде қайда көп бере алады.Сондықтан білімді əйел адам-білімді 

ұрпақ деп айтуға толық негіз бар [2]. Өрісі кең, ақыл-ой қабілеттері бар 

əйел күйеуіне ғана емес, сонымен қатар барлық қауымға да қызықты 

болады. Арманы көп жағдайда мансап қуу түрінде кездеседі. 

Қазіргі таңда əйел адамдар ер адамдар сияқты алғашқы орынға 

мансапты одан кейін отбасыны қоятын отбасы моделі көптеп 

кездесуде.Бұл жерде отбасының материялдық жағдайы алғашқы орынға 

қойылып, бала мəселесі артта қалады. Бұл дегеніміз əйел адамдардың 

баланы қаламауы емес,баланың туғаннан кейінгі тəрбиесі туыс-

тумаларына жəне бала тəрбиешісіне жүктелуі. 

Келесі зейін салып қарайтын нəрсе, ол əйелдердің қаржылық 

тəуелсіздікке мойын созуы.Мұндай əйелдер қайтадан қаржылай тəуелсіз 

болуға, мансабын құруға ұмтылады.Осыған орай олар жұмысты қарқынды 

істеп,  ауыр жағдайларға,күйзеліске түсіп ауруға ұшырауы мүмкін,тіпті 

жаман əдеттерге ие болады. 

2016 жылдың қазан айында академиялық ұтқырлық 

бағдарламасымен Польша мемлекетінде жарты жыл көлемінде білім 

алдым. Люблин қаласында жарты жылда көптеген бақылау жасап 

айырмашылығын анықтадым. Мысалы күнделікті оқиға. Оқу орныма бару 

үшін автобусқа міндім. Отыратын орын саны аз, лық толы автобуста 

жастар отырып, қарт адамдар тұр. Ер адаммен əйел адам арасындағы 

гендерлік теңдік толық көрініс алады. Оқушы бала(физиологиялық 

дамуына қарағанда 11-12 жастағы) алдында əйел адам (45-50 жастағы) 

ауыр сөмкесін көтеріп тұр. Ол бала тұрып орын берейін деген кезде, əйел 

адам кажеттілігі керек жоқ деді. Біраз уақыт бұрын сол баланың қасында 

жасы шамалас қыз тұрғанда ешқандай əрекет білдірмеді. Осы жерде 
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біріншіден, гендірлік саясаттың жас факторының қасында өзгеретіндігін 

байқадым. Екіншіден, сол оқиға кезіндегі қоршаған адамдардын іс-əрекеті 

бір қалыпты болғандығы тамсандырды. Қоршаған ортадан ала көзбен 

қарау болмады. Дəл осы оқиға бізде болса не болар еді? Жалпы польша 

мемлекетінің білім беру жүйесінде гендерлік тепе-теңдік жеке пəн ретінде 

енгізілген. Баланы балабақшадан үйретеді.“Балабақшада гендерлік тепе-

теңдік пəнінің мəні қыз балалардың да, ұл балалардын ойыншығымен 

ойнауы мүмкіндігін жəне ойын кезінде ер балалардың əлем қорғап, ал қыз 

балалардың тек үй шаруасымен отыруы тиіс деген сияқты стериотиптер 

жойылады”деген сөздермен Agnieszka Kozłowska-Rajewicz түсіндірді [3]. 

Гендірлік тепе-теңдікке қандай факторлар əсер ететінін білу 

мақсатында кішігірім сауалнама жүргіздім.Сауалнама нəтижесі бойынша: 

103 адам қатысты,оның 37ер адам, ал қалғаны 66 əйел адам. 14 жастағы 

балалардан 60 жастағы ересек адамдар аралығындағы азаматтар жауап 

берді.Сауалнаманың алғашқы бөлімінде кореспанденттердін жасы,өскен 

жері,жынысы анықталды. Алдымен өскен ортасындағы гендерлік тепе 

теңдікті бағалауды көрсету қажет болды. Нəтижесі 5 максималды балдан 

2,7 ортақ бал көрсеткіші анықталды. Бұл дегеніміз елімізде гендірлік 

теңдіктің əлі де арттыратын жұмысы бар екенін көрсетеді. Келесі сұрақ 

əйел адамдардың жұмыс істеуіне жəне тең құқығына деген адамдардың 

ойын анықтау үшін бағытталған. Нəтижесі 1-ші суретте көрсетілген. Бұл 

жерден біз əйел адамдардың ешқандай да дискреминацияға 

ұшырамайтынын байқаймыз. 

 
Сурет 1 – Сауалнама көрсеткіштері. 

 

Соңғы сұрақ отбасыда кім доминант болуы керек деген сұрақ 

талқыланды(Сурет 2). Бұл бөлімде корреспондеттердің ойы айқын 

бөлінді.Барлық жауаптар санының 59  %- ер адам десе, 40  %- тепе-тең 

болуы керек 1 % - əйел адам деп жауап берді.  
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Сурет 2 - Сауалнама көрсеткіштері 

 

Сауалнама нəтижелерін сараптап, зейін салып қараған кезде 

жауаптардың өзгеруіне бірнеше фактор əсерін байқадым.Біріншіден, өскен 

ортасы, қоршаған ортасының əсері. Ата-анасының тəрбиесімен қоса, бала 

жас кезінен көргенін өзіне сіңіріп, болашақта тұлға ретінде қалытасуына 

əсер етеді.Екіншіден, жас айырмашылығы. Жас балалар мен  апа-

аталарымыздың көрсеткіштері гендерлік тепе-теңдігінің ең үлкен 

көрсеткішін бейнеледі.Ал орта жастағы адамдар ер адамның біраз болса да 

əйел адамнан басым болу керектігін атап өтті. 

Қорытындылай келе XXI ғасырда əйел адаммен ер адамнын тең 

болуына біраз қалғанын байқаймыз.Бұның негізгі себебін əйел адамдардың 

қазіргі əлемдегі рөлі өзгеруінен деп шештім. Бүкіл əлемде болатын 

глобализация əсерінен Қазақстанда да гендерлік теңдік бағыты қарқынды 

дамуда.Оған бір де бір дəлелі Қазақстан Республикасында 2006-2016 

жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясының жемісті аяқталуы. 

Сонымен қатар 2014 жылы Қазақстан əйел құқығы жағынан əлемнің үздік 

30 ел қатарына кірді. 
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М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Петропавл қ., Қазақстан Республикасы 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ РӨЛІ 

 

Әлеуметтік желіні «əлеуметтік медиа» деп те атайды. Бұл – 

адамдардың бір-бірімен ғаламтор арқылы өзара байланысын қамтамасыз 

ететін интернет сайт(тар). Жалпыға ортақ сөзбен айтар болсақ, əлеуметтік 

желі дегеніміз бұл – адамдар мен олардың бір-бірімен қарым-қатынас 

құралы.  

Әлеуметтік желі не үшін керек? Бұл сұраққа жауап бермес үшін 

қарсы бір сұрақ қояйын: Өмірдегі таныс-біліс не үшін керек?. Әрине, 

селбесіп, араласып-құраласып өмір сүру үшін. «Адамның күні адаммен» 

деп те жатамыз. Шамасы, адам баласының табиғатында бар қасиет болса 

керек, біз өзгелермен сөйлесуді, бейтаныс адаммен танысқанды, белгілі бір 

тақырыпта пікір алмасуды, өз ойымызды айтуды, басымызға түскен 

қуаныш пен қайғыны хабарлағанды жəне де фотоалбомдармен бөлісіп 

дəнекерлік қызмет атқарады. Әлеуметтік желілер азаматтық қоғамның 

құрылымдары арасындағы байланысты орнатушы əлеуметтік дəнекер 

ретінде рөлі жоғары. Ол əртүрлі əлеуметтік топтардың бір-бірімен 

байланысып, қарым-қатынас орнатуына мүмкіндік береді.Шынайы өмірде 

біз мұндай əрекетті тек реті келгенде ғана жасасақ, қазіргі ақпараттық 

технология, əсіресе интернеттің қарыштап дамыған заманында бұл 

оңайлана түсті. Өйткені, біздің ұғымымызда «əлеуметтік желі», яғни 

«адамдардың бір-бірімен виртуалды байланысы» деген түсінік пайда 

болды. Демек, сіз өзіңіздің дəл қазіргі көңіл-күйіңіз қандай екенін жұртқа 

айту үшін немесе кешегі түнде болған досыңыздың тойындағы суреттерді 

өзгелерге көрсету үшін һəм өзіңіз сүйіп тыңдайтын əншінің 

шығармашылығы туралы достарыңызбен, не өзіңіз секілді фанатпен 

сөйлесу үшін, əлеуметтік желілерге кіріп, жаңадан фото қосасыз, 

статусыңызды өзгертесіз, сондай-ақ, өзіңіздің достарыңыздың туған күні 

келіп қалғанын, оның басқа біреумен танысқанын, атақты киноактердің 

қоғамдастығына мүше болғанын білесіз. Тиісінше, сіз де өзгелер секілді 

достарыңыздың санын көбейтіп, өз ортаңыздағы таныстық шеңберін 

кеңейте түсесіз. Осылайша, сіз əлеуметтік желінің мызғымас бір бөлігіне 

айналасыз. Нақтылы айтсақ, əлеуметтік желі адамдардың бір-бірімен 

қарым-қатынас жасауы үшін керек. жалпы əлеуметтік желілер немесе 

блогтар желісі, микроблогтар, тек қана видео немесе суреттерді жүктеуге 

арналған белгілі бір бағыттағы, тақырыптық əлеуметтік желілер бар. 

Мысал ретінде əлеуметтік видео желіге youtube-ті айтсақ, блогтар желісіне 

wordpress, фотографтар немесе жəй ғана суретке түсіргенді жақсы көретін 

əуесқойлар үшін flickr, ал микроблоггинг мысалына twitter жатады. Ал енді 

əлемдегі танымал өзге əлеуметтік желі туралы айтар болсақ, онда Facebook 

туралы айтпай кету мүмкін емес. 
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Қазіргі елімізде ақпараттық қоғам құру процесі қарқынды жүріп 

жатқан жағдайда ақпарат, ақпараттық байланыстар қоғамның кез-келген 

саласының негізгі өзегіне айналып отыр. Ақпараттық байланыстар саяси 

жүйенің қан тамыры секілді, оның құрамдас бөліктері мен элементтеріне 

нəр береді, өзара байланысын, іс-қимылын қамтамасыз етіп отырады. 

Басқаша айтқанда, саяси жүйенің, оның құрамдас бөліктерінің дұрыс 

қызмет атқаруы ақпараттың объективтілігінен, нақтылығынан, дер кезінде 

жетуінен тікелей тəуелді. Демек, кез-келген мемлекеттің, ондағы 

мемлекеттік басқару формаларына қарамастан, оның саяси жүйесінің 

барлық құрамдас бөліктерінде (саяси институттар, саяси қатынастар, саяси 

нормалар мен принциптер, саяси сана мен саяси мəдениет) ақпараттың 

қалыптастырушы, үйлестіруші, байланыс факторы ретінде алатын орны 

ерекше болмақ жəне ол дами бермек. Өйткені ақпараттық 

технологиялардың, ақпарат таратудың жаңа əдістерінің, соның ішінде 

бүгінгі күні Қазақстанда ресми түрде бұқаралық ақпарат құралдарына 

теңестірілген Интернет желісінің дамуымен бірге саяси жүйенің 

коммуникативтік қызметі де жандана түседі. 

Мемлекеттік билік те бұл жаңалықтарға қызығушылық танытып, 

соның нəтижесінде «электрондық үкімет», «электрондық əкімдік», 

«электрондық партия», «электрондық университет» сияқты жаңа жобалар, 

ақпараттық-коммуникациялық саяси институт туындады. Сонымен бірге 

ақпаратты өндіру-тарату процесі мен компьютерлік техниканың шапшаң 

дамуы мемлекеттік басқарудың құрылымы мен механизмдеріне 

айтарлықтай əсер етуде. Бүгінгі ақпарат тасқыны толассыз күшке 

айналған, бүкілəлемдік ақпараттық кеңістік қалыптасқан жағдайда 

қоғамдағы ақпараттың рөлі мен орны ерекше артып отыр. Бұл өз кезегінде 

мемлекеттің, қоғамның жəне жеке адамдардың ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мəселелерінің күрделенуіне ықпал етуде. Қазіргі таңда 

ақпарат тарату мүмкіншілігі бойынша Интернет торабы алдыңғы қатарға 

шығып отыр. Газет, теледидар, радионың басым көпшілігі интернет 

торабында сайт немесе өз парақшаларын ашып, электронды ақпарат 

құралдарының саны күннен-күнге өсуде. Ал интернеттегі əлеуметтік 

желілердің қолданушыларының орта жасы 7-ден 48-ге дейін болып отыр. 

Қазір кез-келген ұялы телефонда əлеуметтік желілерге қосылу үшін 

қосымша бағдарламалар орнатылуда. Кез-келген компанияның өз 

тауарларын жарнамалау мақсатында əлеуметтік желіде парақшалары бар. 

Тіпті Үкімет мүшелері, көптеген лауазымды тұлғалар интернетте өз 

парақшаларын, блогтарын ашып, сол арқылы өздерінің қызметіне 

байланысты ақпарат беріп отырады. 

Әлеуметтік желілердің жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға пайдасы 

зор. Интернеттен музыка, фильм, ойындардан басқа ғылыми мақалалар, 

аудиокітаптар, тіл үйрену курстарын, тамақ істеу, би үйрену, дене 

шынықтыру тəсілдерін көшіріп алуға, қарауға болады. Көптеген оқулықтар 



796 

мен рефераттар, түрлі суреттер де интернетте жетерлік. Кез-келген 

мемлекеттік органдар, түрлі компаниялар мен дүкендер, кафе, 

мейрамханалар туралы ақпарат алу, олардан анықтама алу, тапсырыс беру 

сияқты көптеген жұмыстарды үйде отырып интернет арқылы бітіре беруге 

болады. Сонымен қатар, əлеуметтік желілер арқылы кез-келген адам өзінің 

пікір алмасатын, мүдделестер ортасын қалыптастыру мүмкіншілігі де бар. 

Сол сияқты кез-келген фирма өзінің өнімдеріне қызығушылық танытқан 

тұтынушыларын топтастыра алады.  

Күн санап өміріміз экранға тəуелді боп барады. Ақпарат, ғылым, 

үкімет, нарық та ғаламторға телміріп отыр. Ал, енді адамдар арасындағы 

қарым-қатынасты да ғаламтор шешеді. Қазірдің өзінде əлем халқының 57 

пайызы бетпе-бет тілдесуден гөрі, интернет арқылы, дəлірек айтқанда, 

əлеуметтік желілерде «əңгімелеседі». Әлеуметтік желі - адамдардың бір-

бірімен ғаламтор арқылы өзара байланысын қамтамасыз ететін ғаламтор 

ресурсы. 

Әлеуметтік желілердің ақпарат қоғамындағы рөлін көрсету үшін 

бірнеше статистикалық мəліметтерге тоқталсақ: 

- Әлемдегі отыз жасқа дейінгі адамдардың 50 пайызы, жаңа ғасырда 

туылғандардың 96% əлеуметтік желілерді пайдаланады; 

- «Facebook»-тің апталық трафигі «Google»-дікінен де асып түсті; 

- АҚШ-тың əрбір сегізінші жұбы əлеуметтік желілер арқылы 

танысқан; 

- 50 миллион қолданушыны өзіне қарату үшін радио отыз сегіз жыл, 

телекөрсетілім он үш жыл, интернет төрт жыл талмай қызмет етсе, 

əлеуметтік желілердің тек біреуі - «Facebook» бір жылда 200 милллион 

адам жинады; 

- Егер «Facebook» мемлекет болғанда, халық саны бойынша үшінші 

орында тұрар еді. Себебі 800 миллион қолданушысы бар. 

- Компаниялардың 80 пайызы кадр табуда əлеуметтік желілерге 

жүгінеді; 

- Леди Гага мен Джастен Бибердің твиттердегі қонақтарының саны 

Қазақстан халқынан да көп; 

- «Facebook»-та тіркелушілер саны Қытай халқының өсу үдерісінен 

де асып түсуде. 

Осылардың өзінен-ақ əлеуметтік желілердің көпшілікті өзіне тартып, 

бұрын-соңды болмаған алып күшке айналғанын көруге болады. Бұл - 

оқырман үшін ақпараттанудың жаңа, тиімді əдісі. Бір ғана мысал, газеттен, 

теледидардан, радиодан ақпаратты іздейсің, күтесің, ал əлеуметтік желіде 

«мынандай-мынандай жаңалықтар» деп ақпарат өзі келеді. Бұл - жаңа 

серпіліс. 

Бұл серпіліс Қазақстанды да айналып өткен жоқ. Бізде де халық 

тиімді деп таныған əлеуметтік желілерін пайдаланып жүр. «Internet World 

Stats»-тің есептеуі бойынша, Қазақстанда 5,6 миллион адам əлеуметтік 
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желілерді күнделікті пайдаланады. Қазақстандағы ең танымал əлеуметтік 

желілердің қатарына «Мой мир»-ді (күніне 1 125 000 қаралым), 

«Одноклассники» - ді (күніне 558 000 қаралым), «Вконтакте»-ні (күніне 

525 000 қаралым), «Facebook»-ті (күніне 410 000 қаралым) жəне т.б. 

жатқызуға болады. Атап өткен жөн, қазақстандық ешбір сайт, портал 

мұндай кең аудиторияны қамти алған жоқ.  

Қорыта келгенде, əлемде жаңа медиа қарқынды дами бастаған соң 

оның қуатты ықпалын өз мақсаттарына пайдаланбақ болғандар қатары да 

көбейіп келеді. «Сайлау кезінде саясаткерлердің блогтарды үгіт-насихат 

құралы ретінде пайдалануы сəнге айналып кеткен сияқты» дейді мамандар. 

Жаңа медиа жəне азаматтық журналистика заманауи тенденцияға айналып 

отыр. Мамандар «блог, микроблог, əлеуметтік желілердің дамуы 

журналистика, білім, саясат тəрізді сандаған сала өкілдеріне жаңа 

медианың мүмкіндіктерін мойындатып, оған бет бұрғызды» дейді. 

Оларды жұрт күнделікті қарап отырады, пікір жазады. Әлдекім өз 

пікірін айтқысы келсе, блогқа жүгінеді. Мұның қандай артықшылығы бар 

десек, блог көп ресурсты қажет етпейді жəне оны жүргізу үшін журналист 

болу да шарт емес. Жаңа медианың пəрменді қуатын саясаткерлер де 

қолдана бастады. Журналист əрі блогшы Асхат Еркімбай: «Әрине, ол 

блогтарды кім жүргізіп отырғаны белгісіз, бірақ блогтар бар. Ол блог – 

менің түсінігімдегі блог емес. Қазір интерактивтілік жағынан ұтып отыр. 

Ол блогтардың ең үлкен артықшылығы – жұрт «мəселені шенеуніктерге 

тікелей айтуға болады» деп түсінеді. Блогқа кіреді, өзінің шағымын 

жазады, сосын жауап күтеді. Жауап қайтармаса, ақпарат құралдары шулап 

кетеді. Осы тұрғыдан алғанда жақсы. Екіншіден, үкімет басшыларының 

блог ашуы – белгілі бір деңгейде блогтың бұқараға насихатталуына түрткі 

болды». Шын мəнінде, əлеуметтік желі - ақпарат алмасудың əрі тиімді, əрі 

арзан жолы. Дегенмен күні əлеуметтік желіде өтіп жатқандар да табылады. 

Біз бұл өмірге өзгелер өмірін білу үшін немесе тек ақпарат алмасу үшін 

емес, ең алдымен, шын өмір сүру үшін келдік. 
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С. Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

Біріккен Ұлттар Ұйымы - халықаралық қауіпсіздікті жəне 

тыныштықты, мемлекеттер арасындағы бірлікті сақтауға бағытталған 

ұйым. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды жəне қазіргі таңда 

150-ден астам мемлекеттің үстінен қадағалайды. Бұл ұйым 1945 жылы 

əлемнің тыныштықты сақтауды көздейтін мемлекеттер тарапының 

инициативасымен құрылды.  

Осы іспеттес ұйым 1815 жылы Рейн бойындағы су жолын 

қадағалайтын Орталықтанған комиссия ұйымдастырылды. БҰҰ-ның 

мақсаттарымен сəйкес мақсаттас ұйымдар Еуропада пайда бола бастаған. 

Кейініректе бұл ұйымдардың саны жəне мақсаттарына сəйкес 

ерекшеліктері көбейе бастады. Мəселен, Халықаралық телеграф одағы мен 

Әлемдік почталық одағын айтуымызға болады. Осы ұйымдардың барлығы 

дерлік əлемдік қауымдастықты басқарудың қазіргі механизмінің бейнесін 

қалыптастыруында өзіндік қызметтерін атқарған 

Қазіргі таңда құрылған халықаралық ұйымдардың өздеріне тəн 

белгілері бар. Бұл белгілерді төмендегідей атап өтуге болады: 

- əр халықаралық ұйым көпжақты келісім шарт негізінде құрылады. 

Бұл көпжақты келісім шарт ұйымдарының халықаралық құқық 

нормаларына сай заңды түрде іс атқарғандығын дəлелдейді; 

- халықаралық ұйымдар белгілі бір мақсатта құрылуы тиіс. Бұл 

саяси, экономикалық, əскери, ғылыми жəне мəдени мақсаттар болуы 

мүмкін; 

- халықаралық ұйымдардың өз құрамында тұрақты органдары болуы 

қажет. Бұл органдар ұйымның мақсатына сай құрылып, іс атқарады; 

- ұйымдар халықаралық құқық нормаларына қайшы ешқандай бағыт 

немесе мақсат ұстанбауы тиіс. Себебі халықаралық ұйымдар халықаралық 

құқық нормаларына қайшы бағыт ұстанатын жағдайда, мемлекеттер 

арасындағы жанжалдарға жол ашуы əбден мүмкін. Бұл жағдай 

дүниежүзіндегі саяси тұрақсыздыққа əкеліп соқтырады. Халықаралық 

деңгейде саяси тұрақсыздыққа жол ашпау үшін мемлекеттер өзара 

келіспеушілік мəселелерін дипломатиялық тəсілдер арқылы (бейбіт 

жолмен) шешуді жөн көреді. 

ХХІ ғасырдағы ең өзекті мəселелердің бірі қауіпсіздікті сақтау 

мəселесі болып табылуда. 

 Қауіпсіздікті сақтаудағы ең басты ролдердің бірін осы халықаралық 

саяси ұйымдары алуда. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымының қазіргі 

таңдағы қауіпсіздікті сақтаудағы ролін зерттеу ең өзекті мəселелердің бірі 

болып табылады.  
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Халықаралық ұйымдар əлемдік саясаттың ажырамас бір бөлігі. 

Қазіргі таңда жиырма мыңға жуық ұйым өз қызметін атқарып келеді. 

Халықаралық ұйымдар санының осыншама күрт өсуі, бірінші дүниежүзілік 

соғыстан кейін басталды. Оған дейін елуге жуық қана тұрақты түрде 

қызмет атқаратын ұйымдар болған. Халықаралық ұйымдардың беделі сан 

жағынан күрт өсуіне мемлекеттер арасындағы саяси, экономикалық, сауда-

саттық жəне мəдени қатынастарының кеңеюі орасан зор əсер етті. Ең 

алғашқы құрылған халықаралық ұйым қатарына «Жер өлшеуші 

халықаралық ұйымын» (1864 ж), «Дүниежүзілік почта одағы» (1874 ж), 

«Әдебиет жəне өнер шығармаларына меншікті қорғау халықаралық одағы» 

(1886 ж) мен «Құлдыққа қарсы халықаралық одақты» (1890 ж) жатқызуға 

болады [1; 170б.]. 

Жоғарыда аталмыш белгілерді негізге ала отырып халықаралық 

ұйымдарға мына түсініктемені беруге болады: Халықаралық ұйым 

дегеніміз, халықаралық құқық субъектісі бар жəне тұрақты органдардан 

тұратын, халықаралық құқық нормаларына қайшы келмейтін мақсаттарды 

орындау үшін көпжақты келісім негізінде құрылған мемлекеттердің 

халықаралық бірлестігі. 

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі шеңберінде құрылған 

ұйымдар үкіметаралық жəне үкіметтік емес болып екі категорияға 

жіктеледі. 

Үкіметаралық ұйым дегеніміз, бірнеше мемлекеттің бірараға келіп 

ортақ саяси, экономикалық, əскери, мəдени, т.б. мүддені көздейтін 

ынтымақтастық негізінде құрылған халықаралық бірлестіктер болып 

табылады. Яғни үкіметаралық ұйымдардағы келісім шарттар мемлекеттік 

деңгейде қабылданады. 

Үкіметтік емес ұйымдар болса, мемлекеттік билікке ұмтылмай, 

кəсіби ерекшелікпен шектелмейтін ашық коммерциялық емес ұйым болып 

есептелінеді. Сондықтан үкіметтік емес ұйымдарға кəсіподақтар мен саяси 

партиялар жатпайды. Бұған қоса үкіметтік емес ұйымдар алдарына нақты, 

қоғамдық маңызы бар мақсаттар мен міндеттер қояды жəне өз 

қызметтеріне соларға сүйенеді. Қысқасы үкіметтік емес ұйымдар 

мемлекеттік деңгейде құрылмағанымен, олардың қызметтеріне мемлекет 

ешқандай кедергі жасайды. Мысал ретінде айта кететін болсақ, біріншісіне 

«Шанхай ынтымақтастық ұйымын», ал екіншісіне «ЮНИСЕФ-ті» 

жатқызуға болады [2; 201б.]. 

Айта кететін жайт, үкіметаралық ұйымдар өздерінің алға қойған 

мақсаттары мен міндеттерін орындау бағытында ғаламдық жəне аймақтық 

болып екі категорияға да жіктеледі. 

Ғаламдық үкіметаралық ұйым дегеніміз, дүниежүзіндегі 

мемлекеттердің басым көпшілігін біріктіретін халықаралық бірлестік 

болып табылады. Бұндай ұйымдар өз алдына ғаламдық мақсаттар қояды. 

Қазіргі таңда осындай ұйымдардың ішінде ең беделдісі-Біріккен Ұлттар 
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Ұйымы (БҰҰ). БҰҰ-да қабылданған шешімдер ғаламдық деңгейде барлық 

мемлекеттерді қамтиды. 

БҰҰ-ның қызметтері мен мазмұнына ұқсас ұйымдардың бірі Ұлттар 

Лигасы еді. Ол Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі, Версаль келісімі 

негізінде, 1919 жылы қалыптасты. Бұл ұйымның алдына қойған мақсаты - 

«халықтар арасындағы одақтастықты  қауіпсіздік пен достықты сақтау» 

болды  

 Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін əлемдік 

қауымдастықтың алдында террорға қарсы жаңа əдістерді ойлап табу 

мəселесі қойыла бастады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі өмір сүрген 

Ұлттар Лигасы əрекетсізідігін көрсетіп, халықаралық тыныштық пен 

қауіпсіздікті қорғауға көмектесетін жаңа ұйымның қажеттігі мəлім болды. 

Осы тарихи жағдайларда Біріккен Ұлттар Ұйымы қалыптаса бастады.   

Ұлттар Ұйымы деген сөз алғашында Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Декларациясын жариялау барысында айтылды, оның авторы Д. Рузвельт 

еді. Бұл құжатқа 26 мемлекет біріктірілді. Кейініректе бұл атау «ұйым» 

атауына айналды.   

БҰҰ-ның жарлығы жарлығы Думбартон-Окс конференциясында 

1944 жылы талданды, 1945 жылы 26 маусымда Сан-Франциско 

конференциясында КСРО, АҚШ, Ұлыбритания жəне Қытай мемлекеттері-

нің өкілдерінің қатысуымен қабылданды. Жарлық өз күшіне 1945 жылдың 

24 қазанында күшіне енді. 1946 жылдан 2006 жылдар аралығында БҰҰ-на 

141 мемлекет мүшелікке енді. Қазіргі таңда 192 мемлекет мүше елдер бар.  

Қазіргі таңдағы саясаттанушылар мен саяси эксперттері БҰҰ-ның 

жұмысына «мардымсыз» деген баға беруде. Бұл мəселенің туындауына 

Югославиядағы жəне Ауғанстандағы саяси жағдай себеп болды. Шынында 

да, бұл соғыстарға БҰҰ ешқандай ықпал жасай алмады, соғысты тоқтатуға 

да шамасы келмеді. Осы саяси оқиғадан  кейін ұйымды қайта реформалау 

жəне жұмысқа қабілеттілігін қайта қалпына келтіру əрекеттері жасалынуда 

Бірақ қазіргі кезде ұйымның ғаламдану кезіндегі ғаламдық 

мəселелерді шешуде, ХХІ ғасырдағы соғыс пен қауіпті болдырмауда əсер 

ете алу немесе ала алмауы бізге беймəлім.  

Соңғы жылдарда БҰҰ-ның бірқатар мүшелерін Қауіпсіздік Кеңесі 

құрайтын 25 мүшеге дейін кеңейту арқылы ұлттар қауымдастығын 

реформалау туралы мəселе алаңдатуда. «Төрттік блок» - Германия, 

Үндістан, Бразилия мен Жапония Қауіпсіздік Кеңесіне жəне екі африкалық 

мемлекет (бірақ «Вето» құқынсыз) кіруі тиіс деп есептейді. Ал АҚШ пен 

бірқатар елдер Қауіпсіздік Кеңесінің қатарынан күрт ұлғаюынан 

қауіптеніп, БҰҰ-ның басты ұйымы пікірталас клубына айналып, қазіргіге 

қарағанда əсерлілігі аз болады деп ұйғарым жасайды. 
2005 жылы қыркүйекте Нью-Йоркте БҰҰ-ы Бас Ассамблеясының 

60-мерекелік сессиясы болып өтті. Бұл тарихтағы аса ірі саммит болды, 
оған 100-ге жуық мемлекет пен үкімет басшылары қатысты. Үш күн бойы 
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олар БҰҰ-ның сол кездегі Бас хатшысы Кофи Аннанның ХХІ ғасырдың 
шындығын есепке ала отырып (АҚШ үкіметінің сыртқы саясаттағы 
өзімшілдігін), ұйымға қайта реформа жасау жөніндегі бастамасын 
талқылады.  

БҰҰ-да бақылаушы елдер мен ұйымдар: Ватикан, Палестина, 
Африка бірлігі ұйымы, Еуропалық одақ, Ислам конференциясы ұйымы мен 
Халықаралық Қызыл Крест комитеті. 

БҰҰ-ның есігі бейбіт сүйгіш барлық мемлекеттер үшін ашық. 
Елдерді Ұйымға мүшелікке «Қауіпсіздік кеңесінің» ұсынуы бойынша «Бас 
Ассамблея» қабылдайды. 

БҰҰ-ның ғаламдық деңгейде ұстанған басты мақсаттары: 
-дүниежүзілік тұрақтылықты, бейбітшілік пен қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету; 
-мемлекеттер арасындағы жанжалдарды дипломатиялық тəсілдер 

арқылы шешуге жəрдемдесу; 
-мемлекеттер арасында экономикалық, сауда-саттық, мəдени 

ынтымақтастықты дамыту болып табылады.  
Швейцария БҰҰ-на 10 қыркүйек 2002 жылы толыққанды мүше 

ретінде қабылданып, оған дейін БҰҰ-да бақылаушы мəртебесіне ие еді. 
Швейцария үкіметінің барлық саяси мəселелерде «раласпау» саясатын 
қолданатыны баршамызға мəлім. 

Аймақтық үкіметаралық ұйым болса, белгілі бір географиялық аймақ 
шеңберінде орналасқан немесе белгілі бір критерийлерге сай келетін 
мемлекеттерді ғана біріктіретін халықаралық бірлестік. Бұл категорияға 
мысал ретінде «Африка бірлігі ұйымын» (АБҰ) т.б. жатқызуға болады. 
АБҰ-на тек қана Африка аймағында орналасқан елдер мүше бола алады. 
Африка құрылығынан тысқары орналасқан елдер болса бақылаушы 
мəртебесінде  ұйым жиындарына қатысады. 

ХХІ ғасырда бұдан да басқа талаптарды туғызатын əр елдің заңды 
мүддесімен есептесіп, өзара пайдалы ынтымақтастыққа қол жеткізу 
ешқандай озбырлықсыз қатынастарды қалыптастыру-адамзаттың 
алдындағы басты мақсат. Оны қамтамасыз етуде Біріккен Ұлттар 
Ұйымының алатын орны ерекше. 50 жылдан астам уақытта ол шамасы 
келгенше халықаралық  бейбітшілікті сақтауға, езілген халықтардың 
бостандыққа жетуіне көмектескені белгілі. Жедел жəне тоқтаусыз өзгеріп 
отырған əлем халықтарының тілек-талабына сай БҰҰ-ның да жаңартылуы 
қажет. Көптеген елдер мен оның қауіпсіздік Кеңесінің құрамын кеңейтуді, 
əсіресе тең құқылы мемлекеттер санын көбейту арқылы, оның Германия, 
Жапонияны, Үндістанды, Бразилияны, Нигерияны енгізу туралы 
ұсыныстар жасауда. Дегенімен БҰҰ-мен санаспай, түйінді мəселелерді 
шағын топпен қара күшке сүйене отырып шешпек болған қимылдар да 
орын алуда  

БҰҰ –ның қызметі. Бүгінгі таңда дүние жүзінің 190-нан астам 
мемлекеттері БҰҰ-ның мүшесі болып табылады. БҰҰ-ның штаб пəтері 
АҚШ-тың Нью-Йорк қаласында орналасқан.  
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БҰҰ-ның құрылымы.  
Бас Ассамблея ұйымға мүше мемлекет өкілдерінің барлығы 

қатысады. Ассамблея ұйымның жарғысы шегінде кез келген мəселені 
талқылап шешім қабылдайды, бүкіл ұйымның бюджетін бекітеді, 
қауіпсіздік кеңесінің жыл сайынғы баяндамаларын талқылап мүше 
мемлекеттерге ұсыныс əзірлейді. Бас Ассамблеяда талқыланған шешімдер 
мəжіліске қатысқан елдердің 2/3 басым көпшілігі дауысымен 
қабылданады. Бас Ассамблеяның төрағасы болып 13 маусым 2005 жылы 
өткен 16 сессиясында Ян Элиассан (Швеция) бір ауыздан сайланды. 

БҰҰ-ның Бас Ассамблея шеңберінде қызмет атқаратын басты 
комитеттері: 

Қарусыздану жəне халықаралық қауіпсіздік мəселелеріне 
байланысты комитеті; 

Экономика жəне қаржы мəселесіне байланысты комитеті; 
Әлеуметтік, гуманитарлық жəне мəдениет мəселелеріне байланысты 

комитеті; 
Отаршылықты жою мəселелеріне байла-нысты комитеті; 
Әкімшілік жəне бюджет мəселелеріне қатысты комитеті; 
Құқық мəселелеріне қатысты комитеті. 
Бас хатшы жəне хатшылық.:ұйымының атқарушы  органы міндетін 

жүзеге асырып, оған қауіпсіздік кеңесінің  ұсынысы бойынша «Бас 
Ассамблея»  тарапынан бес жыл мерзімге тағайындалатын «Бас 
хатшы»басшылық етеді. 

Дүниежүзілік мұхитты қорғаудағы БҰҰ-ның ролі. Бүкіл өндірістік 
жəне ғылыми іс-əрекет нəтижесінде Дүниежүзілік мұхит шегі мен теңіз-
құрылық түйісуі аймағында əлемдік шаруашылықтың ерекше құрамды 
бөлігі-теңіз шаруашылығы пайда болды. Оған өндіруші жəне қайта 
өндеуші өнеркəсіп, балық аулау, көлік, сауда, рекреация мен туризм  енеді. 
Тұтас алғанда, теңіз шаруашылығымен кем дегенде 100 млн адам 
айналысады [3; 45б.]. 

Бірақ мұнай іс-əрекет сонымен бірге Дүниежүзілік мұхиттың 
ауқымды мəселесін туғызып отыр. Оның мəні Мұхит ресурстарының 
біркелкі игерілмеуінде, теңіз айналасы ластануының көлемі ұлғаюында, 
оны əскери белсенділік аренасы ретінде паййдалануда жатыр. Міне, 
сондықтан да теңіз құқығы бойынша 1982 жылы қабылданған «Теңіздер 
Хартиясы» деп аталатын БҰҰ Конвенциясының өте зор маңызы бар. 
Конвенция бойынша жағалаудан бастап 200 теңіз мильдік экономикалық 
аймақ белгіледі, жағалаулық мемлекеттер де соның шегінде биологиялық 
жəне минералдық ресурстарын пайдалануда егеменді құқықтарын жүзеге 
асыра алады.  

Дүниежүзілік мұхитты пайдалану проблемасын шешудің негзгі 
жолы-барлық əлемдік қауымдастықтың күш-жігерін біріктіруге 
негізделген мұхит табиғатын тиімді пайдалану, оның байлықтарын 
кешенді пайдалану болмақ.  
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Кедейшілікке қарсы күрестегі БҰҰ-ның ролі. Көптеген  дамушы 
елдердің кедейшілік жағдайы аса ірі жалпы адамзатық, жалпы дүниежүзі-
лік мəселеге айналды. Сонау 1974 жылдан бастап БҰҰ дүние жүзінде бірде 
бір адам аш  қалпында ұйқыға жатпауын ескерген  бағдарлама қабылдады 
(күн сайын жер бетінде 1 млрд адам аштықта өмір сүруде) [4; 356б.]. 

Міне, сол себепті  дамушы елдердің артта қалушылығын жеңіп шығу 
əлі де өте- мөте  өзекті міндет болып отыр.Оны шешудің  басты жолдары 
тұрмыс пен қызметтің барлық саласында  түбегейлі əлеуметтік- 
экономикалық қайта жаңғыртулар жүргізуде,ғылыми- техникалық 
прогрессті халықаралық  ынтымақты дамытуда, қарусыздандыру болмақ 

Тұрақты даму термині БҰҰ құжаттарында 80 жылдардың  ортасында 
пайда болды. БҰҰ-ның Рио-де-Жанейрода  өткен қоршаған орта жəне 
дамыту жөніндегі конференциясынан (1992 жылы) кейін мемлекеттік жəне 
ғылыми ортаның  пайдалануына кеңінен енді. Ресейді қоса алғанда, 
көптеген елдер қоғамды  тұрақты дамуға  бағдарлайтын Заңдар қабылдады. 

Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда тəуелсіздік 
алғаннан кейін халықаралық қатынастар жүйесіндегі дербес əрі тəуелсіз 
мемлекет ретінде көптеген ғаламдық жəне аймақтық ұйымдарға мүше бола 
бастады (Қазақстан 1992 жылы 2 наурызда БҰҰ-на мүшелікке 
қабылданды). Осындай ұйымдарға мүше болу арқылы біз өз еліміздің 
тəуелсіз мемлекет екендігімізді саяси-дипломатиялық тұрғыдан танытып, 
ел экономикасын əлемдік экономикамен интеграциялауды көздейміз. 
Қазақстанның тікелей ашық теңізге шығар жолының болмауы, мұнай жəне 
басқа да қазба байлықтар мен өнеркəсіп өнімдерін шет елге тасымалдау 
кері əсерін тигізіп отыр  [5; 75б.]. 

Еуропалық Одақ жəне БҰҰ. Еуразиялық экономикалық  
қауымдастық (ЕурАзЭҚ) міндетті- біршама жоғары  деңгеидегі 
экономикалық  ықпалдастық , сауда-саттық үшін анық  ортақ нарықты  
қалыптастыру, инвестициялық ынтымақтастық  бірлескен кəсіпкерлік  
бастамалар болып  қала береді.  

Біріңғай экономикалық  бірлестірікті қалыптастыру  нəтижесінде 
тауарлар мен қызмет  көрсетудің  еркін ауыстырылуы үшін  жағдай 
туғызды,  мемлекеттер  аз шығынмен  осы ұйымға  кіру жөнінде  
келіссөздерді  үйлесімді  жүргізе алады. Аталмыш  ұйымдардың  маңызды 
міндеттері  ұлттық көлік  жүйесін дамыту , бірегей ғылыми-техникалық 
Байқоңыр кешенін бірлесіп пайдалану, Ресей құбыр жолдары арқылы 
мұнай мен газды айдау жəне тасымалдау бірлескен жобаларын өмірге 
енгізу болып табылады. 

Шанхай бестігі,Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы жəне БҰҰ. 2003 
жылы мамыр айында Мəскеуде Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) 
бюджетін қалыптастыру жəне орналастыру тəртібі туралы келісімге қол 
қойылды, ШЫҰ хатшылығы туралы Ереже мен аймақтық лаңкесікке қарсы 
уақыт тəртібін (регламент) бекітілді. Шанхай ұйымының өзінің белгісі 
(символикасы), штаб-пəтері бар жəне бірінші атқару хатшысы етіп Чжан 
Дэгуан мырзаны сайлайды. 
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2004 жылы Ташкентте өткен маусым саммитінде-есірткі таратумен 
заңсыз айналысушылармен күресу жəне ынтымақтастық туралы келісімге 
қол қойылды [6; 10-23б.]. 

 2004 жылы желтоқсан айында БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы Шанхай 
ұйымын оның (БҰҰ-ның) қызметінің бірқатар форматтарына қатысу 
құқығымен бақылаушы ретінде тіркеді. ҚХР төрағасы Ху Цзиньтао 
бірлескен экономикалық жобаларды жүзеге асыру үшін 900 млн доллар 
көлемінде несие бөлуге дайын екендігі туралы мəлімдеді. 

Қорытындылай келе, Біріккен Ұлттар Ұйымының əр-түрлі 
мəселелерді шешудегі ролін сипаттайық. Демографиялық мəселелерді 
шешудегі БҰҰ-ның ролі. Демографиялық мəселелерді шешу мақсатында 
БҰҰ «Халықты  қоныстандыру  тұрғысында  іс-қимылдың  бүкіл 
дүниежүзілік жоспарын»  қабылдады, оны жүзеге  асыруға  географтар мен 
демографтар да қатысады. Сонымен бірге прогресшіл  күштер отбасын  
жоспарлау бағдарламалары халықтың өсуін  жақсартуға ықпал етуі 
мүмкіндігі тұрғысынан қарайды. Бірақ бір ғана  демографялық саясат  
жеткіліксіз, Ол адамдардың  экономикалық жəне əлеуметтік жағдайларын 
жақсарту мен  жалғасын табу тиіс. 

Дүниежүзілік мұхитты қорғаудағы БҰҰ-ның ролі. Бүкіл өндірістік 
жəне ғылыми іс-əрекет нəижесінде Дүниежүзілік мұхит шегі мен теңіз-
құрылық түйісуі аймағында əлемдік шаруашылықтың ерекше құрамды 
бөлігі-теңіз шаруашылығы пайда болды. Оған өндіруші жəне қайта 
өндеуші өнеркəсіп, балық аулау, көлік, сауда, рекреация мен туризм  енеді. 
Тұтас алғанда, теңіз шаруашылығымен кем дегенде 100 млн адам 
айналысады. 

Кедейшілікке қарсы күрестегі БҰҰ-ның ролі. Көптеген  дамушы 
елдердің   кедейшілік жағдайы  аса ірі жалпы  адамзатық, жалпы 
дүниежүзілік мəселеге айналды. Сонау 1974 ж. БҰҰ 1984ж. бастап  дүние 
жүзінде бірде бір адам аш  қалпында ұйқыға жатпауын ескерген  
бағдарлама қабылдады. 

Міне, сол себепті  дамушы елдердің артта қалушылығын жеңіп шығу 
əлі де өте- мөте  өзекті міндет болып отыр.Оны шешудің  басты жолдары 
тұрмыс пен қызметтің барлық саласында  түбегейлі əлеуметтік- 
экономикалық қайта жаңғыртулар  жүргізуде,ғылыми- техникалық  
прогрессті халықаралық  ынтымақты дамытуда, қарусыздандыру болмақ. 

Тұрақты даму термині БҰҰ құжаттарында 80ж ортасында пай да 
болды. БҰҰ-ның Рио-де-Жанейрлда  өткен қоршаған орта жəне дамыту 
жөніндегі конфе-ренциясынан (1992ж) кейін мемлекеттік жəне ғылыми 
ортаның  пайдалануына кеңінен енді.Ресейді қоса алғанда, көптеген елдер 
қоғамды  тұрақты дамуға  бағдарлайтын Заңдар қабылдады. 
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МИКЕЛАНДЖЕЛО КАК ФЕНОМЕН ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Шекспир и Данте, Рафаэль и да Винчи, Колумб и Гутенберг, 

Савонарола, Лютер, Галилей и многие другие герои и гении разных веков 

и наций - одна обширная семья в человечестве. Части ее умирают, оставляя 

живые побеги, и целое растет, подобно коралловому рифу среди 

необозримого океана. Творения этих людей служат все одной цели - благу, 

счастью человека, но характеры их различны. 

В личной жизни Микеланджело отражается весь характер эпохи 

Возрождения гораздо глубже, чем в знаменитых мемуарах Челлини, 

которые являются, однако, непременным дополнением его биографии. 

Сами события его жизни так тесно сплетаются с жизнью его эпохи, что 

отделить их друг от друга почти невозможно, и, несмотря на краткие 

размеры реферата, мне придется в нем отвести довольно значительное 

место истории. 

"Единственная цель изучения истории - это одушевление", - говорит 

Гете. Изучение Возрождения дает особенно много в этом смысле, и 

история жизни Микеланджело - один из лучших эпизодов тогдашней 

эпохи. В жизни Микеланджело есть общее с жизнью всей Италии. Эта 

страна вечно давала всему миру идеал прекрасного; на ее почве рождались 

и росли семена истины, справедливости, гуманности и красоты, сама же 

она до сих пор не принадлежит к числу счастливых. 

Возрождение - эпоха в истории культуры и искусства, отразившая 

начало перехода от феодализма к капитализму. В классических формах 

Возрождение сложилось в Западной Европе, прежде всего в Италии, 

однако аналогичные процессы протекали в Восточной Европе и в Азии. В 

каждой стране данный тип культуры имел свои особенности, связанные с 
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ее этническими характеристиками, специфическими традициями, 

влиянием других национальных культур. Возрождение связано с 

процессом формирования светской культуры, гуманистического сознания. 

В сходных условиях развивались сходные процессы в искусстве, 

философии, науке, морали, социальной психологии и идеологии. 

Итальянские гуманисты XV века ориентировались на возрождение 

античной культуры, мировоззренческие и эстетические принципы которой 

были признаны идеалом, достойным подражания. В других странах такой 

ориентации на античное наследие могло не быть, но сущность процесса 

освобождения человека и утверждения силы, разумности, красоты, 

свободы личности, единства человека и природы свойственны всем 

культурам ренессансного типа. 

В развитии культуры Возрождения различают следующие этапы: 

Раннее Возрождение, представителями которого были Петрарка, Боккаччо, 

Донателло, Боттичелли, Джотто и др.; Высокое Возрождение, 

представленное Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлем, Франсуа 

Рабле, и Позднее Возрождение, когда обнаруживается кризис гуманизма 

(Шекспир, Сервантес). 

Основные этапы политического и социально-экономического 

развития Италии в XVI в. хронологически не совпадали с главными 

фазами культурных процессов. Высокое Возрождение пришлось на время 

опустошительных Итальянских войн (1494—1559), когда Апеннинский 

полуостров стал ареной борьбы Франции с Испанией и Империей за 

овладение Неаполитанским королевством и Миланским герцогством. В эти 

войны были вовлечены многие итальянские государства, преследовавшие 

и свои собственные политические и территориальные цели. Войны 

нанесли серьезный ущерб экономике страны, терявшей к тому же свои 

позиции на внешних рынках, что было связано с перемещением мировых 

торговых путей в результате великих географических открытий и турецких 

завоеваний в Восточном Средиземноморье. Окончание Итальянских войн 

оказалось политически крайне неблагоприятным для страны, поскольку 

Испания закрепила свою власть над Неаполитанским королевством и 

утвердила свое господство в Миланском герцогстве и ряде мелких 

территорий, но оно создало условия для экономического подъема в Италии 

во второй половине столетия. В то же время в сельском хозяйстве уже в 

начале века наметилась, а позже усилилась тенденция к рефеодализации, к 

сохранению традиционных форм землевладения, к реставрации личной 

зависимости крестьянства. Капиталы, сформировавшиеся в торгово-

промышленной сфере, все чаще вкладывались в приобретение земель, а не 

в дальнейшее развитие производства. Раннекапиталистические отношения 

в промышленности не получали новых стимулов, и в итоге Италия к 

началу XVII в. оказалась намного позади таких передовых стран, как 

Англия и Голландия. Ее социальные контрасты поражали современников-
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чужеземцев, хотя их проявления и масштабы в других странах были 

немалыми. Разрыв между полюсами богатства и нищеты достиг в Италии 

небывалых размеров. Усиливался и социальный протест, выливаясь в 

периодически вспыхивавшие городские восстания и крестьянские бунты. С 

повсеместным утверждением в итальянских государствах абсолютистских 

форм правления (республиканский строй сохранялся на протяжении всего 

XVI в. и позже, до конца XVIII в., только в Венеции) активно шел процесс 

продажи и раздачи правителями феодальных титулов и званий городской 

верхушке, рос бюрократический аппарат, складывался слой 

чиновничества. В новой обстановке менялись настроения и идеология 

различных социальных слоев. Этические ценности, распространенные в 

торгово-предпринимательских слоях, рационализм и принципы честного 

накопительства, идеи гражданственности и патриотизма уступали место 

дворянской морали, ценившей родовитость, фамильную честь, воинские 

доблести и верность сеньору. Важное значение получил и культ 

куртуазного. В эпоху Контрреформации и католической реакции, резко 

усилившейся в последние десятилетия XVI в., с новой энергией и 

разнообразными методами насаждались принципы традиционной 

церковной морали и благочестия, причем верность ортодоксии 

рассматривалась как нравственный постулат.  

Определенную трансформацию претерпели и гуманистические 

идеалы. Это отразилось в кризисных явлениях, ряд которых наметился в 

ренессансной культуре уже в эпоху Высокого Возрождения. Учение о 

человеке, его месте в природе и обществе получило развитие теперь не 

столько в сфере традиционных гуманистических дисциплин, сколько в 

натурфилософии и естествознании, политической и исторической мысли, в 

литературе и искусстве. Но, пожалуй, главное отличие Чинквеченто от 

предшествующих этапов Возрождения — в широком проникновении 

Ренессанса во все сферы культуры: от науки и философии до архитектуры 

и музыки. Равномерности развития не знает и XVI в., но зато уже нет такой 

области культуры Италии, которая не была бы затронута воздействием 

Ренессанса. Ренессансная культура, ее гуманистическое мировоззрение и 

художественные идеалы широко воздействовали на жизнь итальянского 

общества. Хотя нельзя отождествлять представления творцов новой 

культуры и тех, кто ее воспринимал в меру своей образованности. 

Светские начала активно утверждались в идеологии и менталитете, в 

образе жизни и повседневном быте разных социальных слоев. Этому 

способствовала сама разносторонность культуры Возрождения, 

многообразие сфер ее проявления и воздействия — от философии до 

литературы и искусства. Ренессанс, таким образом, дал импульс усилению 

процессов секуляризации общественной жизни Италии, повышению роли 

индивидуального и национального самосознания, выработке новых 

массовых художественных вкусов. 
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В понедельник 6 марта 1475 года, около 4 или 5 часов утра у подесты 

Кьюзи и Капрезе в замке того же имени, в горах Ареццо, в Италии родился 

мальчик. В семейных книгах старинного рода Буонарроти во Флоренции 

находится подробная запись об этом событии счастливого отца, 

скрепленная его подписью - ди Лодовико ди Лионардо ди Буонарроти 

Симони. 

В восьмой день того же месяца совершен был обряд крещения, 

причем дитя получило имя Микеланджело, или - по флорентийскому 

правописанию - Микеланьоло. 

В трех милях от Флоренции лежит в горах селение Сеттиньяно. 

Здесь находилось небольшое поместье дома Буонарроти, и отец передал 

ребенка на руки кормилице, жене одного "скарпеллино" (каменотеса), 

когда сам он по окончании срока должности подесты Кьюзи и Капрезе 

вернулся с семьей во Флоренцию. Сеттиньяно было богато 

каменоломнями, и местные жители славились своим искусством 

обрабатывать камень; их вызывали на постройки в города и замки всей 

Италии, архитекторы и художники являлись в Сеттиньяно за материалом. 

"Рука Провидения видна во всем в жизни великого человека". Визг пилы, 

шум и звон молота заменяли Микеланджело колыбельные песни. Его руки 

рано окрепли, играя камнями и пробуя молот, когда он стал подрастать в 

Сеттиньяно. 

Отец отдал сына в школу Франческе да Урбино во Флоренции. 

Мальчик должен был учиться склонять и спрягать латинские слова , но 

этот путь не сочетался с природными наклонностями Микеланджело: он 

был чрезвычайно любознателен от природы, но латынь его угнетала. 

Учение шло все хуже и хуже. Отец не верил в истинное призвание сына. 

Он надеялся, что юноша сделает блестящую карьеру, мечтал увидеть его 

когда-нибудь в высших гражданских должностях.  

В конце концов, отец смирился с художественными наклонностями 

сына и в 1488 году отправил его учиться живописи на 3 года. Учителями 

Микеланджело были Доменико и Давид Гирландайо. В мастерской 

Гирландайо он пробыл недолго, ибо хотел стать ваятелем, и перешел в 

ученики к Бертольдо, последователю Донателло, руководившему 

художественной школой в садах Медичи на площади Сан-Марко. Его 

сразу же заметил Лоренцо Великолепный, оказавший ему покровительство 

и введший его в свой неоплатонический кружок философов и литераторов. 

Сам Лоренцо был прекрасным поэтом. Идеи платоновской академии, 

созданной под покровительством Лоренцо, оказали огромное влияние на 

формирование мировоззрения молодого скульптора. Он увлекся поисками 

совершенной формы - главной, по мнению неоплатоников, задачей 

искусства. Некоторые из главных идей круга Лоренцо Медичи послужили 

источником вдохновения и терзаний Микеланджело в его дальнейшей 
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жизни, в частности противоречие между христианским благочестием и 

языческой чувственностью. 

Уже в 1490 году стали говорить об исключительном даровании 

совсем еще юного Микеланджело Буонарроти. В 1494 году, с 

приближением войск Карла VIII, он оставил Флоренцию, вернулся в нее в 

1495 году. В 1496 г. Микеланджело отправился в Рим с рекомендательным 

письмом Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи, адресованным кардиналу-

меценату Рафаэлю Риарио, который пользовался значительным влиянием в 

кругу римского духовенства. Как и Лоренцо Медичи, кардинал был 

страстным поклонником античного искусства и владел обширной 

коллекцией античных скульптур. Микеланджело вступил в Рим 21 летним 

юношей. В Риме открывались новые возможности, однако, появлялись и 

ограничения. Свободомыслящему юноше не хотелось ограничивать себя 

лишь религиозным искусством, в произведениях которого следовало 

выражать религиозные идеи и устремления, задачей которого, в итоге, 

является возобновление и подкрепление религиозных верований. 

Микеланджело же ощущал себя ближе к Богу, пребывая в процессе 

творчества, создавая великолепные статуи, отражающие красоту 

человеческого тела. В 1501 году Буонаротти снова возвращается в родной 

город. 

Несмотря на учебу у Гирландайо и Бертольдо, Микеланджело можно 

считать самоучкой. Искусство он воспринимал неоплатонически, как 

неистовство души. Но источником вдохновения для него, в отличие от 

Леонардо, служила не природа, а культура как история человеческой 

духовности, борьбы за спасение души. Он изучает классическое искусство, 

и некоторые из его творений принимают даже за античные, что служит 

доказательством его стремления не столько к истолкованию исторической 

действительности, сколько к овладению ею в целях дальнейшего 

преодоления. 

В 1505 году папа Юлий II вызвал Микеланджело из Флоренции. Дав 

ему полную свободу и не доверяя своим преемникам, папа решил при 

жизни создать себе достойную гробницу. Однако проект, задуманный  

Микеланджело так и не был осуществлен в полном масштабе. 

Микеланджело неохотно согласился с данным ему в 1508 году 

Юлием II поручением расписать свод Сикстинской капеллы. Эта роспись 

являет собой синтез архитектуры, скульптуры и живописи. 

Избрание папой в 1513 году Льва Х из семейства Медичи 

способствовало возобновлению связи Микеланджело с родным городом. В 

1516 году новый папа поручает ему разработать проект фасада церкви Сан-

Лоренцо, построенной Брунеллески. Это стало его первым архитектурным 

заказом. Художник принял его с энтузиазмом. Он пишет, что его будущее 

творение «своей архитектурой и скульптурой станет зеркалом всей 

Италии». Но договор был расторгнут, и Микеланджело поручили 
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разработать проект Новой сакристии для церкви Сан-Лоренцо, где 

собирались поместить гробницы Лоренцо и Джулиано Медичи. 

Падение Флорентийской Республики ознаменовало собой самый 

тревожный период в жизни Микеланджело. По одним источникам он 

принимал участие в обороне родного города, а после его падения был 

вынужден сотрудничать с папой из семейства Медичи. По другому 

мнению, мастер, несмотря на свои твердые республиканские убеждения, не 

выдержал тревоги перед наступающими событиями: он бежал в Феррару и 

Венецию (1529), хотел укрыться во Франции. Флоренция объявила его 

бунтовщиком и дезертиром, но затем простила и предложила вернуться. 

Скрываясь и переживая огромные мучения, он стал свидетелем падения 

родного города и лишь позднее робко обратился к папе, который в 1534 

году поручил ему закончить роспись Сикстинской капеллы. Речь идет об 

огромной фреске на алтарной стене. 

В 1534 году Микеланджело вернулся в Рим и через два года 

приступил к созданию своего знаменитого произведения - картины 

«Страшного суда», законченной им в 1541 году. 

Окончив «Страшный суд», Микеланджело достиг вершины славы 

среди современников. Он забывал обнажить голову перед папой, и папа, по 

его собственным словам, не замечал этого. Папы и короли сажали его 

рядом с собой. 

В жизни Микеланджело не знал нежной ласки и участия, и это 

отразилось на его характере. Был момент в юности, когда он грезил о 

личном счастье и изливал свое стремление в сонетах, но скоро он сжился с 

мыслью, что оно ему не суждено. Тогда великий художник весь ушел в 

идеальный мир, в искусство, которое стало его единственной 

возлюбленной. «Искусство ревниво, - говорит он, - и требует всего 

человека». «Я имею супругу, которой весь принадлежу, и мои дети - это 

мои произведения». Большим умом и врожденным тактом должна была 

обладать та женщина, которая бы поняла Микеланджело. 

Он встретил такую женщину, но слишком поздно. Ему было тогда 

уже шестьдесят лет. Это была Витгория Колонна. Она происходила из 

старинного и могущественного римского рода. Витгория стала вдовой в 

тридцать пять лет, когда горячо любимый ею муж маркиз Пескара умер от 

ран, полученных в битве при Павий. Целых десять лет до встречи с 

Микеланджело она оплакивала свою потерю, и плодом этих страданий 

явились стихотворения, создавшие ей славу поэтессы. Она глубоко 

интересовалась наукой, философией, вопросами религии, политики и 

общественной жизни. В ее салоне велись живые, интересные беседы о 

современных событиях, нравственных вопросах и задачах искусства. В ее 

доме встречали Микеланджело как царственного гостя. Он же, смущаясь 

оказываемым ему почетом, был прост и скромен, терял всю свою 

кажущуюся надменность и охотно беседовал с гостями о разных 
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предметах. Только здесь проявлял художник свободно свой ум и знания в 

литературе и искусстве. 

Любовь его к Виттории была чисто платонической, тем более что и 

она, в сущности, питала к нему глубокую дружбу, уважение и симпатию, 

исчерпав в любви к покойному супругу весь пыл женской страсти. 

Дружба Виттории Колонны наполнила сердце Микеланджело 

лучезарным сиянием. С юношеской свежестью выражал он в это время 

свои чувства в сонетах. В поэзии он не достигает той высоты, как в других 

искусствах, но все же правы были те, кто назвал его «человеком о четырех 

душах». 

Дружба Виттории Колонны смягчила его сердце, смягчила и 

тяжелые утраты - сперва потерю отца, потом братьев, из которых остался 

один Лионард, с ним Микеланджело поддерживал сердечную связь до 

своей кончины. 

Умирая, Микеланджело оставил краткое завещание; как и в жизни, 

он не любил многословия. «Я отдаю душу Богу, тело – земле, имущество – 

родным», - продиктовал он друзьям. 

Микеланджело умер 18 февраля 1564 года. Тело его погребено в 

церкви Санта-Кроче во Флоренции. 

Уже задолго до смерти Микеланджело работал над статуей Марии и 

Иисуса ("Pietá") для своей гробницы. Он умер, не окончив ее. 

Микеланджело не имел ни учеников, ни так называемой "школы". Но 

целый мир, созданный им, остался. Его изучали и изучают до сих пор. Его 

плафон оказал большое влияние на самого Рафаэля: на его фрески в ложах 

Ватикана, так называемую "Библию Рафаэля", на его сивилл и пророков. 

Его значение шире узкой сферы живописи или скульптуры: имя его, его 

активная жизнь и его наследство сливаются с именем и наследством 

Лютера, с Реформацией, с возникновением новых стремлений, с 

"открытием человека", с возникновением нового строя всечеловеческой 

жизни. 

В трех видах искусства он оставил три величайших в мире творения: 

"Страшный суд", "Моисея" и купол собора Св. Петра. 

В драме Мюссе "Андреа дель Сарто" герой говорит ученикам: 

"Природа вечно стремится к обновлению, но в то же время неизменна, как 

вечность. В этом отношении искусство подобно природе. Пусть каждый 

век приносит новые нравы, новые одежды, новые мысли, но гений 

неизменен, как сама красота. 

Пусть молодые руки, полные жизни и сил, примут с почтением 

священный светоч из дрожащих рук старцев; пусть они защищают его от 

порывов ветра, пусть чтут эту божественную искру, которая пролетит 

сквозь будущие века, как она пролетела века минувшие. К работе! К 

работе! Жизнь коротка!" 
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Эти слова подходят и к Микеланджело. Он знал цену труда в 

искусстве и был из тех редких натур, которые вкладывают в труд всего 

себя, всю свою душу. 

Он умер 18 февраля 1564 года, восьмидесяти девяти лет от 

рождения. Тело его погребено в церкви Санта-Кроче во Флоренции. В том 

же году на севере, в Англии, родился Шекспир. 

Я считаю, что современному поколению стоит равняться на таких 

людей как Микеланджело, потому что он действительно был героем своего 

времени. И на сегодняшний день не перестает быть примером для 

подражания. Величайшая личность, которая сочетает в себе талант, 

трудолюбие, скромность, мудрость и доброту. Все эти черты характера, 

воплощены в его творениях, именно поэтому работы Микеланджело 

никого не оставляют равнодушным. Его произведения – это душа, 

окутанная жизненным опытом.  
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 С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ  
 
Проблема жестокого обращения с детьми – это социальная проблема, 

которая может быть решена общими усилиями с привлечением 
квалифицированных специалистов. До настоящего времени в литературе 
нет единства в том, как исследовать проблему жестокого обращения с 
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детьми в семьях. Необходимо разработать меры по профилактике этого 
явления, основанные на багаже знаний и рассмотрении причин жестокого 
обращения с детьми.  

Под профилактикой понимают выявление характерных особенностей 
и нарушений отношения к ребенку в семье и реализацию мероприятий с 
помощью различных форм и методов по их предотвращению. Т.Н. 
Доронова полагает, что для проведения профилактической работы 
необходимо осознание особой формы общения между родителями и 
воспитателями, обозначившиеся как доверительный деловой контакт, 
который устанавливается, если воспитатели подготовлены к этой 
деятельности [2].  

Профилактикой жестокого обращения с детьми называется комплекс 
мер по предотвращению насилия над ребенком, применяемых к семьям 
группы риска, а также информационно - просветительская деятельность в 
отношении родителей, учителей, воспитателей и др., направленная на 
уменьшение числа случаев семейного насилия [6; с.20]. Особое внимание 
данной проблеме уделяет в своих трудах педагог Т.Н. Доронова. Она 
полагает, что для проведения профилактической работы необходимо 
осознание особой формы общения между родителями и воспитателями, 
обозначающий доверительный деловой контакт, который может 
установиться, если воспитатели подготовлены к этой деятельности [2].  

Анализ проблемы жестокого обращения с детьми позволяет 
выделить 3 - 4 основные формы жестокого обращения с детьми: 
физическое, развращение, игнорирование нуждами ребенка, означаемое 
некоторыми авторами как моральная жестокость. Более подробно 
изучением проблемы жестокого обращения с детьми занималась Синягина 
Н.Ю. В своих трудах Синягина Н.Ю., ограничивается тремя основными 
видами жестокого обращения с детьми, выделяя [8; с.96]:  

1. Физическое – преднамеренное нанесение физических 
повреждений ребенку родителями или лицами, их замещающими, либо 
ответственными за воспитание.  

2. Развращение – втягивание ребенка с его согласия или без, 
понимаемое или не понимаемое им в силу возрастной незрелости, в 
сексуальные отношения с взрослыми, которые получают выгоду, 
удовлетворения или для достижение корыстных целей. 

 3. Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие со стороны 
родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание 
ребенка и элементарной заботы о нем. В результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.  

В последнем виде жестокого обращения Н.Ю. Синягина сделала 
оговорку, что в психологических исследованиях конечных лет выделяют 
бессердечное отношение к детям, которое предполагает не физическое 
влияние, а ущемление ребенка в потребностях, намерениях, чувствах, 
установках, унижение или насилие его к действиям, противоречащим его 
устремлениям. Далее она уточняет, что существует и психическое 
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жестокое обращение как периодическое, продолжительное или устойчивое 
психическое воздействие родителей, опекунов или других взрослых, 
ответственных за воспитание ребенка, приводящее к появлению у него 
патологических черт характера или же тормозящее развитие его личности. 
К ним относится постоянная критика ребенка, угрозы, предъявление 
высоких требований, не соответствующих возрасту ребенка и др. [8; с.96].  

Буянов М.И уделял немаловажное внимание к изучению данной 
проблемы. Он считал, что наиболее действенным устремлением защиты 
детей дошкольного возраста от жестокого обращения являются меры 
ранней профилактики. Чем раньше будут обнаружены неблагополучные 
семьи и дети, находящиеся в них, тем эффективнее будет организованна 
профилактическая работа, тем выше будет возможность предотвращения 
жестокого обращения с детьми в родной семье. Воспитателю рационально 
изучать семью воспитанников. С этой целью рекомендуются 
традиционные методы: наблюдение, опросы тестирование, проективные 
методики, изучение продуктов детской деятельности и др. [3; с.6].  

Анализ литературы позволяет нам выделить последовательный ряд 
основных стадий профилактики: - Стадия предупреждения, основной 
задачей которой является принятие мер, которые формируют у человека 
терпимую систему ценностей, потребностей и суждений. Это позволит ему 
избегать таких форм поведения и деятельности, которые осложняют 
процесс жизнедеятельности его самого и его близкого окружения. Так, 
воспитывая ребенка в гуманистическом направлении, родители 
закладывают фундамент для формирования у него в будущем обширного и 
полноценного круга общения, возможностей легко сходится с людьми и 
выстраивать эффективную систему взаимодействия с ними. - Стадия 
предотвращения - направлена на принятие соответствующих и 
эффективных мер недопущения возникновения ситуации, чреватых 
осложнением процесса жизнедеятельности субъекта. Так, информируя 
родителей о том, какие их действия по отношению к ребёнку являются 
жестокими и какими результатами они обернутся для ребёнка, мы 
предотвращаем случаи жестокого обращения с детьми в семье. - Стадия 
пересечения – блокирование на основе приемлемых способов и форм 
деятельности, такого поведения, которое приводит к возникновению 
отрицательных последствий[5; с.64].  

А.Е.Жичкина и А.Е.Голубева, занимаясь данной проблемой, 
обозначили базовые направления работы с воспитателями по решению 
проблемы жестокого обращения с детьми в семье [4; с.143]:  

1. Формирование ценностных ориентаций воспитателей, то есть 
убежденность в том, что проведение с родителями разъяснительной, 
просветительской, профилактической и коррекционной работы по 
следованию и предохранению прав детей в семье является не 
дополнительной нагрузкой в его работе с детьми, а главным условием 
повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса;  
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2. Организация работы по повышению правовой и педагогической 
культуры.  

Таким образом, рассмотренная нами профилактическая деятельность 
жестокого обращения с детьми представлена тремя этапами: первичная, 
вторичная и третичная профилактика, каждая из которых имеет свои 
особенности. Первичная профилактика, которая направлена на 
предупреждение жестокого обращения и коррекцию внутрисемейных 
проблем. Особенно важна роль взаимодействие со СМИ, которые 
информируют население о данной проблеме. Вторичная профилактика, 
которая направлена на комплекс мер при работе с детьми группы риска. 
Заключительная профилактика, которая направлена на социально - 
психологическую реабилитацию детей (медицинское обследование, 
правовая поддержка, психокоррекционная работа и т.д.).  
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Polylingualism is the basis of formation of the polycultural personality. 

It is known that only the state can develop successfully and harmoniously 

with a number of leading countries, which will be able to create for its citizens 

decent working conditions for acquisition of high-quality and modern education 

[1-12].  

Kazakhstan, while remaining multi-ethnic and multi-confessional state, is 

experiencing today a complex and contradictory period of its cultural and 

linguistic development, as evidenced by the prevailing linguistic situation, the 

characteristics of which are given in the concept of language policy of the 

Republic of Kazakhstan. It should be noted that almost all papers in the field of 

language policy a Central idea is the need of mastering several languages[4]. 

The concept of expanding the sphere of functioning of state language, 

improve its competitiveness for 2007-2010 aims to improve the quality of 

teaching the state language, the functioning of the state language in all spheres 

of public life, enhancing its role as a factor of strengthening inter-ethnic 

harmony and Kazakhstani patriotism [5]. 

The concept of language policy of the Republic of Kazakhstan determines 

the Russian language as the main source of information on different areas of 

science and technology, as a means of communication with the near and far 

abroad[6]. 

In this connection, the new sound becomes the problem of language 

education. The source is the idea that the study of any language should be 

accompanied by studying the culture of native speakers. Moreover, this process 

should proceed sinkrate, not in separate planes. In this regard, it would be 

legitimate to talk about polylingualism education, which should become the 

multilingualism of the citizens. This terms of multilingualism should be the 

native language that reinforces the awareness of belonging to their ethnic group, 

the Kazakh language as state, the possession of which contributes to the 

successful integration of civil, Russian language as a source of scientific and 

technical information, foreign and other non-native languages, developing a 

person's ability to identity in the world community [7]. 

In these circumstances, actual area the problem of formation and 

development of multilingual education, including issues of development of its 

theoretical and methodological grounds[10]. 

Answers to questions related to the problem of multilingual education 

because of its diversity and complexity, can be found only by study, systematic 

and comprehensive analysis of theoretical concepts of different scientific 

schools. Therefore, as a methodological reference points for our study are the 

works of scientists in the field of philosophy, Ethnology, pedagogy and 

pedagogy, sociology and ethno psychology and ethno-psychology, linguistics, 

and ethnolinguistics [11-13]. 



817 

The aim of this work is to show the most effective examples of teaching 

the subject "Nuclear physics" in three languages kazakh teachers in kazakh 

groups. 

 
Свойства ядер The properties of nuclei 

Задача 1: Определить с помощью 

табличных значений масс нуклидов  

а) энергию связи нейтрона и частицы в 

ядре 
21

Ne10;  

б) энергию, необходимую для разделения 

ядра 
16
О8 на четыре одинаковые частицы.  

Для решения задач на эту тему напомним 

обозначения. Ядро X (нуклид), 

содержащее A нуклонов и Z протонов, 

обозначают как 
 A

X Z. Для энергии связи 

ядра 
A
X Z принято обозначение Eсв(

A
XZ ), 

а для избытка массы–∆ (
A
XZ). Избыток 

массы ∆(
A
XZ) нуклида 

A
X Z определяется 

как разность (М(
A
XZ) – А), где  М(

A
XZ) - 

наблюдаемая масса ядра, а А – целое 

число атомных единиц массы (а.е.м.), 

сопоставляемых ядру 
A
XZ Все величины: 

Eсв(
A
XZ), ∆(

A
XZ), М(

A
XZ) и А измеряются 

в а.е.м. Энергия связи Eсв(
A
XZ) ядра 

A
XZ 

определятся формулой Eсв(
A
XZ)=Z∆H+(A-

Z)∆n–∆(
A
XZ), где ∆H=0,007825 а.е.м. и 

∆n=0,008665а.е.м.- избыток массы атома 

водорода и нейтрона, соответственно.  

Решение 1а(n). Величина энергии связи 

Есв(
21

Ne10) ядра 
21 

Ne10 определяется 

сильным взаимодействием двадцати 

одного нуклона в ядре 
21

Ne10. Отделяя 

один нейтрон, получим ядро 
20

Ne10 с 

энергией связи Eсв(
20

Ne10). Таким образом, 

энергия связи одного нейтрона в ядре 
21

Ne10 будет равна разности энергий связи 

ядра 
21

Ne10 и ядра 
20

Ne10: 

Eсв(n)=Есв(
21

Ne10)-Eсв(
20

Ne10),(1а), где 

Есв(
21

Ne10) и Eсв(
20

Ne10) выражаются через 

избытки масс протона, нейтрона и ядер 
21

Ne10 и 
20

Ne10:Есв(
21

Ne10)=10∆H+11∆n–

∆(
21

Ne10), Eсв(
20

Ne10)=10∆H+10∆n–∆(
20

Ne10) 

(2а)  

Подставим соотношения (2а) в (1а) и 

найдём энергию связи одного нуклона в 

ядре 
21

Ne10: Eсв(n)=∆n–[∆(
21

Ne10)–∆(
20

Ne10) 

] (3а). Численные значения для избытка 

масс нейтрона ∆n, ядра ∆(
21

Ne10) и ядра 

∆(
20

Ne10) 

Objective 1: to Determine by using a table of 

values of masses of nuclides  

a) the binding energy of the neutron and α-

nuclei 
21

Ne10; 

b) the energy required to separate nucleus 
16
О8 for four identical particles.  

For solving problems on this topic we recall 

notation. - X (nuclide), containing A nucleons 

and Z protons, is referred to as 
A
X Z. For the 

energy of the nucleus 
A
X Z  received 

designation Eсв(
A
XZ ), and for excess weight 

–∆ (
A
XZ). Excess weight ∆(

A
XZ) nuclide 

A
X Z 

is the difference (М(
A
XZ) – А), where  

М(
A
XZ) - the observed mass of the nucleus, A 

– integer atomic mass units (a.e.m.), match -
 

A
XZ. All values: Eсв(

A
XZ), ∆(

A
XZ), М(

A
XZ) 

and are measured in а.e.m. Energy Eсв(
A
XZ) 

nuсleus 
A
XZ will be determined by the 

formula Eсв(
A
XZ)=Z∆H+(A-Z)∆n–∆(

A
XZ), 

where ∆H=0,007825 а.е.m. and 

∆n=0,008665а.е.m. - the excess mass of the 

hydrogen atom and neutron, respectively. A 

solution of 1A(n). The magnitude of the 

binding energy of 
21 

Ne10 is determined by a 

strong interaction of twenty-one nucleon in 

the nucleus 
21

Ne10. Separating one neutron, 

get - 
20

Ne10 with energy Eсв(
20

Ne10). Thus, the 

binding energy of the neutron in the nucleus 
21

Ne10 will be equal to the difference of 

binding energy of the nucleus 
21

Ne10 will be 

equal to the difference of binding energy of 

the nucleus 
21

Ne10 and nucleus 
20

Ne10: 

Eсв(n)=Есв(
21

Ne10)-Eсв(
20

Ne10),(1а), where 

Есв(
21

Ne10) and Eсв(
20

Ne10) expressed in terms 

of the excess mass of the proton, neutron and 

nuclei 
21

Ne10 and 
20

Ne10:Есв(
21

Ne10)=10∆H+11∆n–∆(
21

Ne10), 

Eсв(
20

Ne10)=10∆H+10∆n–∆(
20

Ne10) (2а) 

Substitute equations (2a) into (1a) we find the 

binding energy of one nucleon in the nucleus 
21

Ne10: Eсв(n)=∆n–[∆(
21

Ne10)–∆(
20

Ne10) ] (3а). 

The numerical values for the excess mass of 

the neutron ∆n, kernel ∆(
21

Ne10) and kernel 

∆(
20

Ne10) 



818 

∆n =0,008665 а.е.м 

∆(
21

Ne10)=-0,006151 а.е.м. 

∆(
20

Ne10)=-0,007560 а.е.м. (4а) берём из 

таблицы. Используя соотношения (4а) 

получим численное значение энергии 

связи нейтрона в ядре 
21

Ne10: 

Eсв(n)=0,007256 а.е.м. (5а). Энергии связи 

Eсв(n), измеренная в МэВ, равна: 

Eсв(n)=0,007256 
 
931,494=6,759 МэВ. (6а) 

Ответ: Энергия связи нейтрона в ядре 
21

Ne10 равна: Eсв(n)= 6,759 МэВ.  

А также можно получить решение 1а(α-

частиц). Энергия связи α-частицы в ядре 
21

Ne10 равна Eсв(α)=7,348 МэВ.   

∆n =0,008665 а.е.m 

∆(
21

Ne10)=-0,006151 а.е.m. 

∆(
20

Ne10)=-0,007560 а.е.m. (4а) take from 

the table. Using the relations (4a) get the 

numerical value of the binding energy of a 

neutron in the nucleus 
21

Ne10: 

Eсв(n)=0,007256 а.е.m. (5а). Energy Eсв(n), 

measured in MeV, is equal to: 

Eсв(n)=0,007256 
 
931,494=6,759 МэВ. (6а). 

Answer: the binding Energy of a neutron in 

the nucleus 
21

Ne10 equals: Eсв(n)= 6,759 

МeV. And also you can get the solution 1а(α-

particle). Energy α-particle in kernel 
21

Ne10 

equals Eсв(α)=7,348 МeV. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ  

ТЕХНОЛОГИЯ  – СЫНДАРЛЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУДЫ 

ҚОЛДАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ 

 

Жалпы «инновация» дегенді жаңалық, жаңадан əдіс-тəсіл енгізу деп 

түсінемін. Ал педагогикалық инновация - білім беру саласындағы 

жаңалық. Ол жаңалық қайдан келеді? Ол – өмір талабы. Басқа елмен 

тереземіз тең болу үшін білімді, жан-жақты тұлға керек. Ал ол үшін білім 

беретін ұстаздардың даярлығы мықты болу керек деп ойлаймын. Жаңа 

атқан таң сияқты күніне жаңалық болып тұратын заманға тез бейімделетін 

ең бірінші ұстаз деп білемін.  Келер ұрпақ қоғамға сай білім мен тəрбие 

алу үшін инновациялық  технологияны меңгеру əрбір ұстаз міндеті.  

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру 

жаңа педагогикалық технологияны енгізуді міндеттейді. Бүгінгі таңда 

Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына жаңа талаптар қойылып 

отыр. Қазақстан Республикасында соңғы жылдары білім беру саласындағы 

жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі білім беру сапасының əлемдік 

деңгейге сəйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы əлемдік сұранысқа 

жауап бере алатын мамандарды даярлау жəне бəсекеге қабілетті білім беру 

болып табылады. Еліміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев қазақстандық 

мұғалімдердің кəсіби даму саласындағы жаңа көзқарасы олардың 

педагогикалық өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік 

беруде. 

Қазақстан Республикасы Президенті - Ұлт Көшбасшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың   «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Барлық дамыған 

елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің 

барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 

2020 жылға қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы балаларды 

мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан 

оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту əдістемелерін, білікті мамандар 

ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 

Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. 

Мектеп түлектері қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды 

оқыту нəтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен 

ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп бүгінгі таңда 

ұстазға жүктелер міндеттің маңызына тоқталған болатын [4]. Бүкіл əлемдік 

білім беру жүйесін жоғары деңгейге жеткізу мақсатында сындарлы 

теориялық оқыту анағұрлым тиімді тəсіл. Сындарлы оқытудың мақсаты – 

оқушының пəнді терең түсіну қабілетін алған білімдерін тыс жерде, кез 

келген жағдайда пайдалана білуін қамтамассыз ету. «Білім - біліктілікке 

жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы»  деп 

ағартушы Ахмет Байтұрсынов айтқандай оқушы өз білімін ертең 
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болашақта жүзеге асырып, ілгенін қолдана білуі керек. Олай болса, орта 

білім беру жүйесінде əлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым 

танымал оқыту əдістемелері арасында сындарлы теориялық оқытуға 

тоқталғым келеді. Осы орайда жазылып отырған жұмыстың өзектілігі: 

оқушының тақырыпты өз бетімен меңгеру керектігін түсінуі жəне білім 

алудағы олқылықтарды түзеу, оқушының қиындық тудыратын сұрақтарын 

анықтау жəне оны жою. 

Жұмыстың мақсаты: қазіргі білім беру жүйесіндегі оқушының 

жетістіктері тікелей өз оқуына деген жауапкершілігіне жəне 

ізденімпаздығына байланысты екендігін дəлелдеу. 

Репродуктивті тəсілмен алынған білімді оқушы өмірде қолдана 

алмайды, өйткені ол білім жаттанды, үстіртін білім. Есте сақталғанымен 

терең меңгерілмеген. Осы кемшіліктерді ығыстыру мақсатымен Кембридж 

Бағдарламасы мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсын оқып, мектептегі 

білім саясатына кішкентай болса да өзгеріс енгізудемін.Бағдарламадан 

күтілетін нəтиже еркін, өзіндік дəлел-уəждерін нанымды жеткізе білетін, 

ынталы, сенімді, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық 

технологияларда құзырлылық танытатын оқушы ретінде қалыптасуын 

қамтиды [МАН, 6б.]. 

«Ел бастау қиын емес- 

Қонатын жерден көл табылады. 

Қол бастау қиын емес- 

Шабатын жерден ел табылады. 

Шаршы топтан сөз бастаудан  

Қиынды көргенім жоқ» - деп Бұқар жырау сөз өнерінің қиындығына 

тоқталғандай, əрбір ортада тез бейімделіп, сөз сөйлеп кету оңай емес. 

«Ақылдың көзі-аталы сөз» деп ұққан халқымыз сөйлей білуді үлкен өнер 

деп тапқан. Еліміздің болашағы, тіл жанашыры, ұрпақ жалғасы 

балаларымызды тіл мəдениетіне тəрбиелеу əрбір ұстаз парызы деп білемін.  

Мұның барлығы көркем – əдеби туындыларды көптеп оқумен байланысты. 

Шығарманы көп оқитындардың тілі бай, дүниетанымы кең, өз ойын 

жеткізе білуі, логикалық ойлауы жоғары болады. Барнс (1971) сыныпта тіл 

қаншалықты қолданылса, оқушылардың оқуына соншалықты əсер ететінін 

айтады [МАН, 39б.]. Тіл-қарым-қатынас құралы. Сондықтан оқушы кез-

келген жағдайда диалогқа түсіп, өз ойын толық жеткізіп, сұрақ қойып, 

толымды жауап қайтара алуы қажет. 

Бағдарлама мазмұнын құрайтын жеті модульді қазақ тілі мен 

əдебиеті сабақтарымда қолданамын. Соның ішінде тіл сабағы 

болғандықтан ұтымды, əрі тиімдісі - сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 

модулі. Бұл модуль - қандай мəселе болса да,  жан-жақты ойланып, түрлі 

шешімін қарастырып, зерттеуді қажет ететін модуль. Сыни тұрғыдан ойлау 

– бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен талқылаудың нəтижесінде алынған 

ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға, синтездеуге бағытталған пəндік 
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шешім. Ол оқушының əрекет жасауына негіз болады. Бұл жердегі ұтымды 

тəсіл – балалардың жеке басының тəжірибесіндегі дəлелдерге мəн беруге 

ынталандыру [МАН, 49б.]. Қазір оқушылардың жауабы үнемі қысқаша 

түрде, еркін сөйлейтін, пікірін ашық айтатындар саусақ санарлық. Бұл 

модуль оқушының да, мұғалімнің де сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды 

саналы жəне оймен қабылдауын көздейді. Сыни тұрғыдан ойлау – «ойлау 

туралы ойлану». Ол маңызды мəселелерді талқылауды, тəжірибені ой 

елегінен өткізуді қамтиды. Оқушы мен мұғалімнің іс-əрекеті бақылауға, 

ойлауға, бағалауға, талдауға, синтездеуге, болашақта əрекет етуге негіз 

болады [МАН, 51б.]. 

 Балалардың қызығушылығын оятып, сыни тұрғыда ойлау қабілетін 

дамыту үшін сурет, таныстырылым, түрлі тарихи деректер бойынша 

сұрақтар қойып, соның төңірегінде əңгімелесу керек деп ойлаймын. 

Әдебиет сабағындағы əрбір пікір, əрбір дəлелдің өзі сыни ойлауға 

бағытталған. Топпен, жұппен, ұжыммен жұмыс жасағанда оқушы білімін 

тереңдетеді, ойын еркін жеткізеді, əңгімелеседі, үйренеді, белсенді қарым-

қатынаста болады. Оқушымның əр сабағымдағы əдіс-тəсілдер арқылы 

жұппен, топпен жұмыс жасағаны сыни ойлай білуге дағдылануы деп 

ойлаймын. 

Шығармаларды оқып болғаннан кейін, оның төңірегінде талдау, 

сұрақ қою, əңгімелеу, ойын жеткізіп дəлелдеу үшін сабағымда «Жигсо» 

стратегиясын жиі қолданамын. Бұл əдіс арқылы талдағанда, бағыттаушы 

ретінде ішіндегі түйінді ойды талқыға салуға негіз болатындай сұрақтар 

қоямын. Әр топтан оқушы жиналып баяндағанда қалғаны əрі қарай не 

болар екен деген қызығушылығы көзінен көрініп отырады. «Қалай 

ойлайсың, оқиға қалай аяқталды?» деген сауалды бір-біріне қойып жатады. 

Болжау жасағанда «олай емес, былай аяқталған...» деген пікірлерді де 

естимін.  

Бірін-бірі оқыту арқылы қарым-қатынас жасауда оқушыда дербес, 

күрделі ойлауы қалыптасады,қызығушылығы артады. Оған дəлел 

қызығушылығы төмен оқушы рөлге кіріп, актерлік қабілетін көрсете 

білгені. Бұған «Рөлдік ойын» əдісі арқылы үй тапсырмасынсұрау кезеңінде 

көзім жетті. Үлгерімі нашар оқушы басты рөлде болып, кейіпкерді сомдап, 

сыныптастарын таң қалдырды, өйткені ол үнемі сабақта селқос отыратын.  

Сəкен Жүнісовтың «Ақырғы бəйге» əңгімесі тақырыбында өткізген 

сабағымда қолданған «терминдер кестесі» əдісі арқылы атбегілік, 

құсбегілік, аңшылық, саятшылық өнері жайында талдауда оқушылар 

көбінесе саятшылық пен аңшылық жайында дауласты.Кестені толтырғанда 

бір оқушы «екеуі де бір ұғым - аң аулайтын адам» десе, екінші оқушы 

«саятшылық – топ адамның қызығушылығы бір, тазы ертіп саятшылық 

етеді, ал аңшылық күн көріс ретінде аң аулайды» деп жазған екен. Бұдан 

да əр оқушы өз деңгейі, ерекшелігі, ұғымына сай сыни ойлап, қандай ұғым 

екендігін талқыға салғанын көруге болады. Сабақ барысында міндетті 
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түрде сұрақтар туындады, əсіресе «Триггерлік суреттерде» сырнай тартқан 

баланы суреттеуі бойынша «Мен ол баланың жасы кіші деп ойлаймын, 

өйткені аттың үстінде секіріп ойнап өнер көрсетті, ал сендер үлкен кісінің 

суретін салыпсыңдар» деді. Жауаптар да сыни тұрғыда беріліп «Жоқ, егер 

ол бізбен жасты бала болса, құлап қалады, аттың үстінде секіріп жүру оңай 

емес, сондықтан ересектеу бала деп ойлаймыз» деді. Бұл жерде де жасы 

кіші болса да, өз деңгейлерінде баланың іс-əрекетін талдап, пікірін айтып, 

дауласып отыруы оқушының сыни ойлай алуы деп білемін.  

Оқушылардың осы уақытқа дейін оқыған ертегілеріндегі 

кейіпкерлердің тұлпарларын салыстырып, ерекшелігін айқындасын деген 

мақсатпен «Венн диаграммасын»  қолданып,  нəтижесінде оқушының 

жауаптары мынандай болды.  «Құлагер – он үш қабырғалы, он екі таспадан 

өрген бишіктей, Тайбурыл – табаны жерге тимеген десе, Керқұла – минут 

сайын өседі, айлық жерді аттап өтеді» деп өтіп кеткен мағлұматты естеріне 

түсіріп жазған екен. Ұқсастықтарын «үшеуі де жүйрік, иелерін тыңдайды» 

депті. Өз жастарына сай сыни ойлап, өткен мағлұматпен байланыстырып 

беруі өте ұтқыр жауап деп білемін. Ал келесі топ Құлагер мен 

Шалқұйрықты салыстырған екен. «Шалқұйрық сөйлейді» деп еркешелігін 

көрсетсе, ұқсастығында тек «екеуі де жылқы» деп қойыпты. Сабақта 

оқушы зейіні тек оқу мен ізденіске шоғырланып отырды. Бір қызығы орта 

буын оқушыларыбір-біріне көмектеседі, білмей жатса айтып жібереді, айта 

алмай жатса екіншісі көмекке келеді. Сабақта топтық жұмыс болғанда, бір-

бірімен сөйлескенде, топта отырып талдағанда, жұппен ақылдасқанда бір-

біріне түсіндіргенде жақсы есте сақтайтындығына көзім жетті.  

Сын тұрғысынан ойлауға үйрету бойынша жүргізілетін жұмыста 

оқушылардың тиісті деңгейде: 

1. Өз бетінше тұжырым жасау, қорытындыға келу 

2. Ұқсас құбылыстар арқылы арасынан тиімдісін таңдай білу 

3. Мəселені шеше білу 

4. Пікірталасты жүргізе білу қабілеттері белгілі бір деңгейде 

қалыптасады.[2; 10] 

Осы модуль арқылы көп нəтижеге жетуге болатындығына көзім 

жетті. Оқушылар ойланады, ізденеді, бірін-бірі түсінуіне мүмкіндік туады, 

жұппен жұмыс істеуге үйренеді. Ой түю арқылы, керекті дəйектемені іздеп 

таба біледі, оны пайдалана білуге дағдыланады. Нəтижесінде 

оқушылардың зейіні тұрақталып, есте сақтау қабілеті дамып, кез-келген 

зат немесе құбылыстарға сыни көзқараспен қарауға үйренуде жəне 

дарынды балалар дер кезінде анықталынып, дами алады. Осыған дəлел 

ретінде оқушыларымның жетістіктерін атап өтуге болады. «Жарқын 

болашақ» VIII қалалық «KATEV» қазақ тілі олимпиадасында 

Кеңесқанқызы Альмара шығарма жазу байқауында 1-орынды иеленді. 

Қалалық «Полиглот» олипиадасынан Сəбиғазы Малика қазақ тілінүздік 

меңгергені үшін марапаттау қағазыменмадақталды.  
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Қорытындылай келе, жеті модульді сабаққа кіріктіре отырып, білім 

алуда оқушымен тең дəрежеде жұмыс жасап, кез-келген туындаған 

мəселені шешуге болады деп айтқым келеді. Яғни, қиналған жерін айтып, 

көрсетіп жіберсең ұғып алады. Серіктес сияқты бірігіп жұмыс жасағанда 

ғана оқушы өз оқуына жауапкершілікпен қарап, оқуға деген ынтасы 

артады. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі 

тұлға – мұғалім (Strong, Ward and Grand, 2011). «Мұғалім өз ісіне деген 

сүйіспеншілікті оқушыға деген сүйіспеншілікпен ұштастыра алғанда ғана 

шын мəніндегі мұғалім болмақ» деген екен орыстың ұлы ағартушысы 

Л.Н.Толстой. Бағдарламадағы мұғалімнің көшбасшылығын дамыту 

жұмыстары мұғалім –зерттеуші түсінігіне емес, мұғалім –дамыту 

жұмысының көшбасшысы түсінігіне негізделе құрылған [МАН, 

87].Сабақта оқушының бойындағы адамгершілік қасиеттерінен бастап, 

оның іс-əрекетін,қабілетін, сөйлеу мəдениетін, дарынын, талантын, 

ойлауын, тағы басқаны дамыту мұғалім міндетідеп ұғамын. 

Сабақта оқушының қызметі көптеген тұлғалық қасиеттеріне қарай 

бағаланады (ойдың дамуы, тіл мəдениеті, дербестігі, ынталылығы, 

жауапкершілігі). Әрбір оқушының дамуы басқа оқушымен емес, өз 

жұмысымен салыстырылады. Оқушыға өзін-өзі бағалуға мүмкіндік 

беріледі. [1;3] Модульдерді оқытуда бөліп тастауға болмайтыны расжəне 

тəжірибеде көзім жетті. Мұғалім оқытуды шеберлікпен басқарып, 

көшбасшылық жасаса, басқа модульдер ретімен келіп, бір оқыту жүйесінде 

тоғысады дегім келеді. Қазіргі əлеуметтік-мəдени жағдайдағы өмір 

сұранысына сай білімі бар, шығармашылықпен жұмыс жасайтын өзін-өзі 

дамытып жетілдіре алатын азамат тəрбиелеу оның өзін белсенді жағдайға 

қоятын жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологияларын тиімді 

пайдаланумен тікелей байланысты. [1;3] 

Бүгінгі басты мақсат нəтижеге бағытталған сапалы білім десек, осы 

білім сапасын арттырудың тиімді жолы – білім беру жүйесіндегі 

инновацияларды қолдану аясын кеңейту. Ақпараттық қоғамдағы өмір сүру 

жағдайының аса үлкен жылдамдықпен өзгеруі білім беру жүйесінің уақыт 

талабына сəйкес келуі үшін инновациялық бағытта білім беру үрдісін 

тиімді ұйымдастыруды қажет етеді. Сондықтан да қазіргі жағдайда орта 

білім беру мектептеріндегі білім беру үрдісін ұтымды ұйымдастырудың 

жолдарын анықтау ізденісті, шығармашылықты қажет ететін мəселе.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

В условиях конкурентного рынка услуг общественного питания 

одним из важнейших направлений динамичного развития предприятий 

отрасли является акцент в формировании конкурентных преимуществ за 

счет смещения от ценовых методов стимулирования бизнеса к неценовым, 

связанным с построением систем взаимоотношений с клиентами, что 

позволяет успешно взаимодействовать с ними в длительной перспективе. 

Реклама и рекламные кампании в сфере ресторанного бизнеса имеют 

особенности, обусловленные спецификой рынка общественного питания. 

С одной стороны, рынок принадлежит к категории сферы услуг, а с другой 

- тесно связан с рынком продуктов питания, поскольку рестораны и другие 

предприятия общественного питания являются альтернативой покупке 

продуктов в магазинах и приготовлению пищи в домашних условиях, а 

также местом проведения досуга. Перед ресторанами стоит задача не 

только убедить посетителей прийти в заведение, но удержать их 

притягательной атмосферой, качеством приготовленных блюд и 

обслуживания. Именно на эти обстоятельства должна опираться рекламная 

политика ресторана. В условиях усиления конкуренции на ресторанном 

рынке эта проблематика становится особенно актуальной. Некоторые 

авторы считают, что экономическая эффективность рекламы характеризует 

соотношение между объемом продаж и затратами на рекламу, их 

обусловившими, т.е. данный вид эффективности характеризует степень 

влияния рекламы на результаты продаж. Определить конечную 

эффективность, как правило, чрезвычайно сложно, поскольку на 

результаты продаж, помимо рекламы, влияет множество других факторов. 

Для определения влияния рекламы на объем продаж иногда проводятся 

экспериментальные исследования, в ходе которых остаются без изменения 

и контролируются все факторы, влияющие на объем продаж, кроме 

рекламы, и таким образом выявляется зависимость объема продаж от 
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проведенной рекламной кампании. В ряде случаев пользуются такими 

частными показателями эффективности, как рекламные затраты на тысячу 

целевых покупателей, полученных с помощью конкретного рекламного 

носителя; рекламные затраты на одну покупку [1]. Другие авторы 

предлагают оценивать эффективность рекламной деятельности на основе 

изменения объема продаж. Однако для данного метода характерен ряд 

недостатков: внешнее влияние конъюнктуры, место расположения и т.д., 

которые могут снизить объемы сбыта, к чему не причастна сама кампании; 

влияние эффекта уже проведенной рекламной кампании на текущую; сбыт 

фирмы построен с использованием разных инструментов, следовательно, 

увеличение продаж лишь частично зависит только от рекламы; 

окончательная оценка эффективности рекламных мероприятий может быть 

осуществлена намного позже, чем это планировало руководство; реклама 

одного блюда, акции или мероприятия может увеличить объемы их продаж 

на незначительную долю, но при этом существенно увеличить продажи 

сопутствующих сервисных продуктов [2]. 

В современной коммерческой практике выделяют три основных 

направления работ по анализу эффективности: анализ коммуникативной 

(информационной) эффективности рекламной кампании, т.е. в качестве 

числителя дроби рассматривают число рекламных контактов, достигнутое 

в результате каких-либо мероприятий; анализ финансовой или 

коммерческой эффективности - как отношение прироста объема сбыта 

(прибыли, оборота) к затратам, которые были для этого сделаны; оценка 

качества рекламного материала, т.е. оценка того, насколько эффективно 

форма и содержание рекламного обращения позволяют этому обращению 

выполнять возложенную на него функцию [3]. Однако, как и в 

предыдущем методе, здесь оценивается объем сбыта, который может не 

зависеть от рекламной деятельности. К тому же, как правило, работы по 

оценке качества рекламного материала являются частью процесса анализа 

коммуникативной эффективности, поэтому их можно объединить. 

Исследовав вышеперечисленные методы, можно выделить положительные 

стороны каждой из них и сформировать усовершенствованную методику 

оценки эффективности рекламной деятельности, применительно к 

предприятиям сферы общественного питания. 

Конечные цели проведения рекламных кампаний могут быть 

различны, а значит будут разными и критерии оценки эффективности. 

Поэтому для корректной оценки эффективности рекламы предлагается 

методика, в которой рассматриваются два варианта целей при проведении 

рекламной кампании и показатели, используемые для измерения 

достижения данных целей. Такая комбинация показана в таблице. 
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Таблица 1 Цели рекламной деятельности и показатели их измерения 
Цель Показатель 

Коммуникативная % клиентов предприятия общественного питания, 

знакомых с услугой, компанией 

Экономическая Изменение доли рынка в сфере общественного питания 

 

Для измерения достижения первого вида целей на практике проводят 

опросы, анкетирование клиентов или организуют эксперименты, 

направленные на определение степени узнаваемости рекламного 

обращения или % потребителей, ее вспомнивших. Оценка достижения 

второго вида целей проводится путем определения изменения доли рынка, 

контролирующего данной фирмой. С его помощью исключается влияние 

внешних факторов, так как они действуют практически на всех участников 

рынка с одинаковым воздействием.  

Таким образом, предлагаемый вариант оценки эффективности 

рекламирования предприятия сферы общественного питания и его 

сервисных продуктов можно использовать, как один из элементов общей 

оценки эффективности функционирующей предпринимательской 

структуры, которая включает такие составляющие, как: финансовая, 

кадровая, производственная, организационная, маркетинговая (в том числе 

и оценка рекламной деятельности). 
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Устойчивое развитие банковской системы неразрывно связано с 

конкурентоспособностью российских банков. Наличие достаточного 

количества самостоятельных банков создает определенную среду, в 

которой банки вынуждены вступать в борьбу за клиента, улучшать 

http://www.hr-portal.ru/article/analiz-effektivnosti-reklamy?page=0
http://www.hr-portal.ru/article/analiz-effektivnosti-reklamy?page=0
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качество обслуживания, расширять перечень услуг, предлагать рынку 

новые банковские продукты. Рост и расширение масштабов конкурентных 

рыночных отношений в банковском секторе требует от российских банков 

постоянного поиска путей интенсификации взаимодействия с клиентами, 

равно как и улучшения качественных характеристик, что повышает роль 

неценовых конкурентных факторов на рынке банковских услуг.  

Проведем анализ конкурентного положения ОАО «Ак Барс» банка 

относительно объема кредитного портфеля. ОАО «Ак Барс» является 

ведущим финансовым институтом Республики Татарстан (РТ) и входит в 

число тридцати крупнейших российских банков, обслуживая более 22 800 

юридических лиц. Филиальная сеть «Ак Барс» банка насчитывает 26 

филиалов и 55 дополнительных офисов, расположенных во всех основных 

городах и районных центрах РТ. Ближайшие конкуренты с аналогичной 

структурой активов согласно объему кредитного портфеля за 2016 год - 

Банк Югра, Всероссийский банк развития регионов, Московский 

областной банк, Банк Траст и Банк Связь.  

Исследовательская практика показывает, что наилучшим образом 

ситуацию на рынке кредитования иллюстрируют матрицы, основанные на 

модели «Шелл/ДПМ» (Shell/DPM). Прообразом матрицы стала модель 

БКГ, лежащая в основе и матрицы «Дженерал Электрик - МакКинзи» 

(General Electric - McKinsey) [1]. Однако из-за того, что с помощью 

матрицы Шелл/ДПМ оценивается как поток денежной наличности 

(матрица БКГ), так и отдача от инвестиций (матрица «Дженерал Электрик 

- МакКинзи»), выбранная модель наиболее представительна. К тому же, 

как и в модели «Дженерал Электрик - МакКинзи», здесь могут оцениваться 

виды бизнеса, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла. 

Строится данная матрица по двум интегрированным показателям: 

привлекательность бизнеса (OY) и конкурентоспособность   бизнеса (ОХ). 

При этом привлекательность бизнеса оцениваются по двум показателям: 

рост кредитного портфеля в сегменте малого и среднего бизнеса и доля 

просрочки в нем (показатель стабильности заемщика).  

 Конкурентоспособность бизнеса оценивается по следующим 

показателям: количество филиалов и банкоматов (как показатели 

доступности услуг для клиента), достаточность капитала и коэффициент 

моментной ликвидности (как показатели устойчивости банка), совокупная 

прибыль банка (в качестве потенциала дальнейшего развития), доля на 

рынке кредитования и качество CRM-систем (как фактор лояльности 

клиентов). Последний высчитывался на основе исследований 

эффективности, с помощью которой крупнейшие российские банки 

взаимодействуют с основными группами целевой аудитории через 

собственные корпоративные IT-системы [2]. Исследования проводит 

аналитическое агентство Markswebb Rank&Report на основе более 200 
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критериев, выявленных по результатам опроса более 300 пользователей 

банковских услуг. 

 

 
Рисунок 1 -  Матрица Шелл/ДПМ по данным за 2015 год 

 

На основе полученных данных очевидно, что рыночный сегмент 

кредитования малых и средних предприятий (МСП) умеренно 

привлекателен. Это связано с тем, что в 2015 году объем выдачи кредитов 

МСП снизился на 28%. Интерес банков к кредитованию малого и среднего 

бизнеса (МСБ) начал угасать, что связано с ростом рисков в этом сегменте, 

а также переориентацией банков на кредитование крупных компаний на 

фоне ограничения доступа к зарубежному фондированию.  Однако «Ак 

барс» банк занимает в нем сильные позиции и является одним из лидеров, 

находящимся в зрелой фазе жизненного цикла.  

 

 
Рисунок 2 - Матрица Шелл/ДПМ по данным за 2016 год 
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По результатам 2016 года можно наблюдать, что рыночный сегмент 

кредитования МСП начинает расти, связи с внедрением программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП Банком России.  В результате 

«Ак барс» банк показал высокие темпы развития в отрасли кредитования 

малых и средних предприятий, обойдя ближайшего конкурента «Банк 

Югра» (кредитный портфель банка для малого и среднего бизнеса достиг 

36%, по сравнению с 2015 годом доля МСБ составляла лишь 19%). По 

итогам банку удалось занять позицию «Лидер сегмента», что 

свидетельствует о том, что отрасль вновь становиться привлекательной и 

коммерческий банк имеет в ней сильные позиции.  Возможные стратегии: 

продолжать инвестирование в бизнес, пока сегмент МСБ продолжает 

расти, для того, чтобы защитить свои ведущие позиции, и выйти на уже 

более высокий уровень конкуренции с банками из Топ-30 по активам. 

Если оценивать деятельность банка в разрезе исключительно роста 

кредитного портфеля в сегменте малого и среднего бизнеса, то и здесь 

заметны улучшения показателей. Проиллюстрировать их можно с 

использованием адаптированной матрицы БКГ. Исходными данными для 

построения матрицы являются доля рынка и темп роста кредитного 

портфеля банков в сегменте МСБ, что позволяет оценить конкурентное 

положение в разрезе одного параметра объема кредитного портфеля в 

динамике. Практика показывает, что построение матриц в динамике 

позволяет оценивать эффективность принятых решений и действий, а 

также определять позитивные и негативные тенденции развития для 

каждого из выбранных банков. 

Доля рынка вычислялась из расчета совокупного кредитного портфеля 

банков из топ-50 по выданным кредитам малому и среднему бизнесу без учета 

показателей Сбербанка. Цифровые данные по кредитам, выданным в 

сегменте малого и среднего бизнеса за 2015 год 

 
Таблица 1 - Данные по кредитам, выданным в сегменте малого и среднего 

бизнеса за 2015 год 

 
 2015 2014 

объем, млн. руб. доля рынка х темп роста у объем, млн. руб. 

ВБРР 33 240 782 2,97098395 20,06746014 27 685 088 

Югра 244 865 043 21,88546926 160,6487229 93 944 463 

АК барс 242 893 468 21,70925446 1,08399204 240 288 757 

Мособлбанк 196 589 328 17,57069789 77,627561 110 675 014 

Траст 187 807 855 16,78583022 -0,931695271 189 574 108 

Связь 213 451 103 19,07776421 -2,346140047 218 579 279 
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Таким образом, в 2015 году расстановка сил в банковском секторе имела 

следующий вид (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3 - Матрица конкурентной позиции на рынке МСБ в 2015 году 

 

Содержание представленной матрицы позиций коммерческих банков 

на конкурентном рынке указывает на то, что региональный «Ак барс» банк 

занимал относительно высокую долю рынка при темпах роста ниже 

среднего. К 2016 году (банк произвел переход на обновленную версию 

системы Интернет-банкинга «АК БАРС Online», запустил мобильное 

приложение, обновил мобильное приложение в рамках услуги «SMS-

Банкинг») ситуация изменилась (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Данные по кредитам, выданным в сегменте малого и среднего 

бизнеса за 2016 год 
 2016 г. 2015 г. 

объем, млн. руб. доля рынка темп роста объем, млн. руб. 

ВБРР 72 610 464 5,848582957 118,4378935 33 240 782 

Югра 261 811 879 21,08826207 6,920888254 244 865 043 

АК барс 299 372 069 24,11363713 57,4867733 190093468 

Мособлбанк 212 393 680 17,10775539 8,03927261 196 589 328 

Траст 200 987 058 16,18898183 7,017386467 187 807 855 

Связь 194 330 092 15,65278063 -8,958028669 213 451 103 

 

В 2016 году расстановка сил приобрела следующий вид (рисунок 4): 
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Рисунок 4 - Матрица конкурентной позиции на рынке МСБ в 2016 году. 

 

Анализ траектории перемещения предприятия по матрице БКГ 

свидетельствует о положительной динамике кредитования МСП, 
государственные программы стимулирования кредитования субъектов МСП, 

дали точек развитию кредитования МСП. Сохранение темпов роста вполне 

реально: как показал анализ матриц Шелл/ДПМ совокупная 

конкурентоспособность банка «АК барс банк» выше, чем у остальных 

конкурентов. То есть у банка имеется большой потенциал развития, 

который в перспективе 2-3-х лет может вывести финансовую организацию 

на позицию «Звезды». Сопоставимый по объему кредитного портфеля банк 

«Югра» уменьшил  темп роста активов в секторе, а  конкуренты «Связь 

банк»,  «Национальный банк Траст» и «Мособлбанк» заняли свою нишу. 

Таким образом, у «Ак барс» банка появилась возможность нарастить долю 

рынка за счет реализации клиентоориентированной стратегии и прорваться 

в лидеры на рынке банковских услуг. 

Анализируя стратегии, предложим методику сопоставления 

стратегий матрицы БКГ и матрицы Шелл/ДПМ. 
 

Таблица 3 - Рекомендации по матрицам БКГ и Шелл/ДПМ 
 

Отрасль Доля 

рынка 

Возможные 

стратегии 

Вид 

стратегии 

единицы 

бизнеса БКГ 

Вид стратегии единицы бизнеса 

Шелл/ДПМ 
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Средняя 
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ность отрасли «Продолжать бизнес с 

осторожностью или частично 

свертывать производство» 

 

Умеренно 

привлекатель

ная или не 

привлекатель

ная отрасль 

Отступ

ление 

Реинвестиро

вание 

«Собаки» 

 

«Стратегия свертывания 

бизнеса» 

«Стратегии частичного 

свертывания» 

«Проблемы» 

«Продолжать бизнес с 

осторожностью или частично 

свертывать производство» 

«Удвоить объем производства 

или свернуть бизнес» 
 

На основе данных представленной таблицы можно заключить, 

насколько привлекательна отрасль для компании, которая позволит 

принятию обоснованных управленческих решений о намеченных позициях 

на рынке и распределению стратегических средств между различными 

зонами хозяйствования в будущем. 

Таким образом, вопросы комплексного исследования конкурентных 

преимуществ банков на основе нововведений и продвижения банковских 

продуктов и услуг, обоснования каналов их доставки до потребителей, 

рост на этой основе эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности в современных условиях чрезвычайно важны для 

дальнейшего развития всего этого сектора набирающей обороты 

российской рыночной экономики.  
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осуществляет экологическую политику. Экологическая политика – одно из 
направлений государственной политики, и в системе ее разновидностей 
выступает как определяющая, так как охватывает буквально все стороны 

http://kominfo.ru/
http://www.ione.ru/
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общественной жизни. От её эффективного осуществления зависит судьба и 
других сфер общества. Именно поэтому, учитывая природно-
климатические, социально-экономические, политико-правовые факторы и 
особенности взаимодействия общества и природы, па сегодняшний день 
актуальным является теоретико-правовое исследование экологической 
политики Республики Казахстан. 

Экологическая политика каждого государства генетически связана с 
правом и управлением в области охраны окружающей природной среды, 
рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности населения. Одним словом, можно утверждать, 
что экологическая политика государства – это и есть концентрированное 
выражение права и управления в области экологии. 

Посредством права конструируется оптимальная модель поведения 
различных субъектов в системе взаимоотношений природа – общество. 
Поэтому право является мощным и эффективным средством 
осуществления экологической политики, через которую целенаправленно 
воздействует на весьма сложный и многоплановый процесс общественных 
отношений. Экологическая политика охватывает собой все этапы – 
нормотворчества от принятия и вступления в силу норм законодательства 
до механизма их исполнения и ответственности за нарушение. Не следует 
забывать, что в данной сфере нормативный массив не только объемен, но, 
и «разбросан» по различным отраслям права. Он имеет и публично-
правовые, и частноправовые основы, что свидетельствует о 
феноменальных и уникальных качествах правового обеспечения 
экологической политики государства. Теоретическое осмысление 
правового обеспечения экологической политики позволяет определить ее 
реальное состояние и выявить потенциальные возможности 
совершенствования. 

Термин «политика» происходит от греческого слова politika, 
означающего государственные или общественные дела. Политика – это 
деятельность и сфере отношении между большими социальными 
группами, партиями, нациями и государствами [1; с.178]. Современные 
политологи, опираясь на мыслителей прошлого (Ж.Ж. Руссо. Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, Фараби, Низомулмулк, Хусейн Кошифий и 
др.), подчеркивают, что эффективная, мудрая, реалистическая политика – 
залог процветания и благосостояния наций, стабильности общества. 
Главное в политике (сердцевина, ядро) – государственная власть, ее 
завоевание, удержание и использование. Все основные общественные 
силы, партии, движения обычно стремятся к власти, реализации своих 
программных требований. Поэтому теория политики – это в значительной 
мере теория государственности. Вокруг данного стержня вращается все 
остальное. Государство – ядро, нервный узел всей политики [2; с.491]. 

Для решения целей и задач, направленных на устойчивое развитие 
общества и природы, требуется осуществление соответствующей политики 
в общегосударственном масштабе. Именно поэтому от разумного 
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проведения государственной политики зависит стабильность и 
процветание общества. 

По сферам реализации той или иной цели и соответствующих ей 
задач различаются следующие виды политики государства: внутренняя и 
внешняя, экономическая, социальная, научно-техническая, 
демографическая, национальная, культурная, экологическая и другие. 
Соответственно этому в литературе также имеется несколько различных 
подходов к определению этого понятия. 

Когда речь идет об экологической политике, в основном имеется в 
виду деятельность государства, органов государственного управления, 
нежели экологическая политика индивида, социальной группы, 
политической партии или же общественных организаций. Это объясняется 
тем, что, во-первых, государство является центром политической системы 
общества, главным действующим лицом, основным субъектом во 
взаимодействии системы «общество-природа)». Во-вторых, именно 
государство через органы государственной власти и управления 
координирует деятельность других субъектов экологической политики. 

Всякая политика, в том числе экологическая, должна быть правовой. 
Это означает, что, во-первых, она должна основываться на праве; во-
вторых, быть связана с правом, в-третьих, в основном, охватывать 
правовую сферу деятельности, в-четвертых, опираться, когда это 
необходимо, на принуждение; в-пятых, являться публичной, официальной; 
в-шестых, отличаться нормативно-организационными началами [3; с.497]. 

Основные задачи проведения научно обоснованной, независимой, 
всеобъемлющей экологической политики, наравне с социально-
экономическими мерами, должны предусматривать, по нашему мнению 
политико-административные, организационно-технические, культурные, 
правовые меры осуществления природоохранной деятельности 
государства. 

Для совершенствования действующего экологического 
законодательства и его практического применения требуется принятие 
концептуального программного документа, закрепляющего цели, задачи, 
принципы, основные направления, политико-правовые и социально-
экономические механизмы экологической политики государства на 
перспективу. 

Экологическая политика, основанная на государственной власти и 
правовых инструментах, способна регулировать общественные отношения, 
возникающие и сложных взаимодействиях системы «общество-природа». 
Эти сложные взаимодействия осуществляются в трех направлениях: 1) 
охрана окружающей природной среды; 2) рациональное использование 
природных ресурсов; 3) обеспечение экологической безопасности 
населения. Соответственно эти направления и должны составлять основу 
экологической политики государства. 

В настоящее время не действует Концепция экологической 
безопасности РК, в соответствии  с которой осуществляется деятельность 
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государственных органов в этой сфере
 
[4; с.132]. Но в то же время, на наш 

взгляд, этот документ, наряду с положительными аспектами, имеет и 
минусы, которые проявляются в следующем: во-первых, Программа 
ограничена во времени и в пространстве; во-вторых, она представляет 
совокупность конкретных мер и действий, реализацию которых 
необходимо осуществить до 2015 года, в-третьих, в ней отсутствует 
социально-правовой механизм реализации. 

Кроме того, имеются десятки иных программ социально-
экономического характера, в которых предусмотрены конкретные меры, 
связанные с рациональным природопользованием и охраной природы. 
Однако эти меры несогласованны, разрознены, что приводит к снижению 
коэффициента их полезного действия. 

Сегодня назрела необходимость разработки концептуальной 
Программы, которая консолидировала бы социально-экономические, 
политико-административные, организационно-технические, культурно-
просветительские аспекты охраны окружающей природной среды, 
рационального использования природных ресурсов и обеспечение 
экологической безопасности па перспективу. 

Изучение и анализ законодательных актов стран СНГ и других 
развитых стран мира (Россия, Украина, Франция, США и др.) показывает, 
что разработка и реализация программного документа, в котором 
заложены основные экологические направления деятельности органов 
государственной власти и управления, а также приоритеты экологических 
требований над экономическими задачами, экологические императивы 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, 
организаций и бытовой деятельности граждан, имеет огромное значение. 
Такой документ должен стать основополагающим во всех сферах 
общественной и государственной жизни. 

На наш взгляд необходимо разработать и принять «Концепцию об 
основных направлениях экологической политики Республики Казахстан» 
на перспективу. Она должна иметь следующую структуру: 1) Общие 
положения. 2) Цели, задачи и основные принципы экологической 
политики государства. 3) Основные направления экологической политики 
государства. 4) Государственное управление и экологический контроль. 5) 
Система экологического мониторинга и экологическая экспертиза. 6) 
Экономический механизм экологического развития. 7) Экологические 
требования к отраслям экономики страны. 8) Научно-техническое и 
информационное обеспечение экологической политики. 9) Экологическое 
образование и воспитание. 10) Международное сотрудничество. 

На основе данной «Концепции» можно будет принимать различные 
целенаправленные программы действий, направленные па охрану 
окружающей природной среды, рациональное использование природных 
ресурсов, рассчитанные на 5 или 10) лет, программы по обеспечению 
экологической безопасности, национальные планы и стратегии и т. д. 

Проблемы экологии в настоящее время затрагивают многие сферы 
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общественной жизни, включая и область права, правовой политики и 
идеологии. Взаимосвязь правовой политики и экологии видится ученым в 
разных ракурсах. С одной стороны право выступает как важнейший 
инструмент, средство реализации экологической политики. Право 
закрепляет принципы, цели, задачи, механизм реализации экологической 
политики государства, правовая идеология определяет развитие права во 
взаимосвязи с экологией: стратегически важные эколого-правовые идеи 
программируют дальнейшие тенденции развития общественных 
отношений в сфере «человек — общество — природа». С другой стороны, 
правовая политика в сфере экологии может рассматриваться как одно из 
относительно самостоятельных направлений правовой политики 
государства. Р.Д. Букия считает, что «экологическая политика имеет две 
стороны: 1) нормотворчество и принятие решений; 2) собственно 
политический процесс, то есть борьба различных социальных сил, 
столкновение идеологий и интересов» [5; с.41]. М.И. Васильева пишет, что 
правовые аспекты экологической доктрины «могут иметь два 
преломления, во-первых, существовать в виде самостоятельного раздела 
как перечень (система) правовых направлений государственной 
экологической политики, и, во-вторых, — сопровождать все другие 
направления в качестве формы их реализации» [6; с.21]. На наш взгляд, 
взаимосвязь экологии и правовой политики имеет две стороны: с одной 
стороны, правовая политика в области экологии может рассматриваться 
как разновидность самостоятельного направления деятельности 
государства — правовой политики, некоторые ученые, например, 
рассматривая экологическое направление правовой политики как 
относительно самостоятельное, укалывают на то, что «правовая политика 
весьма разнообразна по своей природе. В зависимости от сферы 
осуществления она может быть конституционной, уголовной и т. п.» [7; 
с.16], добавим, также и экологической; с другой стороны, право выступает 
как одно из основных средств реализации экологической политики 
государства: «будучи важнейшим способом реализации национальной 
экологической политики, право наделено функцией регулятора: формируя 
новые правила, модели повеления участников общественных отношений, 
оно задает вектор развития этих отношений» [8; с.19]. Заметим, что 
изучению правовой политики в области экологии как одного из 
направлений правовой политики в теории права до настоящего времени не 
уделялось достаточно внимания, а правовой механизм реализации 
экологической политики рассматривается в рамках экологического права. 

Известно, что преодоление экологического кризиса возможно только 
путем комплексных мероприятий, изменений во всех областях 
общественной жизни, включая и правовую сферу. Экологические идеи в 
будущем способны оказать значительное влияние на развитие государства, 
права, правовой идеологии и политики. Обеспечение учета экологических 
ориентиров и приоритетов должно стать одним из векторов правового 
развития, правовой политики. Под правовой политикой вообще понимают 
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стратегически осмысленную деятельность, в основе которой лежит 
определенная система целей и концептуальных идей, отражающих 
наиболее узловые моменты будущей организации социальных отношений 
[9; с.15], и восприятие правовой политикой экологических идей, таким 
образом может рассматриваться как одна из предпосылок создания в 
будущем экологического общества и экологического государства. В 
настоящее время в связи ее сложившейся экологической ситуацией 
требуется закрепление в концепции правовой политики государства 
основополагающих экологических ценностей и принципов, правовая 
политика в области экологии наряду с правовыми принципами должна 
включать совокупность экологически ориентированных правовых «идей, 
мер, задач, целей, программ, принципов, установок, реализуемых в сфере 
права и посредством права…» [10; с.3]. 

Экологическая правовая политика реализуется по двум 
направлениям: правоприменение и законотворчество. В 
правоприменительной практике можно выделить вопросы обеспечения и 
реализации экологических прав граждан, применения мер юридической 
ответственности за экологические правонарушения и др. В экологическом 
законодательстве определяются правовые основы и содержание 
экологической политики государства.  

В законотворческом процессе, в частности в Казахстане, одним из 
серьезных недостатков является не прохождение в большинстве случаев 
законопроектами экологической экспертизы, о чем свидетельствуют 
депутаты Мажилиса Парламента [11; с.32], этот вопрос поднимался на 
расширенном заседании Министерства охраны окружающей среды 
14.10.2003 г. 

 Необходимость экологической экспертизы нормативно-правовых 
актов обусловлена оценкой правовых последствий принятия того или 
иного нормативно-правового акта, использованием научных выводов и 
рекомендаций по наиболее целесообразному, с экологической точки 
зрения, осуществлению проекта, что позволяет предусмотреть 
возможность наступления отрицательных результатов на окружающую 
среду вследствие реализации проекта, является одним из средств 
экологизации законодательства, реализации экологического приоритета в 
праве. 

Положения экологической политики государства получают правовое 
оформление путем принятия специального закона или концепции 
(программы) государственной экологической политики. В зависимости от 
того, в какой форме происходит закрепление основ экологической 
политики государства, эксперты выделяют две группы стран: 1) США, 
Канаду; 2) западноевропейские страны и Япония. В странах первой группы 
основной упор делается на систему законов. Общая концепция политики 
тоже принимается в виде закона. В странах второй группы большое 
внимание уделяется различным программам, планам, рекомендациям, 
являющимся предписанием и обоснованием природоохранных 
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мероприятий. В такой же форме принимается и общая концепция 
экологической политики государства. В Казахстане экологическая 
доктрина государства пока еще не получила правового оформления. В 
истории развития отечественной эколого-правовой политики можно 
выделить два этапа. Первый — с 1991 по 1995 гг., второй — с 1995 г. — по 
настоящее время. Первый этап начинается с принятия Закона «Об охране 
окружающей среды» 1991 г. и до принятия Конституции РК 1995 г. В этот 
период при разработке Закона «Об охране окружающей среды» 1991 г. 
были предприняты первые попытки разработки положений концепции 
экологической политики государства. Второй этап ознаменован принятием 
ряда основных экологических законов: «Об охране окружающей среды» 
1997 г., «Об экологической экспертизе» 1997 г., Лесного,  Водного 
кодексов, Указа Президента РК., имеющего силу закона «О недрах и 
недропользовании» 1996 г., Концепции экологической безопасности РК 
1996 г. и др.  

Третий этап, связан с принятием в Казахстане Кодекса об охране 
окружающей среды или Экологического кодекса, как называется этот 
законопроект в ФРГ, РФ.  Проект Экологического кодекса РК в 
соответствии с Концепцией экологической безопасности 2003 г. 
подготовлен к 2006 г., тогда как, например, в ФРГ на это ушло пять лет — 
с 1992 по 1997 гг. Д.Л, Байдельдинов указывает, что для принятия 
Экологического кодекса в Казахстане необходимо, «чтобы прежде 
сформировалась практика реализации основных положений 
экологического законодательства» [12; с.49-50]. 

Основы правовой политики государства в сфере экологии 
закреплены в нормах действующего законодательства. Экологическое 
законодательство охватывает широкий круг нормативно-правовых актов, 
которые должны отвечать требованиям, принципам и соответствовать 
идеям общей концепции правовой политики государства. Основные 
положения правовой политики в области экологии в Казахстане 
закреплены в Конституции РК, Концепции правовой политики РК, 
Концепции экологической безопасности. 

В Конституции РК вопросам охраны окружающей среды посвящены 
ст. ст. 6, 31, 38. В п. 3 ст. 6 закрепляется государственная форма 
собственности на природные ресурсы, за исключением земли, которая 
также может находиться в частной собственности. В ст. 31 охрана 
окружающей среды, благоприятная для жизни и здоровья человека 
провозглашена государственной целью Охрана окружающей среды 
осуществляется путем нормирования качества окружающей среды, мерами 
по предотвращению экологического ущерба, оздоровлению окружающей 
среды, государственным контролем за качественным состоянием 
окружающей среды, принятием и реализацией экологического 
законодательства и т. д. Это конституционное положение является основой 
развития и совершенствования всего законодательства, в том числе и 
экологического, нормами которого в большей степени урегулированы 
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природоохранные отношения. Ст. 31 п. 2 Конституции РК устанавливает 
ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, 
угрожающих жизни и здоровью людей. Данное положение является одним 
из механизмов обеспечения права человека на доступ к экологической 
информации. Ст. 38 Конституции РК закрепляет обязанность граждан РК 
«сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам». На 
наш взгляд, в Конституции РК могло бы найти отражение положение, 
закрепляющее право человека на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую природную среду, как это было в ст. 26 Конституции РК 
1993 г. 

Экологический Кодекс РК является основным законодательным 
актом, регулирующим правовые, экономические и социальные основы 
комплексной охраны окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности, рационального природопользования закрепляет принципы 
устойчивого развития (п. 2 ст. 3). Этот кодекс хотя и оценивается 
специалистами в целом положительно но не лишен недостатков и 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Концепция правовой политики РК указывая на необходимость 
решения отдельных вопросов, касающихся разработки и принятия 
правовых основ экологического страхования, мониторинга, 
совершенствования государственного контроля, ресурсного 
законодательства не предусматривает общих принципов развития всей 
системы законодательства с учетом экологической составляющей, что 
является недоработкой для определения тенденций развит правовой 
системы и правовой политики государства на будущее Закрепление таких 
принципов позволило бы шире использовать правовые инструменты в 
процессе реализации экологической политики, улучшения качества 
окружающей природной среды, предотвращения ее деградации, 
обеспечения эколого-безопасного и устойчивого развития в дальнейшем. 
Юрист-эколог М.М. Бринчук отмечает, что право, как и законодательство, 
должно развиваться на основе каких-либо общих принципов права 
окружающей среды, используя те или иные правовые средства с учетом 
специфики регулируемых общественных отношений, их связи с вопросами 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, 
устойчивого развития. Эти принципы лежат в основе концепции 
экологического правопонимания. Под принципами права вообще в теории 
государства подразумевают «нормативные обобщения наиболее высокого 
уровня, сжатое, концентрированное выражение содержания права…» [13; 
с.81]. Принципы права пронизывают правовые институты, отражаются и 
получают закрепление в правовых нормах, обусловливая основное 
содержание права, поэтому предлагаемые для включения в Концепцию 
общие принципы правовой политики РК нацелены на реализацию 
экологического приоритета в развитии национального права, 
стратегических целей и задач экологической безопасности, устойчивого 
развития путем включения основополагающих эколого-правовых 
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принципов в число основных принципов концепции правовой политики 
государства. Среди этих общих принципов концепции правовой политики, 
на наш взгляд, могли бы значиться следующие. 

Принцип устойчивого развития. В настоящее время в Казахстане не 
принята Концепция устойчивого развития, поэтому, на наш взгляд, 
требуется правовое закрепление принципа устойчивого развития с целью 
сохранения благоприятной окружающей природной среды для будущих 
поколений, поиска компромисса между экономическим и экологически 
ориентированным развитием.  А.Д. Урсул отмечает, что новая модель 
устойчивого развития предполагает отличные от прежних, пути 
взаимодействия человека и природы, государства и природы, когда 
удовлетворяются жизненные ценности нынешнего поколения и 
предоставляется аналогичная возможность для потомков в отдаленном 
будущем при условии сохранения окружающей среды на планете и, 
прежде всего, ее биосферы. Важно обеспечить переход к устойчивому 
развитию каждой страны и цивилизации в целом. Достижение устойчивого 
развития — это последовательный процесс, который нуждается в правовом 
оформлении, где особенно важна роль права и правовой идеологии. 
Правовое закрепление модели устойчивого развития выступает как форма 
регулирования социальной ответственности современного общества и 
государства за сохранение биологического разнообразия, создание условий 
для будущих поколений удовлетворять разнообразные потребности во 
взаимодействии с природой. B закреплении принципа устойчивого 
развития находит отражение сущность права как меры социальной 
справедливости. Необходимость и важность закрепления в 
законодательстве, и праве в целом, принципа устойчивого развития с 
целью сохранения для потомков качества и разнообразия окружающей 
среды, значение этого принципа для государственно-правового развития. 

Принцип «экологизации» права и законодательства. Как отмечал 
О.С. Колбасов, «стремительно нарастающий во всем мире интерес к 
проблемам охраны окружающей среды вызвал не только бурную 
деятельность в практике развития соответственно ориентированных, 
целеустремленных государственных и правовых мер, но и привел к 
появлению новых тенденций в правовой идеологии, к попыткам 
модернизации взглядов и конструкций в теории права» [14; с.80].

 
 Если в 

80-х гг. XX в. к числу таких явлений относили формирование отрасли 
экологического права, то в XXI в. таковой может считаться тенденция 
экологизации права, которая является проявлением тенденции 
экологизации всей человеческой деятельности. Данный принцип означает 
не только включение по возможности экологических требований и норм в 
некоторые отрасли законодательства, а предполагает больше – 
экологическую (проэкологическую) ориентацию права, доминирование 
экологического приоритета в политико-правовом, государственном 
развитии, потому что «сохранение качества природных условий, от 
которых зависит жизнеспособность людей на Земле, обладает приоритетом 
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по отношению к любой экономической выгоде, которую можно получить 
от использования природы». Вся система права должна проявить 
открытость к восприятию экологических идей, приоритетов и ценностей. 
Экологические проблемы ставят право перед необходимостью раскрыть 
экологические идеи, изначально заложенные в праве, его дальнейшей 
модернизации. Это одно из средств в процессе установления 
экологического равновесия, экологического правопорядка. Принцип 
«экологизации» права и законодательства указывает на невозможность 
произвольного, беспредельного и бесконтрольного вмешательства в 
природу, невозможность дальнейшего экологически неконтролируемого 
социально-экономического развития. На процесс экологизации права 
также влияют изменения в правосознании, в правовой культуре, их 
экологическая ориентация. Одним из способов реализации данного 
принципа выступает требование об обязательной государственной 
экологической экспертизе проектов нормативно-правовых актов, 
закрепленное действующим законодательством. 

Принцип предупреждения и наиболее полного возмещения 
экологического вреда. Этот принцип реализует превентивный характер 
права. «Способность эколого-правовых норм, — пишет М.И. Васильева, — 
к предупреждению и компенсации вреда, причиненного природе и 
человеку, является сегодня главным и универсальным критерием их 
прогрессивности и действенности. Предупреждение и возмещение 
экологического вреда должно рассматриваться как императив, 
адресованный всем структурам и секторам гражданского общества: 
государству, бизнесу, населению и может стать в перспективе фактором 
экологизации всей системы… права» [15; с.19].

  
 Суть этого принципа в 

том, что он направляет развитие права на предотвращение вреда 
окружающей природной среде, а в случае, если природе нанесен урон, 
позволяет по возможности его компенсировать. 

Закрепление принципов устойчивого развития, «экологизации» права 
и законодательства, предупреждения и наиболее полного возмещения 
экологического вреда в Концепции правовой политики РК позволит 
расставить экологические акценты в праве, правовой политике, 
законодательстве, создает предпосылки для дальнейшего 
совершенствования законодательства, правоприменительной практики, 
установления экологического правопорядка, предупреждения 
экологических правонарушений, повышения уровня экологического 
правосознания и эколого-правовой культуры. Тем самым концепция 
правовой политики закладывает основы для переориентации развития 
права и законодательства с целью предупреждения загрязнения 
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, перехода на 
модель устойчивого развития. Естественно, что при этом должны 
соблюдаться и общеправовые принципы, среди которых принципы 
законности, неотвратимости юридической ответственности и др. 

Концепция экологической безопасности РК 2003 года существенно 
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дополнила положения правовой политики в области экологии, в частности, 
закрепила экологизацию законодательства как одно из основных 
направлений обеспечения экологической безопасности страны, указала на 
необходимость внедрения природоохранных норм во все другие 
законодательные акты, действие которых может сказаться на состоянии 
окружающей среды, и предусмотрела экосистемный принцип правового 
регулирования общественных отношений в сфере экологии. В 
соответствии с положениями Концепции, правовая политика государства в 
сфере экологии также ориентируется на внедрение международных 
стандартов, сближение с экологическим законодательством развитых 
стран. 

Решение экологических проблем было бы более эффективным при 
повышении активности общества. Экологические НПО составляют 15% 
(наиболее многочисленная часть) от общего количества НПО, которых в 
республике зарегистрировано около 4500. В настоящее время их 
деятельность поддерживается в основном за счет грантов зарубежных 
организаций. По мнению М.Х. Елеусизова, лидера Экологического Союза 
«Табигат», государственная финансовая поддержка экологических НПО 
необходима — это сделало бы их деятельность более широкомасштабной, 
эффективной. С этой целью в настоящее время Правительством разработан 
законопроект «О государственном социальном заказе», в соответствии с 
которым государство будет выделять финансовые средства НПО для 
решения ими актуальных социально важных проблем, о которых 
говорилось на Гражданском форуме НПО в октябре 2003 г. Естественно, 
что все природоохранные мероприятия должны быть подкреплены 
вложением значительных финансовых средств, практика финансирования 
экологии по остаточному принципу должна отойти в прошлое. К 
сожалению, финансирование природоохранных мероприятий в Казахстане 
недостаточно для решения экологических проблем. Исследователи 
указывают, что государственные расходы на охрану окружающей среды в 
Казахстане являются одними из самых низких среди стран Евразии и 
составляют около 0,5 дол. США в год на одного человека. 

Важное значение для правовой охраны окружающей среды имеет 
международно-правовое сотрудничество в сфере экологии. Экологические 
проблемы — это проблемы не только отдельно взятой страны, они носят 
глобальный характер и не зависят от государственных границ. В этом 
плане заслуживает внимания идея президента РФ В.В. Путина, озвученная 
им на Всемирной конференции по изменению климата (г. Москва, 29 09-
1.10.2003 г.) о создании международной универсальной правовой системы, 
предусматривающей создание согласованных международных и 
национальных правовых норм и механизмов, правовой политики и 
идеологии с целью охраны окружающей среды прекращения и 
предотвращения ее дальнейшей деградации в интересах перехода на 
экологически безопасное и устойчивое развитие. 

По данным специалистов, количество и масштабы событий, 
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указывающих на угрозу экологической катастрофы в мировом масштабе, 
растет. Участие Казахстана в международном природоохранном 
сотрудничестве является составным элементом его политики в области 
охраны окружающей среды и способствует включению страны в 
глобальный процесс по охране окружающей среды. Парламентом РК 
ратифицировано 18 международных экологических конвенций и 
соглашений. В России для сравнения по состоянию на 2000 г. в этой сфере 
было ратифицировано 80 международно-правовых актов. 

Немаловажная роль в природоохранном механизме отведена 
региональному сотрудничеству Казахстана с государствами СНГ и 
Центрально-Азиатскими государствами. Решение экологических проблем, 
общих для стран СНГ, на наш взгляд, требует более активных и 
широкомасштабных природоохранных мероприятий в сфере 
регионального экологического сотрудничества, образцом чему может 
служить согласованная экологическая политика стран ЕС. В рамках 
регионального сотрудничества между странами Казахстана и Центральной 
Азии намечена подготовка Центрально-азиатского регионального плана 
действий по охране окружающей среды, в 1999 г. был подписан протокол о 
создании Регионального экологического центра для Центрально-
Азиатского региона (РЭЦ ЦАР), а в 2000 г. Парламентом РК 
ратифицировано соглашение о создании этого центра. В задачи РЭЦ 
входит способствовать эффективному решению региональных 
экологических проблем, взаимодействию между правительственными и 
неправительственными организациями, укреплять региональное 
сотрудничество. В целом анализ международно-правового сотрудничества 
показывает, что в настоящее время создаются условия для интеграции 
Казахстана в региональный и международный процессы охраны 
окружающей среды. 

В целом, вопросы взаимодействия правовой политики и экологии 
нуждаются в дальнейшем изучении. Экологический ориентир должен 
учитываться как один из приоритетных векторов правового развития, 
правовой политики государства в целом. Правовая политика в области 
экологии должна быть комплексной, последовательной, системной, 
целенаправленной деятельностью, основанных на научных выводах, 
согласовываться с общей концепцией государственной правовой и 
экологической политики, политикой в других областях. Сегодня и в 
будущем посредством корректировки современного, преимущественно 
антропоцентрического правового сознания, правовой культуры, 
посредством распространения и учета экологических ценностей, 
принципов, право посредством правовой политики и идеологии, 
приобретает реальную возможность воздействия на экологический кризис 
XXI века. 

К вопросам становления эколого-правовых отношений Петров В.В. 
подходит с точки зрения развития системы правового регулирования 
взаимодействия общества и природы, т. е. с позиции формирования науки 
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экологического права [16; с.53]. 
Бринчук М.М., рассматривая вопрос об истории развития 

нормативного регулирования отношений в области охраны природы и 
природопользования в России, подразделяет сё на три периода: а) до 1917 
г., б) советский период и в) современный этап [17; с.70]. Данная 
систематизация развития эколого-правовых норм позволяет наиболее 
эффективно изучить основные этапы правового регулирования в аспекте 
исторического и экологического развития взаимодействия  системы 
«общество – природа». 

Во многих работах становление и развитие экологической политики 
рассматривается с точки трения степени урегулированности эколого-
правовых отношений, т. к. экологическая политика каждого государства 
генетически связана с правом и управлением в области охраны 
окружающей природной среды. Именно потому анализ истории развития 
государства и права нашей страны позволяет выделить три периода 
становления экологической политики:  

1) досоциалистический период – (до 1924 г.);  
2) социалистический период – (1924-1990 гг.);  
3) период независимого развития – (с 1991 г. – по настоящее время). 
Период становления и развития права и управления в области 

экологии в Казахстане имеет сложную структуру, которая для более 
детального изучения может быть подразделена три этапа: первый – с 1991 
по 1997 г. второй с 1998 по 2004 г., третий – с 2004 г. и по настоящее 
время. 

Первый этап – это этап создания новых экологических законов и 
развития экологической политики независимого Казахстана. Он 
охватывает 1991-1997 годы и имеет большое значение для создания 
общественно-политических, социально-экономических и культурно-
нравственных основ развития нашей республики, в том числе и в 
регулировании эколого-правовых отношений. Подытоживая первый пап 
становления и развития экологической политики Республики Казахстан 
(1991-1997 г.) можно сделать следующие выводы. 

Обретя политическую независимость, Республика Казахстан 
самостоятельно начала проводить научно обоснованную социально-
экономическую и экологическую политику; на этом этапе были приняты 
важнейшие законодательные акты в области охраны окружающей 
природной среды, рациональною использования природных ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности, что позволило нормативно 
урегулировать эколого-правовые отношения; с принятием 
законодательных актов по объектам окружающей среды и природным 
ресурсам, на первом этапе, в основном, была завершена систематизация 
экологического законодательства, которая способствовала развитию 
экологического права в Казахстане. Казахстан как полноправный субъект 
международного права вошел в международно-экологическое 
пространство, в связи с чем усилились взаимовыгодные контракты и связи 
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с международными организациями, развитыми странами мира для 
решения важнейших экологических проблем региона, страны и т. д. 

Второй этап становления и развития правового регулирования 
экологических отношений, который охватывает 1997-2007 годы, можно 
назвать периодом стабилизации социально-экономических и 
экологических отношений в республике, в том числе совершенствования 
экологического законодательства. На этом этапе парламентом республики 
принимаются важные законодательные акты, направленные на 
совершенствование законодательных основ экологической политики 
государства. В силу выше сказанного, второй этап развития экологической 
политики характеризуется как этап активизации правового регулирования 
экологических отношении и в национальном, и международном масштабе 
на качественно новом уровне. 

Третий этап развития экологической политики с 2007 года это 
период дальнейшего реформирования социально-экономической и 
экологической политики, а также углубления интеграции в этой сфере с 
международными организациями, развитыми странами мира. Этот этап 
должен стать определяющим в деле охраны окружающей природной 
среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности населения. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   

 

Государственное управление  в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования основано на  определенных принципах, которые, как 

основополагающие идеи, сформировались в процессе развития знания об 

окружающей среде и влияющих на ее состояние процессов. 

«Принципы – это основополагающие начала, основные положения 

подхода к решению вопроса, мероприятию, к содержанию, концепции, 

целям и задачам его.… На основе принципов речь идет именно о 

принципиальных подходах к решению любых проблем» [1; с.488]. 

Принципы отражают главные свойства и особенности какого-либо 

явления.  В науке их именуют  – научные принципы, в технике - 

технические принципы, в праве – правовые принципы и т.д.  

 «Правовые принципы представляют собой основополагающее 

начало, каркас нормативно-правовой материи, определяют 

направленность, цели, задачи и методы правового регулирования» [2; 

с.33].  Правовые принципы характеризуются тем, что: 

а) правовая регламентация неотъемлемый атрибут  правовых 

принципов. Правовая регламентация придает нормативно-правовую 

обязательность свойствам и особенностям какого-либо явления.  

б) принципы не представляют собой что-то абстрактное, оторванное 

от реальной жизни. Как правильно полагал Мухитдинов Н.Б., важнейшая 

черта принципов права состоит в том, что они выражают не только 

существующие отношения, но и прогрессивные тенденции развития 

общества, а потому включают программные требования, отправные идеи-

задачи 
 
[3; с.110]. 
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Следует различать правовые принципы управления и принципы 

управления как социального явления. Они находятся между собой в 

соотношении – часть и целое. Принципы управления отражают глубинные 

свойства, основополагающие начала управления, как социального явления, 

вне зависимости о того, закреплены они в праве или нет.  Правовые 

принципы управления отражают   свойства управления, которые присущи 

существующей в государстве системе общественно-экономических 

отношений и сформулированы в правовых нормах.  

Поэтому  с правовой точки зрения принципы государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования – 

это законодательно установленные общие идеалы, на основе которых 

формируются организационные структуры органов управления и их 

управленческая деятельность. 

Большую роль в определении принципов государственного 

управления в  природоресурсной и природоохранной сфере имеет их 

классификация. Так, Байдельдинов Д.Л. делит принципы государственного 

управления на общие и специфические. Наиболее специфическими 

принципами государственного управления в области экологии являются: 

1. приоритет охраны жизни и здоровья человека, сохранение и 
восстановление окружающей среды, благоприятной для жизни человека; 

2. государственная собственность на природные ресурсы; 

контролируемая государством частная собственность на землю; 

3. сбалансированное решение экологических задач развития 

общества при решении задач социально-экономического развития 

государства; 

4. применение экономических методов управления путем внедрения 
экономического стимулирования для обеспечения экологического порядка; 

5. широкое привлечение и активное участие граждан, населения, 
общественных объединений и органов местного самоуправления в 

решении экологических проблем
 
[4; с.10]. 

К общим принципам, имманентно присущих государственному 

управлению безотносительно специфики объекта управляемой системы, 

можно отнести плановость, законность, подчиняемость. 

Принципы управления в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования можно классифицировать на универсальные и 

отраслевые. 

К универсальным принципам управления, распространяющимся на 

все элементы окружающей среды (земля, воды, недра, леса и т. д.), во 

всяком случае, следует отнести принцип государственного управления. 

«Принцип государственного управления представляет собой 

закономерность, отношение или взаимосвязь общественно-политической 

природы и других групп элементов государственного управления (системы 

онтологических элементов), выраженную в виде определенного научного 
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положения, закрепленного в большинстве своем правом и применяемого в 

теоретической и практической деятельности людей по управлению» [5; 

с.33].  Государственное управление общественными отношениями, 

складывающимися в сфере охраны окружающей и природопользования – 

это начальный и один из наиболее постоянных принципов экологического 

и природоресурсного права.  

Что же касается отраслевых принципов государственного 

управления, то они определены в природоресурсных отраслях права и в 

экологическом праве.  

В фаунистическом праве установлены  принципы государственного 

управления. К принципам государственного управления в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира относятся: 

- обеспечение  охраны, воспроизводства и устойчивого 

использования животного мира; 

- пользование животным миром способами, не допускающими 

жестокого обращения с животными, в соответствии с принципами 

гуманности; 

- недопустимость совмещения  деятельности  по осуществлению 

государственного контроля над использованием и охраной животного 

мира с деятельностью по использованию объектов животного мира; 

- отделение права пользования животным миром от права 

пользования земель, водами, растительным миром и другими природными 

ресурсами; 

- платность специального пользования животным миром; 

- неотвратимость ответственности за нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира; 

- участие граждан и общественных объединений в решении задач в 

области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов 

животного мира
 
[6]. 

В земельном, лесном и горном праве установлены:  принципы 

земельного законодательства (ст.4 Земельного Кодекса Республики 

Казахстан), принципы лесного законодательства (ст.3 Лесного Кодекса 

Республики Казахстан), принципы горного законодательства (ст.3 Закона 

Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»). 

В водном праве Республики Казахстан определены как принципы 

водного законодательства (ст. 9 ВК), так и принципы государственного 

управления водными ресурсами (ст. 34 ВК). 

К принципам водного законодательства ст. 9 Водного Кодекса 

Республики Казахстан относит: 

1. признание государственного значения вод, являющихся основой 
жизни и деятельности населения; 

2. первоочередного обеспечения населения питьевой водой в 
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необходимом количестве и гарантированного качества; 

3. справедливого и равного доступа населения к воде; 
4. комплексного   и рационального   водопользования   с  освоением 

современных технологий, позволяющих сократить забор воды и снизить 

вредное воздействие вод; 

5. использования водных объектов в комплексе с их охраной; 
6. платности специального водопользования; 
7. возмещения  ущерба,   причиненного  нарушением   водного 

законодательства Республики Казахстан; 

8. неотвратимость  ответственности    за   нарушение   водного 
законодательства Республики Казахстан; 

9. гласность и привлечения общественности к решению задач по 
использованию и охране водного фонда; 

10. доступность информации о состоянии водного фонда Республики 
Казахстан; 

11. использования трансграничных вод на основе международных 
норм и международных договоров, ратифицированных Республикой 

Казахстан. 

Управление водным фондом в соответствии со ст. 34 Водного 

Кодекса Республики Казахстан основано на принципах: 

1. государственного регулирования и контроля в области 

использования и охраны водного фонда; 

2. устойчивого водопользования – сочетание бережного, 

рационального и комплексного использования и охраны вод; 

3. создание оптимальных условий водопользования, сохранение 
экологической устойчивости окружающей среды и санитарно-

эпидемиологической безопасности населения; 

4. бассейнового управления; 
5. разделения функций   государственного  контроля   и  управления 

в области использования и охраны водного фонда и функций 

хозяйственного использования водных ресурсов
 
[7; с.141]. 

Закрепление в водном праве РК как принципов отраслевого 

законодательства, так и принципов государственного управления является  

оптимальным. Представляется целесообразным и в других  

природоресурсных отраслях права отразить, как  отраслевые принципы, 

так  и принципы государственного управления. 

Итак, принципы государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования - это составная часть 

принципов экологического и природоресурсного права.  

Общественные потребности по мере своего развития накапливают 

изменения во всей своей системе, в том числе в системе охраны 

окружающей среды и природопользования. Это, в свою очередь, требует 
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адекватного изменения механизмов её функционирования и прежде всего 

принципов государственного управления ею.  

Принципы государственного управления определяют 

законодательную фиксацию общих параметров, на которых строится 

«здание» организационной структуры управления (организационные 

принципы управления) и собственно управленческая деятельность в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования (функциональные 

принципы управления).  

К принципам организации управления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования относятся: 

1. осуществление управления не только государственными 

органами, но и производственными органами, ведомственными органами, 

а также участием в управлении общественных объединений и отдельных 

граждан; 

2. открытость принятия управленческих решений в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования; 

3. организация управления с учетом не только административно-

территориального деления, но и природно-географического районирования 

(бассейновый принцип управления); 

4. комплексность подхода к управлению природопользованием; 
5. соответствие управляющей системы характеру ее функций. 
Принципами управленческой деятельности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования (функциональными 

принципами) признаются: 

1. сочетание  экологических и экономических интересов; 
2. запрет сочетания  контрольных функций и  функций по 

использованию природных ресурсов; 

3. сочетание прямого  и  косвенного воздействия в деятельности 
органов государственного управления в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования (административных, экономических, 

идеологических методов управления). 
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ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ АВТОРОВ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ 

НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Одним из основных условий успешного функционирования 

патентной системы является обеспечение защиты прав авторов и 

патентообладателей. Любое право можно считать реальным лишь при 

предоставлении правообладателю достаточных средств для пресечения 

нарушений и восстановления нарушенных прав и интересов. 

Природа объектов промышленной собственности по своей сути 

нематериальна, поэтому для их охраны необходимо наличие следующих 

условий: исключительное право должно быть действительным и 

действовать на определенной территории в течении определенного срока и 

в определенном объеме. 

Однако, охрана прав - это более широкое понятие, чем защита прав, 

поскольку включает в себя всю совокупность мер правового, 

экономического, политического, организационного и иного характера, 

обеспечивающих нормальный ход реализации прав. 

Защита прав и законных интересов изобретателей и 

патентообладателей -это предусмотренные законом меры по признанию и 

восстановлению прав, пресечению их нарушений, применению к 

нарушителям мер ответственности, а также механизм практической 

реализации этих мер. В качестве субъектов права на защиту выступают 

авторы разработок, заявители и патентообладатели. 

В настоящее, время положение дел в рассматриваемой области 

меняется.  

Во-первых, споры, связанные с нарушением патентной монополии, 

приобретают большое экономическое значение. Поэтому в делах по 

защите патентных прав заинтересованы не только сами патентообладатели, 
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но и юристы.  

Во-вторых, создана Апелляционная палата, как независимая от 

Патентного ведомства инстанция, в которую заявители и 

патентообладатели изобретателям и патентообладателям 

квалифицированной помощи действует институт патентных поверенных. 

Конечно, наивно предполагать, что положение с защитой патентных 

прав изменится в одночасье. Для того чтобы сломать сложившиеся 

стереотипы в отношении использования чужих разработок потребуются 

годы работы по внедрению в сознание наших граждан, отечественных 

предпринимателей, правоохранительных органов, судей, патентоведов 

нового отношения к интеллектуальной собственности. 

В этих условиях важно иметь простой, но действенный механизм 

защиты нарушенных прав. К сожалению, действующее патентное 

законодательство не содержит такого механизма. 

Система защиты прав патентообладателей и авторов в Республике 

Казахстан находится в стадии становления. И это естественно, поскольку 

за время, прошедшее с 1992 года, когда были приняты основные законы об 

охране промышленной собственности, было бы маловероятным добиться 

ее надежной и устойчивой работы. Однако не только малый срок 

функционирования системы защиты прав патентообладателей не позволяет 

ей прочно встать на ноги, но и сама слабость патентного законодательства 

является ослабляющим моментом. 

Защита прав и законных интересов авторов, патентообладателей и 

иных обладателей исключительных прав на объекты промышленной 

собственности осуществляется путем использования предусмотренных 

законом (в частности, ГК РК) форм, способов и средств защиты. 

Способы защиты прав и законных интересов изобретателей и 

патентообладателей подразделяются на гражданско-правовые и уголовно-

правовые.  

Гражданско-правовые способы защиты представляют собой 

предусмотренные законом меры принудительного характера, с помощью 

которых осуществляется восстановление (признание) нарушенных прав и 

интересов создателей изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей, пресечение нарушений, а также имущественное воздействие на 

нарушителей. В самом Патентном законе РК эти меры не названы, однако 

перечень возможных способов защиты субъективных гражданских прав 

содержится в ст. 6 ГК РК. Выбор потерпевшим конкретного способа 

защиты из числа возможных, как правило, предопределен содержанием 

нарушенного права и характером правонарушения. 

Примерный перечень нарушений исключительного права 

патентообладателя, приведенный в ст. 15 Патентного закона не 

исчерпывает все возможные случаи несанкционированного введения в 

хозяйственный оборот запатентованных разработок. 
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С точки зрения принятого во многих странах подразделения 

нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные 

нарушения относятся к числу прямых нарушений. В казахстанском 

законодательстве ничего не говорится о том, образует ли косвенное 

нарушение вторжение в исключительную сферу патентообладателя, 

например поставка комплектующих изделий или материалов, 

предназначенных для изготовления или использования запатентованного 

объекта. 

Права патентообладателя могут быть нарушены как в рамках 

заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров. 

В рассматриваемой сфере защита соответствующих прав 

производится в основном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения 

к специальным юрисдикционным органам. Юрисдикционная форма 

защиты охватывает судебный и административный порядки реализации 

мер защиты [1; 56]. 

В целях предотвращения нарушений норм права на объекты 

промышленной собственности и защиты прав заявителей и 

патентообладателей в административном порядке в республике действует 

Апелляционный совет. Функции Апелляционного совета регулируются 

Патентным законом, Законом о товарных знаках и на сегодняшний день 

осуществляется Комитетом в порядке, предусмотренном Правилами 

подачи и рассмотрения в Апелляционном совете возражений, связанных с 

патентованием и регистрацией объектов промышленной собственности, 

утвержденными приказом Председателя Комитета от 1 ноября 2001г. 

Причиной существования процедуры возражения является то, что 

даже при очень строгой системе экспертизы государство не может 

гарантировать юридическую действительность прав, так как всегда 

существует вероятность того, что какое-либо предшествующее право было 

упущено или описание изобретения неправильно понято. 

Общим же порядком для разрешения патентных споров является 

судебный. 

Патентный закон Республики Казахстан очень скупо освещает саму 

возможность защиты прав в судебном порядке. Отсутствие норм прямого 

действия позволяет интерпретировать статьи закона весьма вольно. При 

этом у нарушителей имеется масса возможностей вести судебные 

разбирательства долгие годы, используя пробелы в законах, механизмы 

подачи апелляций. В то же время выпуск контрафактной продукции 

продолжается. 

Последние изменения, внесенные в Патентный закон РК, не носят 

радикального характера и совсем не затронули самый несовершенный 

раздел Патентного закона, посвященный разрешению споров и защите 

прав изобретателей и патентообладателей. Закон сохранил прежние 

декларативные и отсылочные нормы. 
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Проблемы судебного разбирательства по поводу защиты прав на 

объекты промышленной собственности имеют большое практическое 

значение. Большинство конфликтов связано с нарушением 

исключительных прав патентообладателей, а также условий лицензионных 

договоров. 

Казалось бы, в связи с появлением новых, наряду с традиционными, 

судебных споров, например, связанных с нарушением лицензионных 

договоров, договоров между авторами и патентовладельцами, авторами и 

работодателями, количество судебных споров должно было увеличиться, 

однако этого не произошло. 

На это есть причины: сроки рассмотрения таких споров в связи с 

перегруженностью судов общей юрисдикции значительно увеличились, 

также сложность заключается в самом выявлении и доказывании факта 

нарушения патентного права. Допустим, как простому физическому лицу  

проникать на предприятия, изучать применяемую ими технологию или 

ассортимент продукции, чтобы установить факт нарушения. 

Кроме того, в действующем законодательстве нет положений, 

непосредственно регулирующих определение размера убытков, связанных 

с нарушением патентных (исключительных прав). Есть общая норма в 

Гражданском кодексе РК определяющее понятие убытки, а именно под 

убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны 

быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которое это лицо получило бы при обычных условиях договора, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) [2; 52]. 

Как правило, несанкционированное использование нарушителем 

объекта интеллектуальной собственности влечет для владельца убытки от 

такого использования в виде упущенной выгоды, а не реального ущерба. 

Учитывая, как сложно определить коммерческую стоимость объекта 

интеллектуальной собственности, то определение размера упущенной 

выгоды вызывает большие трудности. Несомненно, такие сложности в 

определении размера ущерба также является препятствием для обращения 

за защитой в судебные органы. 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам (по состоянию на 24 декабря 2015 года) в сфере интеллектуальной 

собственности уполномоченными государственными органами за 2015 год 

выявлены следующие правонарушения: 

- по статье 158 Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях» (незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или фирменного наименования) 257 фактов; 

- по статье 198 Уголовного кодекса (нарушение авторских прав и 

(или) смежных прав) 306 фактов; 



855 

- по статье 199 Уголовного кодекса (нарушение прав на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или 

топологии интегральных микросхем) 3 факта; 

- по статье 222 Уголовного кодекса (незаконное использование 

товарного знака) 41 факт. 

Как видно из приведенных данных, по-прежнему значительное количество 

уголовных правонарушений связано с распространением контрафактной 

продукции (в основном «пиратских» CD и DVD-дисков). 

Одно из важнейших средств доказывания по делам в сфере 

интеллектуальной собственности является проведение экспертизы. 

Дела, связанные с объектами промышленной собственности 

справедливо расценить как одни из наиболее сложных в гражданском 

процессе, так как при их рассмотрении всегда возникают вопросы, 

требующие специальных познаний в области патентоведения, т.е. вопросы, 

связанные, с одной стороны, с технической сущностью изобретений, а с 

другой - с их правовым статусом. И зачастую решающим для суда 

доказательством является заключение эксперта, которого назначает судья. 

При этом необходимо отметить, что ни одна из существующих систем 

государственных экспертных учреждений (подразделения органов МВД, 

финансовой полиции, таможенные лаборатории, судебно-экспертные 

учреждения Министерства юстиции РК) не осуществляет 

патентоведческих экспертиз. 

Вопрос, кого же привлекать в качестве экспертов в суд остается 

затруднительным. 

В данном случае необходимо совершенствовать регулирование 

правоприменительной практики, связанной с привлечением указанных 

специалистов к судебной экспертизе. При этом не должно вызывать 

сомнений причастность экспертов к рассмотрению заявки и считать его 

заинтересованным в исходе судебного дела, поскольку эксперта назначает 

суд своим определением после обсуждения с участием сторон 

предложенные кандидатуры. 

Как уже было отмечено выше, рассмотрение патентных споров в 

судах тянется долго, и порой некомпетентно. И причинами являются не 

только перечисленные обстоятельства, но и отсутствие 

специализированной судебной системы, способной обеспечить скорое, 

справедливое и компетентное правосудие по делам любой категории. 

Ст. 20 Конституции Республики Казахстан гарантирует каждому 

право на судебную защиту своих прав и законных интересов. Кроме того, 

рассматриваемые споры отличаются спецификой, в частности, особыми 

свойствами фактов, подлежащих установлению. Следовательно, их 

разрешением должны заниматься специализированнее судебные органы. 

Далее, при разрешении споров о нарушении патента зачастую приходится 

разрешать те же или столь же специфичные вопросы, что и при 



856 

разрешении споров между заявителями и патентным ведомством или о 

действительности патента.  

Следовательно, делить эти споры между различными 

юрисдикционными органами нелогично. И те, и другие должны быть 

подведомственны судебным органам, специализирующимся на 

разрешении споров, связанных с патентами.  

Альтернативой специализированным судам сегодня существует 

третейские формы разбирательства в сфере интеллектуальной 

собственности. При чем указанная форма судебной защиты имеет ряд 

преимуществ: большую, чем в обычных судах гибкость при решении 

спора, возможность рассмотрения спора компетентными лицами 

(третейскими судьями могут быть специалисты-практики в области 

патентного права), более быстрое и дешевое производство, возможность 

обеспечения конфиденциальности рассмотрения споров. Правовой 

основой для указанной формы защиты прав патентообладателей является 

Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года  «Об арбитраже» [3; 1]. 

Преимущества третейского рассмотрения патентных споров 

понимается не только в Казахстане. Так, правовые основания для этого 

имеются в Российском Патентном законе, ст. 31 которого предусматривает 

возможность рассмотрения конфликтных ситуаций как в арбитражном и 

гражданском судах, так и в третейском патентном суде.  

Положительным в российском опыте является то, что в третейские 

патентные суды, кроме юристов, могут входить патентоведы, экономисты, 

финансисты, ученые, специалисты различных областей знаний. Данное 

обстоятельство существенно влияет на объективность и оперативность в 

принятии судебных решений, так как привлеченные к рассмотрению спора 

специалисты могут непосредственно давать оценку материалам дела, 

действиям сторон без назначения экспертизы. 

Таким образом, некоторые положения нормативно-правовых актов, 

касающихся защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

нуждаются в доработке и внесении соответствующих изменений и 

дополнений, а также учтена международная практика судебной защиты в 

этой области. 
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Восточный Казахстан в силу своего географического 

местоположения выделяется многообразием природы и богатым 

наследием древних культур и цивилизаций – археологическими 

монументами. Общеизвестно, что здесь выявлено огромное количество 

различных археологических памятников от эпохи палеолита до позднего 

средневековья. На протяжении довольно продолжительного времени 

отечественными и зарубежными учеными проводятся различные научно-

исследовательские работы по изучению археологических памятников 

указанного региона. Значительные работы были проведены в годы 

реализации национальной стратегической программы «Культурное 

наследие», в том числе и на территории Восточного Казахстана. На 

современном этапе в археологии республики наблюдается тенденция к 

активизации всесторонних археологических исследований. Наряду с 

непосредственными полевыми исследованиями остро существует 

необходимость в осмыслении и систематизации уже накопленного 

материала, что и обуславливает актуальность представленной статьи. 

Археологическое изучение Восточного региона Казахстана начато 

более 300 лет назад - в XVIII веке и связано с именами таких выдающихся 

ученых, как Страленберг, Миллер, Гмелин, Паллас, Фальк, оставившими 

первые сведения о древних памятниках области. 

Впервые провел раскопки на территории Восточного Казахстана 

Г.Ф. Миллер, который руководил Академической экспедицией 

функционировавшей в целях изучения природных богатств, 

этнографических и археологических объектов Сибири в 1733-1743 годах. 

Г.Ф. Миллер исследовал древние здания в долине Иртыша: Калбасунскую 

башню, Семь палат, Аблайкитский замок, провел раскопки в районах 

Ямышевской крепости и около Усть-Каменогорска на Ульбе. Результаты 

этих исследований вошли в труд Г.Ф. Миллера «История Сибири» в 4-х 

томах [2, С.15]. 

Г.И. Спасский открыл девять орхонских и уйгурских надписей в 

пещере на Иртыше, в 12 км от Бухтарминской крепости и около 

Зыряновского рудника [2, С.15]. 

На первоначальном этапе исследования проводились попутно, но 

нужно отметить, что находки фиксировались, памятники зарисовывались. 
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Найденные материалы того периода не утратили своего значения и по сей 

день. 

В последующий период велись целенаправленные исследования 

учеными в целях изучения археологических памятников, которые начались 

с исследований В. В. Радлова пяти погребений у г. Аягуз и стольких же 

захоронений у г. Семипалатинска в 1862 году. 

В 1865 году В.В. Радлов изучил Берельские курганы. Описание 

археологического исследования изложено в статье В.В. Радлова «Раскопки 

в берельской степи, недалеко от берега Верхней Бухтармы 12.07 – 

9.08.1865 г». Всего В.В. Радлов раскопал 7 курганов на Берельском 

некрополе. Вещи, найденные в кургане, в настоящее время хранятся в 

Государственном Историческом музее в Москве [9, С. 208]. 

С начала ХХ века начали проводиться планомерные, 

систематизированные работы по изучению культурно-исторического 

наследия. 

Западно-Сибирским отделом Русского географического общества, 

любителями-краеведами Семипалатинска, а также сотрудниками 

Семипалатинского музея в начале ХХ века проводились исследования 

древних памятников Восточного Казахстана. Н. Коншиным, В. 

Никитиным, Ф.Н. Педащенко были собраны интересные материалы в 

окрестностях Семипалатинской области [2, С.19]. 

Для раскопок курганов в Семипалатинской области Русским 

комитетом по изучению Средней и Восточной Азии была организована 

экспедиция, которая проводилась В.Н. Каменским совместно с A. 

Белослюдовым и В.Пилетичем. В урочище Малый Койтас, на реках 

Кзылсу и Караозек, близ пос. Караджал исследовательские работы на 

курганах проводились В. Каменским; в урочищах Эйгенбулак, 

Ашутасбулак и Базарка раскопки вел Н. Бобков; а В.Пилетич исследовал 

курганы около оз. Маркаколь и на р. Курчум [2, С.19]. 

Возобновил работы под Катон-Карагаем в 1927 году С.И. Руденко, 

который раскопал три кургана, относящиеся к эпохе ранних кочевников 

[6]. 

Одним из первых, кто дал полное представление об археологических 

памятниках эпохи бронзы Восточного Казахстана был С.С. Черников. Под 

его управлением в Восточном Казахстане начали вестись первые 

систематизированные исследования археологических памятников с 1935 

года.  

Вначале в 1935-1937 годах Восточно-Казахстанской 

археологической экспедицией Ленинградского отделения ИИМК АН 

СССР и Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР 

(ВКАЭ) под руководством С.С. Черникова была проведена 

археологическая разведка Калбинского и Нарымского хребтов. 

Экспедиция обследовала древние рудные разработки на медь, олово и 
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золото. 

В 1947 г. участники Восточно-Казахстанской археологической 

экспедиции проводили работы на территории Верхнего Прииртышья, в 

зоне затопления Усть-Каменогорской и Бухтарминской ГЭС. Экспедицией 

были изучены разновременные памятники от палеолита до средневековья. 

В 1949 году Восточноказахстанская экспедиция, организованная 

Институтом истории, археологии и этнографии АН КазССР, при участии 

Центрального музея Казахстана и ИИМК под руководством археолога 

С.Черникова провела рекогносцировочное обследование в горах Чингиз-

Тау. В ходе проведенных работ экспедицией было зафиксировано 113 

курганных групп, большинство из которых относятся к эпохе ранних 

кочевников [13, C.144]. 

Восточно-Казахстанская экспедиция с таким же успехом проводила 

свои исследования в 1950 и 1952 годах. Ими была изучена территория от 

Устья рек Бухтармы до озера Зайсан. Археологи исследовали 

разновременные археологические памятники, расположенные у деревень 

Ново-Никольская, Усть-Нарым, Малая Красноярка, у аула Канай и у 

поселка Кызыл-Ту [15, С.43]. 

Свои работы экспедиция продолжала и в 1953 году. Как пишет сам 

Черников, основной задачей экспедиции было продолжение изучения 

памятников долины Иртыша от оз. Зайсан до устья Бухтармы, в зоне 

водохранилищ Бухтарминской ГЭС [14, С.12]. Были продолжены раскопки 

могильников у деревни Мало-Красноярка и пос. Кызыл-Ту, а также 

проводились исследования памятников у деревни Славянка, пос. Пчела и 

Тускалы. 

Хотелось бы упомянуть о богатом материале, найденном в 

Шиликтинской долине в кургане №5 Восточно-Казахстанской 

экспедицией в 1960 году. 

Огромный вклад в изучение древней истории Восточного края 

Казахстана внес археолог А.М. Оразбаев, который стоял во главе 

Бухтарминской археологической экспедиции, изучившая в 1958 году 2 

кургана некрополя Шиликарым, 9 курганов некрополя Кокжар и 2 кургана 

некрополя Монекей [4, С.122]. 

В этот период велись раскопки и в Берельской долине. В 1959 году 

Государственный Эрмитаж организовал Южно-Алтайскую 

археологическую экспедицию, которой заведовал ученый С.С. Сорокин. 

Группа исследователей провела раскопки на левом берегу р. Бухтармы под 

Катон-Карагаем и изучила Берельский курган №1. В 1969 году С. С. 

Сорокин опубликовывает статью «Большой Берельский курган», в которой 

описал историографию Берельских курганов, а также материалы всех 

исследований в период с 1859-1963 годов [9, С.208]. 

Во второй половине ХХ века отечественные ученые-археологи 

проявляют большую активность в исследованиях материальной культуры 
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Казахстана.  

В северо-западной части Восточно-Казахстанской области в 1965-

1967 годах Усть-Каменогорским педагогическим институтом под 

руководством Ф.Х. Арслановой проводилась учебно-полевая 

археологическая практика студентов-историков первого курса. В 1965 г. 

проводились работы в с.Камышинка (Шемонаихинский район) и с. Чистый 

Яр (Самарский район). На основе данных исследований Ф.Х. Арсланова в 

1974 году опубликовала яркий материал. Также Арслановой был 

исследован могильник тюркского времени у с. Зевакино, расположенного в 

предгорьях Убинского хребта, на возвышенном правом берегу Иртыша (в 

5 км северо-западнее с. Зевакино Шемонаихинского района) [1, С.43]. 

В 1980-1983 годах Шульбинской археологической экспедицией, 

организованной Институтом истории, археологии и этнографии им. 

Ч.Валиханова проводятся исследования разновременных памятников в 

зоне затопления Шульбинской ГЭС. Археологическая экспедиция, 

возглавляемая А.Г. Максимовой и С.М. Ахинжановым, проводила 

широкие археологические исследования, которые включали раскопки 

памятников эпох камня, бронзы, раннего железа, средневековых 

кочевников, изучение петроглифов. В ее составе работали Ж.К. 

Таймагамбетов, З.С. Самашев, Ю.И. Трифонов, А.С. Ермолаева. В 1981 

году велись раскопки, в число которых входят памятники эпохи бронзы – 

Аир-Тау, Новошульбинское и могильники, соотносимые к кругу 

федоровского типа и датированные эпохой поздней бронзы [3, С.136]. 

В конце 80-х годов ХХ века могильник Аир-Тау исследуется Усть-

Каменогорским областным историко-краеведческим музеем. 

В 1985-1990 годах археологической экспедицией кафедры 

археологии и этнологии КазГУ им. Аль-Фараби под руководством А.М. 

Оразбаева в Семипалатинском Прииртышье были проведены раскопки 

могильников эпохи бронзы Масалы, Ашылы I и Актубек I, а также 

разновременных памятников в Катон-Карагайском, Маркакольском и 

Большенарымском районах [12, С.83]. В 1988 году исследователями 

экспедиции были открыты ранее неизвестные памятники Сарыколь, 

Байгетобе, Архиповка, Калджир, Бестобе, Караоба, Успенка, Акбулак. 

Итоги исследований могильника Койтас у р.Кызыл-Су в Таврическом 

районе, проведенных в 1985 году были опубликованы А.М. Оразбаевым и 

Г. К. Омаровым [5, С.9]. 

В 1990 году А.М. Оразбаевым велись исследовательские работы 

раннекочевнических памятников некрополя Кулбабас в местности Аксуат. 

В этот период под пристальным вниманием находится изучение 

петроглифов. З. Самашев изучал древние рисунки на скалах в Верхнем 

Прииртышье [8]. 

В период с 1992-1998 года Верхне-Иртышская археологическая 

экспедиция проводила исследовательские работы под руководством 
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А.А.Ткачева в Верхнем Прииртышье. Учеными были изучены 8 

могильников, содержащих 113 могил [10, С.4]. 

В это же время с 1992-1995 года экспедиция под руководством 

А.Т.Толеубаева и Г.К. Омарова выявили более 200 памятников эпохи 

бронзы и раннего железного века в Аксуатском, Жарминском, Аягузском, 

Маканчинском, Абайском районах Семипалатинской области [11, С.173]. 

До настоящего времени научной группой под руководством 

профессора А.Т. Толеубаева из КазГУ им. Аль-Фараби было изучено 

огромное количество сако-уйсуньских памятников в Шиликтинской 

долине и в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. 

Самым значимым событием в исследованиях данных памятников является 

обнаружение в 2003 году четвертого «Золотого человека» в кургане 

«Байгетобе» Шиликтинского некрополя [14, С.174].  

В 1998 году Геокриологическая группа международной экспедиции 

Института археологии им. А. Маргулана МОН РК под руководством 

З.Самашева проводила исследования памятников Берельской долины. 

Работы на могильнике Берель практически непрерывно ведутся с 1997 

года, результаты этих изысканий вызвали большой резонанс в 

международных научных кругах. С указанного времени было издано 

множество научных трудов по берельским раскопкам, достигнуты 

значительные результаты в их исследовании [7, С.8]. 

Памятники археологии Восточного региона Казахстана также 

вызывают научный интерес у зарубежных исследователей, при 

организации международных экспедиций привлекаются ученые из 

европейских стран, ближнего и дальнего зарубежья - для комплексных 

исследований культурно-исторических памятников.   

В настоящее время Акиматом Восточно-Казахстанской области была 

разработана и успешно реализовывается «Программа развития научно-

исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской 

области на 2016-2018 годы», направленная на сохранение и эффективное 

использование природного и рекреационного потенциала и историко-

культурного наследия области. Одной из тем данной программы является 

«Археологические работы на курганах № 2, 19 могильника Берел, 

Катонкарагайский район», работы по которой были успешно проведены в 

2016 году. В конце полевого сезона 2016 года был возведен музей под 

открытым небом над курганом №2.  

Памятники археологии Восточного Казахстана продолжают активно 

изучаться казахстанскими и зарубежными учеными, многолетний 

кропотливый труд принес к ряду сенсационных открытий и результатов 

мирового масштаба. 

Из всего вышеизложенного становится ясно, что историю изучения 

археологических памятников Восточного Казахстана можно условно 

разделить на три этапа:  
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На первоначальном этапе - в дореволюционное время, обозначенный 
регион в основном изучался в общем контексте, т.е. снаряжались разного 
рода экспедиции и маршруты, направленные на разведку недр и 
ископаемых богатств, которые попутно фиксировали памятники истории и 
культуры. На промежуточном этапе - в советский период, исследования 
были более целенаправленными, и началось осуществление планомерного 
изучение памятников историко-культурного наследия. На третьем - 
современном этапе, продолжено систематическое изучение памятников 
археологии, наблюдается прогресс в методах полевых работ, значительно 
усовершенствована технология получения, обработки и сохранения 
научной информации в силу научно-технического прогресса. Следует 
отметить, что в последний период значительная часть памятников 
археологии Восточного Казахстана изучена и изучается отечественными и 
зарубежными исследователями, но необходимо признать, что имеет место 
определенный дисбаланс в ряде аспектов хронологического и культурно-
атрибуционного характеров – на сегодняшний день в основной своей массе 
исследуются погребально-поминальные памятники эпохи раннего железа, 
имеются некоторые изыскания по эпохе бронзы, раннетюркскому времени 
и по кимако-кипчакским памятникам средневековья. Практически 
полностью отсутствуют научные изыскания по эпохе камня, 
меднокаменного века и самое главное, в силу ориентации отечественной 
археологии на исследование сугубо погребально-поминальных объектов, 
вследствие бытовавшего в советский период ошибочного мнения о 
тотальном номадизме древних обитателей Казахстана, до крайности не 
развита поселенческая археология. Также, за редким исключением, 
отсутствуют какие-либо научные изыскания по средневековой городской 
культуры Восточного Казахстана. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЕН В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Данная статья посвящена временам китайского языка. В статье 

рассмотрены все времена и всевозможные распространенные способы их 

образований. От использования конкретных слов до целых конструкций.  

Показаны все нюансы и исключения, а также образования, как 

утвердительных предложений, так и вопросительных и отрицательных. 

Показано то, что в зависимости от времени используются разные слова и 

способы для их формулировки.  Прилагаются наглядные примеры для 

полноты материала.  На мой взгляд, актуальность данной темы никогда не 

будет исчерпана так, как тема времен, а точнее их образование всегда была 

самой востребованной как для лингвистов, так и для студентов. 
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Несомненно, это, именно тот материал в лингвистике, который имеет 

практический опыт в быту, с которым мы сталкиваемся ежедневно, в 

отличии от углубленных, научных тем. Я попыталась суммировать весь 

проработанный материал и ответить на вопросы «как образуются 

китайские времена?» «Сколько способов существует?» «Как это выглядит 

на практическом примере» «Чем все способы отличаются друг от друга, в 

зависимости от времени и типа предложения?» 

Итак, перед тем как приступить к материалу о прошедшем и 

будущем  временах китайского языка, мне бы хотелось внести  

информацию о настоящем времени, так как это даст нам возможность 

увидеть некую закономерность  изменения структуры предложения в 

зависимости от используемого  времени.  

Настоящее время  

Данное время является аналогом Present Simple  в английском языке. 

Конечно же, на данном этапе хочется поговорить об образовании 

предложения с использованием данного времени, как утвердительных, так 

и  отрицательных, и вопросительных.  

Настоящее время в китайском языке, на мое усмотрение  образуется 

намного проще, чем в любом другом языке.  Это обычная постановка 

глагола без употребления дополнительных суффиксов и частиц. Например:   

утвердительная форма – 我去电影院看动画片。 

(wǒqùdiànyǐngyuànkàndonghuapian) Я иду в кино театр смотреть 

мультфильм. 

Отрицательнаяформа: при образовании отрицательного предложения 

в настоящем времени добавляется отрицательная частица 不(bù) -我不去电

影院看动画片 (wǒbùqùdiànyǐngyuànkànxīndonghuapiàn.) Я не иду в кино 

театр смотреть мултфильм. 

Вопросительное предложение образуется припомощи добавления в 

конце предложения частицы马 (ma) -你不去电影院看动画片马？ 

Также в китайском языке есть особая конструкция для выражения 

настоящего продолжительного времени, то есть аналог PresentContinuous. 

Данная конструкция имеет название  在... ... 呢（zài... ...ne. То есть. Если 

мы, хотим сказать, что какое-либо действие имеет продолжительность в 

настоящем, это будет выглядеть следующим образом:他在看电视呢。（

tāzàikàndiànshìne） Он (сейчас) смотрит телевизор. С вопросительными и  

отрицательными предложениями все идет  по аналогии, свыше 

представленной конструкцией.  

Прошедшее время в китайском языке. 

Как можно было заметить из информации, что была предоставлена 

выше, то в каком времени мы хотим что-либо сказать  и в какой 

продолжительности, к какому моменту что-либо случилось – все  это 

зависит от конструкции, которую мы используем и какие частицы 
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добавляем к глаголу. Прошедшее время не исключение. В этой статье мы 

рассмотрим несколько способов образования прошедшего времени.   

Конечно же, прошедшее время глагола обозначает действие, которое 

было совершено в прошлом. Для того, чтобы показать завершенность 

действия к глаголу присоединяется суффикс了le 

我们学了这些生词  –wǒmenxuélezhèxiēshēngcí - Мы выучили эти 

новые слова. Благодаря этому суффиксу можно сразу же понять, что 

действие уже совершилось. 

 Суффикс 了  может употребляться вместе с наречием 已经yǐjīng – 

уже. Дословно, означает, что действие уже совершилось.  

Например:  我们已经学了这些生词  – wǒmenyǐjīngxuélezhèxiēshēngcí 

- Мы уже выучили эти новые слова.  

Однако, как и в любом правиле, есть некоторые исключения.  

Суффикс 了 не ставится после глагола, если: 

1) Глагол выражен словами, выражающими чувства, например: 爱  

(ài, любить), 恨 (hèn, ненавидеть) и др. 

2) Перед глаголами стоят модальные глаголы 

3) Глаголы не означают фактическое действие (например, 象xiàng – 

быть похожим, 在 – находиться, быть в и др.) 

Отрицательные предложения образуются с помощью отрицаний 没

(Méi)  или 没有(Méiyǒu), в этом случае в предложениях не ставится 

суффикс了 

Так же, стоит иметь  в виду, что если перед сказуемым в 

отрицательной форме стоит еще слово 还hái (еще), то в конце предложения 

ставится частица 呢ne, которая придает  незавершенность действию, 

описанному в предложении. В данном случае так же не употребляется 

суффикс了 

Например:  他还没来呢  – tāháiméiláine - Он еще не пришел 

Что касается вопросительного предложения, оно может строиться с 

помощью вопросительной частицы  马 (ma), которая ставиться в конце 

предложения, как и в настоящем времени, а также может образовываться с 

помощью  没有(Méiyǒu), которая также ставиться в конце предложения, но 

уже несет в себе не отрицание, а вопросительный оттенок, в связи с этим 

употребление  суффикса了(Le) не запрещается. 

Например:  你学了这些生词没有?  – nǐxuélezhèxiēshēngcíméiyǒu? - 

Ты выучил эти новые слова или нет? 

Если в предложении имеются два глагола, то  суффикс 了(Le)может 

ставиться после любого из них. 

Прошедшее неопределенное время 
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Также в китайском языке есть прошедшее неопределенное время, 

которое показывает что действие произошло в прошлом в неопределенное 

время. Данное время образуется при помощи суффикса  过guò. 

Например:  我去过那家商店  – wǒqùguònàjiāshāngdiàn - Я бывал в 

том магазине ( действие произошло в неопределенное время в прошлом, то 

есть имеется оттенок неопределенности) 

Отрицательно предложение образуется с помощью отрицания 没 и 

没有, при этом 过 сохраняется. 

Например: 

我没到过香港  –wǒméidàoguòxiānggǎng - Я не бывал в Гонконге 

Вопросительная  форма также образуется с помощью отрицания 没

有, которое ставится в конце предложения, при этом 过 сохраняется. 

你到过香港没有?  – nǐdàoguòXiānggǎngméiyǒu? - Ты бывал в 

Гонконге? 

Будущее время в китайском языке  

В китайском языке в отличии от английского языка нет четкой 

конкретной конструкции для выражения будущего времени. В связи с этим 

у учащихся часто возникает проблема понимания о том, как же правильно 

выразить будущее время. В данной статье я расскажу несколько способов 

о том, как правильно сформировать предложение в будущем времени. 

После изучения всей найденной  мною информации в достоверных 

источниках, я поняла, что способов выражения будущего времени не мало, 

но есть те, которые многие авторы выделяют чаще всего.  

 Таким образом, можно выделить  несколько часто используемых 

способов: 

Первый способ – использование некоторых  модальных глаголов.  

Первый из них это модальный глагол «要( yào ) желать, хотеть, 

требовать» 

В отдельных ситуациях этот глагол несет в себе интонацию 

нуждаемости и необходимости. Следовательно, подобные действия будут 

выполняться в будущем.  

Например:  Мне нужно поменять деньги.  - 要换钱。(Wǒyàohuànqián) 

Далее можно выделить модальный глагол 将 ( jiang1 ) который 

обозначает  намереваться что-то выполнить. При использовании данного 

глагола, сразу понятно, что действие будет происходить в будущем. 

Следующий модальный глагол, который может выражать будущее 

это глагол 会 (hui), который переводится, как мочь что-то сделать. Этот 

глагол также  может употребляться для обозначения будущего времени. В 

предложениях подобного типа  он будет переводиться как «будет» 

Например: Он придет - 他会来 (Tāhuìlái.) 
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Второй способ выражения будущего времени это использование 

некоторых наречий. 

Одно из них, это наречие 将要 (jiāngyào), которое означает, что в 

будущем, вот-вот что-то случится. Данное наречие говорит о том, что 

действие произойдет в ближайшее время.  

Например: Автобус вот-вот поедет - 公共汽车将要出发 
(Gōnggòngqìchējiāngyàochūfā.) 

Третий способ – это использование обстоятельств будущего 
времени. 

Это самый распространенный разговорный вариант выражения 
предложений в будущем времени. В предложении можно использовать 
только обстоятельство времени, и это уже будет говорить о том, что 
предложение относится к будущему времени.  

К таким обстоятельствам относятнся: 

明天(míngtiān )-завтра 

明年(míngnián) - в будущем году 

下次(xiàcì) - в следующий раз 

下星期(xiàxīngqī) - на следующей недели 

下个月(xiàgèyuè) - в следующем месяце 

后年(hòunián) - через год 

大后年(dàhòunián) - через два года 
И тому подобные.  
Четвертый способ это использование конструкций : 

块。。。了 Kuài...Le 

要。。。了 Yào...Le 

快要。。。了Kuàiyào...Le 

就。。。了 Jiù...Le 

就要。。。了Jiùyào...Le 

Данные конструкции являются конструкциями будущего времени. 
Они подразумевают то, что действие будет произведено в скором времени. 
Фактически между ними нет никакой разницы.  

Пятый способ подразумевает, что будущее время образуется с 
помощью дублирования глаголов. 

В китайском языке можно заметить частое дублирование глаголов. 
Если эти дублирования употребляются без частицы (Le), что дает оттенок 
прошедшего времени, то автоматически весь смысл приобретает оттенок 
будущего. 

Например: Посчитайте деньги. (Естественно,подразумевается,что  
пересчитывать начнут в ближайшее время) таким образом предложение 

будет выглядеть следующим образом - 请试一试钱。(Qǐngshìyīshìqián.) 
Таким образом, можно сказать, что способы выражения времен в 

китайском языке уникальны, так как у них нет конкретных правил как, 
допустим в английском языке, нет определенной формулы, особенно в 
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будущем времени, где очень сложно собрать все возможные варианты в 
единое правило. Единственной необходимостью для того чтобы корректно 
выражать свои мысли в нужном времени является знание часто 
употребляемых конструкций.  В ходе этого мини исследования, я 
ознакомилась со многими достоверными источниками на просторах 
всемирной паутины – Интернета,  так же прочла не мало литературы, о 
китайской грамматике. После всего этого я пришла к выводу, что, как я и 
говорила способов выражения времен не мало, однако есть часто-
употребляемые, всем известные способы. Проработав весь материал я 
внесла их в эту статью, использовав некоторые предоставленные 
корректные примеры, для наглядности. 
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китайского языка» 
6   Онлайн сервис по изучению китайского языка  // http://chinese-

words.ru/ 
7 Будущее время в китайском языке // http://chinese-

words.ru/index.php/videokursy-kitajskogo-yazyka/58-budushchee-vremya-v-
kitajskom-yazyke.html     

8 Настоящее время в китайском языке // 
http://chinavsem.ucoz.ru/forum/5-316-1  

9 Прошедшее завершенное время в китайском языке // 
http://www.studychinese.ru/grammar/24/  

10 Китайский язык онлайн //  www.studychinese.ru  

УДК 378.08 

Сейташимова Г.Р.  

Республиканская специализированная школа-интернат-колледж 

олимпийского резерва.  г. Риддер, Республика Казахстан 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ- 

ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕПІЛІ 

 

«Жаңа формация мұғалімі –рухани дамыған əрі əлеуметтік тұрғыдан 

есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін меңгерген білікті 

маман, өзін-өзі əрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол 

жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін 

жауапты» деген елбасы Н.Назарбаев. Шығармашылық тұлға 

қалыптастырудың бір жолы - оқушының өз ойының өнімін, өзіндік 

http://chinavsem.ucoz.ru/forum/5-316-1
http://www.studychinese.ru/grammar/24/
http://www.studychinese.ru/
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шығармашылығын таныта білуі. Оқыту үдерісінде шəкірттерді 

шығармашылық жұмыстарға баулудың маңызы зор. 

Оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту мəселесіне 

байланысты ғылыми зерттеулердің ішінен шығармашылық іс-əрекеттің 

мəні, маңызы, негізгі сипаттары А.В.Брушлинский, В.В.Заботин, 

С.Л.Рубинштейн, М.Н.Скаткин, С.Қ.Бердібаева, С.М.Жақыпов жəне т.б. 

еңбектерінде қарастырылған.  

Шығармашылық жұмыстардың мақсаты – логикалық ойлауды 

дамыту, шығармашылық қиялды еркін, қызықты түрде беруге ұластыру, 

əдебиетті іштей түсіне отырып, оның мəні мен құдіретті орнын өз 

дүниесінде көркемдеп бере алу. Шығармашылық жұмыс адам жанының 

психологиялық əрекеттеріне байланысты. Кездейсоқ тақырыптың өзі 

шəкірттің өзіне беймəлім болған сырларды ашып беруі мүмкін. Сонымен 

қоса шығармашылық жұмыстарды орындау арқылы оқушылар салыстыру, 

жинақтау, талдау секілді іскерліктерді меңгере алады. Өз бетімен жұмыс 

жоспарын құрып, оны жүзеге асырып, түрлі кестелермен, оқулықпен 

жұмыстар жүргізеді. 

Бүгінгі оқушы үшін ең басты, маңызды не? Ең бастысы – олардың өз 

ойын, басқаның пікірін сыни, шығармашылық тұрғыдан тұжырымдап 

жеткізуі. Олардың мəселені тану, оны өз бетімен туындату, пікірін 

дəлелдеу, ойын ашық айта білу, туындаған мəселені дұрыс көзқараста 

шеше білу секілді тəжірибесінің мол болуы – ең маңызды нəрсе болмақ. Ол 

үшін оқытушы сабақтың құрылымын анық, түсінікті етіп ұйымдастыруы 

қажет. Мысалы бірінші кезеңде балаларға қызығарлық əртүрлі жұмыстар 

беріледі. Негізгі мəселе – білім алушылардың шығармашылық жұмысын 

ұйымдастыру арқылы оның жеке білімін байқау жəне оған жаңа ойларды 

қосу, болашақта білікті маман болуына ықпал ету. Белсенді оқу əдісіне 

жету үшін білім алушыларға бес минуттық эссе, негізгі тірек сөздер 

бойынша эсседен бастап шағын əңгіме, ой толғау, салыстырмалы 

мінездемелер, автобиографиялық əңгіме, кейіпкер портреті секілді жазба 

жұмыстарды жазу, эпостолярлық жанрда жұмыс жасау олардың 

шығармашылық тұрғыда көркем жанрда еркін қалам сілтеуде жағымды 

əсерін тигізеді. 

Оқушылардың шығарма жаза білуі үшін көркем шығарманы оқу 

жеткіліксіз, жұмыс сапалы болу үшін оған дайындық ретінде алдын – ала 

жүргізілетін арнайы жаттығулар жүйесі болу керек. 

Бүгінгі қоғамда əрбір оқушыны шығармашылықпен ойланта жəне 

əрекет ете алатын белсенді субъект ретінде дамыту қазіргі білім беру 

мекемелерінің ең басты міндеттемелерінің бірі болып табылады. 

Сондықтан кəсіптік жəне техникалық білім беретін оқу орнына түскен 

білім алушылардың жас ерекшеліктеріне, ойлау қабілеттеріне, 

психологиясына қатысты шығармашылық белсенділікті одан ары дамыту 

қажет. Бұл шығармашылық əрекетті дамыту тек қана гуманитарлық қана 
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емес, əрбір ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пəндердің де міндеті 

болып табылуы тиіс. 

Жазба жұмыстары білім алушылардың танымдық белсенділіктерін, 

ойлау жүйесін арттыруға көмектеседі, сол себепті олардан əр баланың 

өзіндік көзқарасы, эстетикалық жəне адамгершілік танымы, эмоциясы, 

пікірі, талдау, қорытындылау, салыстыра білу тəрізді жекелік қасиеттері 

байқалып тұруы қажет. Оқытушы шығармашылық жұмыстарды 

ұйымдастырудың əдіс-тəсілдеріне оқушыларды дағдыландырып, 

меңгертуге жетелеуі тиіс.  

Тəжірибелік жұмыстарды орындау барысында оқушылардың 

танымдық іс əрекеттері қоса дамып, өз бетімен жаңа материалға қатысты 

жаңалықтарды ашуы, белгілі нəрсе туралы жаңа фактілерді анықтаулары 

жүзеге асады.  

Колледжге келген талапкерлердің білім деңгейі, бір – біріне деген 

үйлесімділігі əртүрлі болады. Өйткені əр мектептің əр сыныбынан келген 

оқушылардың оқу орнына, оқытушыға жəне өз ортасына үйренуіне біраз 

уақыт кетеді. Әсіресе колледжге орталау мектепті бітіріп келген білім 

алушы үшін шығарма жұмыстарын шығармашылық толғаныспен жазу 

мəселесі ең алдымен, жазу жұмысының теориялық негіздерін білуімен 

байланысты. Шығарма жұмысы білім алушының дүниеге көзқарасын 

қалыптастыруда игі ықпал ететіні сөзсіз. 

Қазақ тілі мен əдебиет пəнінде ұйымдастыратын шығармашылық 

жұмыс түрлерінен шығармашылық диктант; аяқталмаған ертегі; кейіпкерге 

немесе оқиғаға өзінің көзқарасын жаздырту; шығармалар бойынша түрлі 

сызба – кестелер толтыру; пікір жаздырту; шығарма кейіпкерлерімен, 

авторымен сырласу хатын т.б. жатқызып жүрміз. 

 Бұл жұмыстардың барлығын оқушылардың қабілеті мен 

мүмкіндігіне, ең бастысы қызығушылығына қарай үйлестіріп бере білу 

үлкен нəтижеге қол жеткізеді. 

Білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда 

ұйымдастыратын тағы бір жұмыс түрі – оқушылардың жазба айтысын 

жүргізу. Жазба айтысқа өлең шығаруға қабілеті бар білім алушылар қатыса 

алады. Жазба айтыстарды топ ішінде немесе топтар арасында 

ұйымдастыруға болады. Ақындар қоғамдағы, оқу орынындағы, 

топтарындағы болып жатқан оқиғалар төңірегінде т.б. тақырыптарда жазба 

айтысын өткізеді. Жазба айтыс арқылы шығармашылық жұмыс кеңейеді, 

ой-өрісі артады, əдебиетке, поэзияға деген құштарлығы дамиды. Бұндай 

үлгідегі айтысты қабырға газеті арқылы да ұйымдастыруға болады. 

Сонымен қатар əдебиет сабағында түрлі кестелер, белгілі бір 

тақырыптарға байланысты жобалар құрастырып, буклет жасап, сөзжұмбақ 

ойластырып, оларды оқушылардың өзіндік орындауына мүмкіндік туғызу 

арқылы да шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыруға болады. Қазақ 

тілі сабағында кейбір грамматикалық ұғымдарға байланысты 1-2 курс 
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оқушылары өте қызықты ертегі немесе шағын əңгіме құрастыратындай 

нəтижеге қол жеткізуге болады. Мысалы «Есімдіктер патшалығы»,  «Сан 

есімдер ауылына саяхат», «Ағайынды септіктер» сияқты шағын ертегі – 

əңгімелер оқушы қиялынан туғанымен, қазақ тілінің теориялық 

ұғымдарына сай келеді. 

Сонымен, қорытындылай келгенде қазақ тілі мен əдебиеті пəндерінің 

өз ойын еркін жеткізе білетін, өз бетінше ойлай алатын шығармашыл 

тұлға, білікті маман тəрбиелеуде маңызы мен мүмкіндігі өте зор екендігін 

айтқымыз келеді. 
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им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ «ОКТЯБРЯ» В 

КАЗАХСТАНЕ: ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ 

 

О Великой Октябрьской социалистической революции ее значении, о 

партиях и классах в ней, о знаменательных событиях и виднейших борцах 

за власть Советов создана обширная литература. Советская историография 

данной проблемы представлена многочисленными исследованиями как в 

масштабе всей страны, та и в рамках каждой союзной республики, в том 

числе Казахской ССР. 

Говоря об общесоюзной историографии проблемы Советов, в 

первую очередь следует назвать серию в трех книгах «Советы в период 

Октябрьской революции и гражданской войны» осуществленную 

Институтом истории СССР АН СССР во второй половине 60-х годов, и 

капитальные исследования академика И. И. Минца.  

В книгах, объединенных под общим названием «Советы в период 

Октябрьской революции и гражданской войны», на материалах главным 

образом центральных районов страны глубоко исследованы место и роль 

Советов в победе социалистической революции и их деятельность по 

защите завоеваний революции от объединенных сил внутренней и 

внешней контрреволюции. Однако истории организации, укрепления и 

практической деятельности Советов Средней Азии и Казахстана 

рассматриваемого нами периода в них уделено очень мало места.  

В фундаментальных монографиях И. И. Минца дана широкая 

панорама борьбы народов нашей страны под руководством ленинской 



872 

партии за победу социалистической революции, за установление 

диктатуры пролетариата. В них охарактеризованы как общие 

закономерности социалистической революции, так и специфика 

проведения ее на местах, в частности в Казахстанском и Среднеазиатском 

регионах.  

Историками среднеазиатских республик, Казахстана и Сибири 

опубликован ряд серьезных работ, посвященный исследованию истории 

установления и упрочения Советской власти в названных регионах. 

Материалы этих исследований показывают, что, несмотря на 

специфические особенности Казахстана, Средней Азии и Сибири, в этих и 

других бывших национальных окраинах России процесс эволюции 

Советов от органов революционно-демократической диктатуры 

трудящихся до органов государства диктатуры пролетариата был единым. 

Попытки изучения истории победы социалистической революции в 

Казахстане делались еще в 20-х годах, работа в этом направлении 

продолжалась в 30-х и 40-х годах. Заметные успехи в исследовании 

истории установления и упрочения Советской власти в республике и роли 

большевистских организаций в этом процессе были достигнуты во второй 

половине 50-х годов. По данной проблеме более чем за полвека написаны 

десятки сборников, сотни статей, и вполне естественно, что обстоятельный 

историографический анализ проблемы невозможен в узких рамках 

настоящего введения. 

Наша задача в этом отношении значительно облегчается тем, что в 

1983 г. вышла в свет монография З. A. Алдамжарова, а в 1984 г 

автореферат его докторской диссертации, где подробно анализируется 

основная литература по истории победы социалистической революции в 

Казахстане, изданная почти за все годы Советской власти. Историография 

проблемы опыта партийного руководства борьбой масс за победу 

Октябрьской революции в Казахстане в краткой, но емкой форме изложена 

в специальной главе монографии П. М. Пахмурного и В. К. Григорьева 

«Октябрь в Казахстане; некоторые важные вопросы историографии темы 

«В. И. Ленин и Октябрь в Казахстане» были рассмотрены  Г.Ф 

Дахшлейгером.  [1] 

В вышеназванных публикациях в целом дана правильная, 

аргументированная характеристика основных работ по истории 

социалистической революции в Казахстане, в том числе и по истории 

Советов края данного периода, исследована летопись научных знаний о 

Великом октябре в Казахстане. Следует, однако, подчеркнуть, что в 

многочисленных исследованиях по истории социалистической революции 

в Казахстане освещались лишь отдельные моменты конкретной истории 

Советов. Иначе и не могло быть, ибо тема невероятно обширна и 

многогранна.  

Первые печатные работы посвященные проблеме «Октябрь в 
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Казахстане» появились сразу же после окончания гражданской войны 20-х 

годов. Их количество увеличилось в последующие годы в особенности 

когда отмечались 10- и 20-летие победы Великой Октябрьской 

социалистической революции.  

За редким исключением львиную долю печатной продукции 20-30-х 

годов составляли материалы мемуарного характера. Среди них особого 

внимания заслуживают статьи, брошюры и книги принадлежащие перу 

активных участников борьбы за власть Советов в Казахстане, в 

дальнейшем таких видных партийных и государственных деятелей 

республики, как С. Сейфуллин, Т. Рыскулов У. Джандосов, С. Мендешев, 

А. Асылбеков, А. Айтиев, У. Исаев А. Джангильдин и др. 

Публикации вышеназванных авторов ценны тем, что в них 

содержатся интересные, малоизвестные широкому кругу исследователей 

данные об организации первых Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов в Казахстане, об их социальном, национальном и 

партийном составе, отражена революционная деятельность целого ряда 

активных борцов за власть Советов в крае, приведены сведения о процессе 

становления местных Советов как органов власти государства диктатуры 

пролетариата; аргументированно разоблачаются фальсификаторские 

измышления алашордынцев и троцкистов по вопросам установления и 

упрочения Советской власти в Казахстане. 

Не все публикации 20-30-х годов равноценны как по своему 

содержанию, так и по охвату исторических событий. Многие из них 

посвящены отдельным, локальным районам Казахстана. В них история 

борьбы за власть Советов в крае не увязывалась с общей картиной 

триумфального шествия Советской власти в стране в целом. Кроме того, в 

ряде работ давалась неправильная трактовка эволюции превращения 

Советов Казахстана в местные органы государства диктатуры 

пролетариата, отрицалось активное участие казахских трудящихся в 

социалистической революции. С подобными утверждениями во второй 

половине 20-х начале 30-х годов выступали многие активисты 

казахстанской партийной организации и прежде всего ее руководители Ф. 

И. Голощекин, И. Курамыcoв.[2] 

Подобный взгляд на вопросы советского строительства в казахском 

ауле повторялся в различных работах, опубликованных во второй 

половине 20-х и в 30-х годах. Такой подход к данной проблеме нашел 

концентрированное выражение в 40-60-х годах в публикациях видного 

историка А Кучкина. Появление его работ вызвало бурную дискуссию по 

истории советского строительства и в первую очередь по истории 

советизации казахского аула. Суть дискуссии, во-первых, сводилась к 

тому, что следует понимать под советизацией казахского аула в широком 

смысле этого слова (а отнюдь одного лишь лозунга V Казахстанской 

краевой партконференции) и, во-вторых времени она началась. 
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Оппоненты А. Кучкина указали на главную ошибку, заключавшуюся 

в том, что вполне понятную слабость многих низовых Советов Казахстана 

в 1917-1925 гг. он истолковывал как полное отсутствие Советской власти в 

казахском ауле и рассматривал новый этап советского строительства, 

наступивший во второй половине 20-х годов не как продолжение процесса 

советизации аула, начатого победой социалистической революции в крае, а 

как его начало. А. П. Кучкин неправильно истолковывал лозунг, 

выдвинутый V Казахстанской краевой партконференцией о советизации 

казахского аула и, по существу повторил ошибочную концепцию, 

высказанную в 20-х годах Г. Ф. Голощекиным и его сторонниками.  

На конкретном историческом материале оппоненты А. П. Кучкина 

доказали, что в глубоком смысле понятие (лозунг) «советизация 

казахского аула» включает в себя вопросы строительства, укрепления и 

систематического улучшения конкретной деятельности аульных Советов и 

означает борьбу за постепенное превращение аульных Советов в 

настоящие органы диктатуры пролетариата, очищение Советов от 

представителей баев, за преодоление байского влияния на казахских 

трудящихся и укрепление влияния Коммунистической партии в ауле. А эта 

борьба началась не с конца 1925 г., а с момента победы Великой 

Октябрьской социалистической революции и установления Советской 

власти в Казахстане. 

Историки республики с начала 60-х годов на основе многочисленных 

архивных материалов стали углубленно заниматься проблемами истории 

Советов Казахстана в период Великой Октябрьской социалистической 

революции. Появились статьи И. В. Русакова, А. Оспанова, автора этих 

строк, в которых освещалась история организации и практическая 

деятельность некоторых Советов рабочих и солдатских депутатов, 

раскрывалось значение отдельных съездов Советов, проходивших в период 

подготовки и победы социалистической революции, в формировании 

единых государственных органов власти на местах. 

В 1961 р. вышла в свет капитальная монография Т. Е. Елеуова 

"установление и упрочение Советской власти в Казахстане» В ней впервые 

в Казахстанской историографии сделана удачная попытка исследования 

истории организации крестьянских Советов (аульных сельских и 

станичных) в Казахстане в период упрочения советской власти, кратко 

освещена работа некоторых областных и уездных съездов Советов края, 

проходивших весной 1918 г., и их роль в формировании исполнительных 

органов власти в отдельных уездах и областях края. С. М. Кeнжебаев 

наряду с другими аспектами темы раскрывает значение Великого октября в 

создании и развитии казахской советской государственности и ее роль в 

социалистических преобразованиях в республике. 

 На Степного края (Акмолинская и Семипалатинская - материалах 

области в границах 1917 гг.) автор  настоящей книги исследовал в 1968 г. 
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конкрет ную деятельность местных Советов по упрочению власти рабочих 

и крестьян, в 1972 г. изучил историю организации, укрепления и 

практической деятельности аульных Советов Казахстана в 1917-1929 гг. 

Большой интерес представляет монография С. 3. Зиманова, в которой на 

основе глубокого изучения ленинского теоретического наследия и на 

большом фактическом материале всесторонне показан процесс 

сознательного восприятия казахским народом ленинских идей 

самоопределении народов и его активной борьбы за претворение этих идей 

в действительность монографиях  С Н. Покровского, П. М. Пахмурного и 

В. К. Григорьева, А. С. Елагина дана картина борьбы за победу Советской 

власти в Семиречье, освецены важнейшие аспекты партийного 

руководства борьбой масс за победу социалистической революции в 

Казахстане, изучена история социалистического строительства крае в годы 

гражданской войны и иностранной военной интервенции . 

Таким образом, крат обзор литературы по истории Советов 

Казахстана в период Великой Октябрьской социалистической революции 

показывает, что уже сегодня крайне необходима обобщающая работа, в 

которой в комплексе на примере всего Казахстана исследовались бы 

сложные вопросы истории организации, укрепления и практической 

деятельности Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 

февральско буржуазно-демократической революции 1917 г. до на чала 

иностранной военной интервенции и гражданской войны в 1918 г. 

естественно, что автор данной работы не ставил перед собой задачи дать 

полную картину истории под готовки и победы социалистической 

революции в Казах стане, опыта партийного руководства борьбой 

трудящихся края за ее победу. В этом плане она благодаря усилиям Т. 

Елеуова, С. Н. Покровского, П. М. Пахмурного, В. К. Григорьева, С. М. 

Кенжебаева многих других исследователей разработана достаточно полно 

Перед нами стояла более конкретная задача про следить историю Советов 

и раскрыть их роль в революции, на более углубленную обратив главное 

внимание разработку таких сюжетов темы, как особенности двоевластия в 

Казахстане и конкретная деятельность Советов как власти революционно-

демократической диктатуры народа период мирного развития 

социалистической революции, соотношение общего (всероссийского) 

частного (Казахстанского) в противоречивом процессе превращения 

Советов Казахстана в органы восстания: значение съездов Советов 

(уездных и областных) народа и привлечении просвещении политическом 

представителей широких масс трудящихся к управлению 

социалистическим государством; созидательная деятельность Советов на 

начальном этапе социалистического строительства Как справедливо 

подчеркнуто в обращении ЦК КПСС «К советскому народу», «Великий 

Октябрь продолжается в наших делах сегодня. В стране развертывается 

перестройка, революционная по своей сути издательная работа. Цель ее 
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ускорить прогресс социалистического общества. На это направлена 

выражающая волю народа политическая линия партии-линия апрельского 

пленума ЦК, VIl съезда КПСС» Верный идеям Великого Октября 

советский народ Занят творческим трудом направленным на претворение в 

жизнь стратегической линии КПСС по ускорению развития всей жизни 

нашего общества. В этих условиях изучение важных проблем истории 

Великой Октябрьской социалистической революции на примере 

различных регионов страны имеет большое научно-познавательское 

значение. Оно необходимо в тельное политическое плане борьбы с 

буржуазной фальсификацией истории нашей великой революции. Автор 

надеется, что приведенные в данной книге исторические факты и 

сделанные на их основе обобщения могут быть использованы в 

разоблачении клеветнических измышлений идеологических противников 

социализма по истории борьбы за власть Советов в Казахстане.  

«Пальма первенства» в фальсификации истории революции 

Казахстане, в искаженном в показе места и роли Советов в революции 

принадлежит казахским буржуазным националистам троцкистам. Лидеры 

Алаш-Орды А. Букейханов и А. Байтурсунов еще на заре Советской 

власти, вопреки историческим фактам утверждали, что классы и классовое 

расслоение в Дореволюционном Казахстане отсутствовали, что казахский 

народ не нуждался в социалистической революции и социалистическом 

строе. Отсюда они делали вывод о «не закономерности» победы 

социалистической революции в Казахстане и Туркестане, о 

«колонизаторском характере» Советской власти на национальных 

окраинах страны недалеко от Алашордынских идеологов ушел в 

искаженном борьбы за власть Советов в показе истории Казахстане и 

Средней Азии троцкист Г. Сафаров. Он клеветнически утверждал, что 

пролетарская в Туркестане с первых шагов приняла типично 

колониторскую внешность, что здесь Советская власть противостояла 

мусульманской бедноте как чуждая сила  перешедший на сторону врага в 

годы Великой Отечественной войны отщепенец Б. Хайт, искажая 

историческую действительность, пытается убедить читателя в Том, что 

Советская власть была распространена в Туркестане под «Туркестаном» он 

понимает территорию Средней Азии и Казахстана. -К. Н.) русскими, что 

коммунизм был идеологией, враждебной Туркестану. Отсюда он делает 

клеветническии вывод о том, что на территории Средней Азии и 

Казахстана после Октябрьской революции были лишь «русские Советы, с 

одной стороны, а другой туркестанцы. 

 Современная буржуазная историография излагает различных 

вариантах вышеназванные тезисы фальсификаторов по проблемам истории 

социалистической революции и социалистического строительства в 

Казахстане и Средней Азии, по вопросам осуществления ленинской 

национальной политики.  
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Учеными-обществоведами Казахстана и Средней Азии проделана 

значительная работа по критике клеветнических измышлений и раскрытию 

антинаучного смысла «концепций» буржуазных фальсификаторов.[3] 
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ӘОЖ 323 (574) 

Серікова З.С., Шүршітбай Б.Ш. 
С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ПАТРИОТИЗМ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ 

ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 

 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық 

дамуында саяси, рухани, мəдени жаңаруына сай жас ұрпаққа патриоттық 

тəрбие беру мемлекеттің жаңа стратегиялық бағдарламасының бір бағыты 

болып отыр. Себебі, патриот ұрпақ – Тəуелсіздігіміздің тірегі, саяси 

тұрақтылығымыздың негізі, еліміздің өркениетін алға жетелеуші, 

мемлекетіміздің мəңгілігінің белгісі. Саяси тұрақтылыққа анықтама 

беретін болсақ, «Саяси тұрақтылық – əр түрлі ішкі жəне сыртқы өзгерістер 

жағдайында саяси жүйенің өз құрылымын сақтап, тиімді өмір сүруге 

мүмкіндік беретін тұрақты жағдайы»[1. Жалпы «патриотизм» дегеніміз – 

Отанға деген сүйіспеншілік, мемлекет алдындағы борышын 

жанқиярлықпен орындау. Ал халқымыздың біртуар азаматы Бауыржан 

Момышұлы патриотизмге мынадай анықтама берді: «Патриотизм – 

Отанға, мемлекетке деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы, 

қоғамдық, мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, 

өзінің мемлекетке тəуелді екенін мойындау, яғни патриотизм дегеніміз – 

мемлекет деген ұғымды, оның жеке адаммен барлық жағынан өткені мен 

бүгінгі күні жəне болашағымен қарым-қатынасын білдіреді». 

Бүгінде, қазақ жастарына патриоттық тəрбие беру, оларды 

ұлтжандылыққа, Отансүйгіштікке баулу мемлекеттің маңызды 

бағыттарының бірі. Бірақ, бұл қазақ жастарының бойында Отан алдындағы 

жауапкершілік, ұлтжандылық сезімі жоқ дегенді білдірмейді. Себебі, бізге 

ата-бабаларымыздан ұлан ғайыр байтақ территория, тереңге тамыр жайған 

төл тарихымызбен мəдениетіміз өшпес мұра болып қалып отыр. Бай 

тарихи мұралардан нəр алған жас буын өкілдерінің рухани мүгедек болуы 
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мүмкін емес. Яғни, қоғамымызда патриот, ұлтжанды азаматтар бар, жəне 

олар қашан да бола береді. Бірақ, олардың саны көңіл көншітердей көп 

емес. Б.Момышұлы: «Адам болу – қасиет, азамат болу – міндет, патриот 

болу – парыз»,-деген сөздеріне сүйенсек, патриот болу əр адам үшін міндет 

болып табылады.  

Патриотизмді қалыптастыру — бұл тек мемлекеттік міндет қана 

емес, сонымен қатар қоғамның əлеуметтік тапсырысы. Патриотизм – 

отбасына, туып-өскен ортасына, топырағы мен табиғатына, еліне деген 

құрметтен бастау алады. Өз ұлтын, жерін сүйіп, оның мұңын мұңдап, 

жоғын жоқтайтын адам ғана шынайы патриот бола алады. Оны зорлықпен, 

нұсқаумен жүргізу мүмкін емес. Ел Президенті Н.Назарбаевтың: «Әрбір 

адам біздің мемлекетімізге, оның бай да даңқты тарихына, оның 

болашағына өзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне алатындай іс-

қимыл жүйесін талдап жасауы қажет. Елдің проблемалары да, келешегі де 

барлық адамға жақын əрі түсінікті болуы тиіс. Әрбір адам бала кезінен 

Қазақстан – менің Отаным, оның мен үшін жауапты екені сияқты мен де ол 

үшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей істеген 

жөн», – деуі патриотизмге баулудың жарқын үлгісі іспетті. Қазақстандық 

патриотизмнің анықтамасы да осынау парасатты ойдан бастау алатындай. 

Осы орайда, “Отанды сүю – отбасынан басталады” демекші, тұлғаның 

бойында патриоттық сезімді сəби кезінен-ақ бастау керек. «Отансүйгіштік 

сезім өзінен-өзі қалыптаспайды, оған белгілі бір жағдайлар, шарттар керек. 

Ең алдымен мемлекет пен халық арасындағы түсіністік, өзара қамқорлық, 

негізгісі міндеттілік қажет. Мемлекет халық алдында міндетті болса, халық 

та мемлекетке борышты. Ешбір қамқорлығы жоқ мемлекетті сүю, қолдау 

қиын» 2. Яғни, осыған сүйене отырып қазақ жастарының арасында 

патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатында біршама құндылықтар 

қажет екендігін алға тартамын: 

- Қазақстан көпұлтты мемлекет. Мұнда 130-дан  астам ұлт 

өкілдері тұрады. Нағыз патриот ұлтқа бөлінбей, барлығымыздың ортақ 

Отанымыз - Қазақстанды қорғау, өзінің отандастарын жақсы көру 

керектігін, барлық ұлт өкілдерінің Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рəміздеріне ерекше құрметпен қарауы, шын ниетімен 

қадірлеуі керектігін, əрбір ұлттың Қазақстанды ортақ үйіміз деп санау 

қажеттігін түсіндіру; 

- Ұлтжанды азамат өз тілін жетік білуі қажет. Шамасы келгенше, 

орысша сөздерді қоспай сөйлеуі керек. Себебі, қазіргі жастардың орысша 

сөйлесетіні ешкімге де құпия емес. Ахмет Байтұрсынұлы: "Тілі жоғалған 

ұлттың өзі де жоғалады" деп ақиқатты дөп басып айтқан. Біздің бар 

тірегіміз - тіліміз, дініміз, ғасырлар бойғы дəстүріміз, салтымыз бен 

мəдениетіміз екендігін жастардың санасына сіңіру; 
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- Бұл əрбір азаматтың тек өзінің конституциялық борышын өтеуі 

ғана емес, сонымен бірге оның жеке басының қалыптасуы жəне тəрбиелеу 

мектебінің қалыптасуына ықпал етуі; 

- Қазақстан Республикасының азаматының Отанын қорғауға 

деген оң көзқарасын қалыптастырып, Қазақстан Республикасының қарулы 

күштерінің əскер қатарында болатынына ұлттық патриоттық мақтаныш 

сезімін тудыру; 

- Ұлтжандылық тек мемлекетті қорғаумен ғана шектелмейді. 

Сонымен бірге əрбір азаматтың сапалы білім алып, мемлекетімізге əсіре 

пайдалы қызмет етуі, ел мүддесінің өз мүддесінен биік тұруы қажеттігін 

ұқтыру; 

- Әрбір азамат өзінің байырғы заманнан мұра болып қалған 

тариxы мен мəдениетін, салт-дəстүрін жетік біліп, құрметтеуі керек. 

Себебі, тариxын білмеген xалықтың бүгіні де, ертеңі де жоқ.  

Осылай дей келе, патриотизмді тəрбиелеу — бұл тұлғаның, елдің, 

оның мəдениетінің бірегейлігі, əлеуметтің, халықтың əлеуметтік 

психологиясының ерекшеліктері толымды көрініс табатын қоғамдық 

өмірді ұйымдастырудың мəні мен мақсаттарын пайымдау арқылы жүйелі 

дамуы. Патриотизм міндетті түрде тұлғаның жоғары əлеуметтік 

белсенділігін діттейді, өйткені оның өзі еңбекте табыстарға жету үшін, 

қоғамға, ел, жұртқа, халыққа қызмет ету үшін биік серпін болып табылады. 

Егер қазақы патриотизмнің қайнар көзін байқасақ, біздің ұлтқа ол 

ешқашан жат болмағанына, қайта бесіктегі сəттен бастап ұлттық 

тəрбиемен бірге бойға дарығанына көз жеткізуге болады. Бағзы ата-

бабаларымыз Отанды қорғауда жан-тəнін аямай, патриотизмнің ең озық 

үлгісін көрсеткен. Себебі, ол табиғаттан, ұлттық тəрбиеден берілген сезім 

болатын. Қазыбек би: «Атадан жақсы ұл туса, елінің туы болады. Атадан 

жаман ұл туса, көшінің соңы болады», – деген. Осындай аталы сөздер 

ғасырлар бойы халқымызды жігерлендіріп, қанына сіңген қасиетке 

айналған. Біз əлі де осы қасиеттен ажыраған жоқпыз. Алайда ендігі мəселе 

ұлттық патриотизм үлгісін жаңа қазақстандық патриотизммен ұштастыру, 

басқа ұлттарға өзіміздің елімізді, жерімізді, ұлтымызды, мемлекетімізді 

сыйлауына жол, бағыт көрсету болмақ.  

Жалпы, патриотизмді ұлттың тілі, діні мен ділімен тығыз 

байланысып, астасып жатқан ұғым деп қарастырған дұрыс болар. Дəл 

бүгінгі шақта көтеріліп отырған маңызды мəселелер қатарында жастарды 

патриоттық сезімге баулып, өсіру өзекті саналады. Қазақстанның кез 

келген азаматын отансүйгіштік, патриоттық рухта тəрбиелеудің орны 

бұрын да бөлекше болған, бүгін де маңызын жойған емес. Кез келген елдің 

дамуы саналы азаматтар қатарының көбеюімен де байланысты. Себебі 

болашақ – қазақ жастарының қолында. Ал осы жолда тайсалмай, елім үшін 

деп ерінбей еңбек ететін болсақ, өз үлесімізді қосарымыз анық. Келешекте 

ел тізгінін қолға алатын жастардың барынша білімді, жан-жақты, білікті 
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болуы қаншалықты маңызды болса, олардың Отанына деген 

сүйіспеншілігінің мол болуы басты қажеттілік болып табылады. Өйткені, 

елін, жерін сүймеген азамат Отанына адал қызмет ете алатыны күмəн 

тудырады. Ұлтының патриоты болған адам ана тіліне бей-жай қарай 

алмайды. Ал өз тілінде де, өзге тілдерде де еркін сөйлейтін маман қай 

кезде де еліне пайда келтіре алатыны анық. Қазіргі тəуелсіздік жағдайында 

патриоттыққа баулу – айырықша маңызға ие мəселелердің бірі болып 

отырғаны да сондықтан. 

«Жалпы əлеуметтік тұрақтылықты, ең əуелі, саяси тұрақтылықты 

негізгі қызметтерін сатылы түрде, бірізді атқаратын саяси жүйе 

қамтамасыз етеді. Ал, бұл оның туындайтын мəселелер мен 

қайшылықтарды дер кезінде анықтап, оларды шешудің сəйкес шараларын 

қабылдайтындығын білдіреді. Сондықтан қоғам тұрақтылығын өз іс-

қызметінде тек заңдар мен басқа да нормативтік актілерге сүйенетін 

мемлекет «жоғарыдан» қамтамасыз етеді. Осы арқылы жүйенің қызмет ету 

қарқындылығы қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда барша саяси билік 

субъектілерінің қызмет- қайраткерлігін бақылау зор маңызға ие болады. 

Алайда тұрақтылық, оның ішінде саяси тұрақтылық, қоғам 

демократиялығының дамуына қарай, азаматтардың жүзеге асыратын 

шынайы саясаты, саяси басшылығының дұрыстығы негізінде билік 

органдарына деген сенімінің күшеюіне қарай едəуір нығайып, мейлінше 

тұрақты бола түседі. Бұл жағдайда тұрақтандарушы сана патриоттық 

санамен «қабысып», қоғам дамуы мен нығаюының күшті тұрақтандырушы 

факторы маңызын иеленеді» 3. 

Жоғары да айтылып кеткендей, дəл осы патриотизм қоғамның саяси 

бірігуіне, ынтымақтасуына немесе, керісінше, саяси жіктелуіне, бөлінісіне 

əкеле алады. «Ақпараттық-бағдарлық тұрғыда дəл осы патриоттық 

көзқарастар əрекет етуші саяси жүйе туралы саналы білімді бойына тұтып, 

осыған байланысты адамдар мінез-құлқының саяси бағыттаушысы болып 

табылады. Дəл осы патриотизм адамның өз Отанында үстемдік ететін 

саяси билік жүйесін қолдауының немесе, керісінше, оған қарсы болып 

күресуінің негізгі себептерінің біріне айналады. Сонымен, кеңінен 

ұғынылатын патриотизмнің саяси рөлі саяси қатынастарды тікелей 

реттеушілігінен көрінеді. Қоғамның саяси-əлеуметтік құбылысы ретіндегі 

патриотизм саяси билікке тікелей ықпал етеді; ұлттық-мемлекеттік 

қауіпсіздікті қамтамасыз етеді; саяси жəне саяси-əскери тұрақтылыққа 

қолдау жасайды; қоғамның саяси мəдениетін қалыптастырады» 4. 
Қазақстан патриоттарының сезімдері мен іс-əрекеттері Отанға жəне 

оның халқына бағытталған. Патриотизм — бұл саяси идеология, оның 
басты қағидасы Отанға, өзінің халқына, Атамекеніне деген сүйіспеншілік 
болып табылады. Бұл өз еңбегімен, жанкешті ерліктерімен елінің беделін 
арттырып, халқының абыройын асыратын қазақстандық азаматтардың 
күнделікті өмірінде пайда болады. Бірақ ол Отан мен Қазақстан халқына 

https://articlekz.com/kk/article/16019
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қауіп төнген сындарлы жағдайларда, əсіресе айшықты əрі қарқынды түрде 
туындайды. Күнделікті тіршілікте ол азаматтардың өндірістегі, 
ғылымдағы, өнердегі, спорттағы, сондай-ақ жауынгерлерді туған өлкені 
батыл қорғауға, өз халқының, елінің, Атамекенінің егемендігін, «құрмет 
көрсетіліп, қастерленуі» тиіс шекарамыздың бұзылмауын, қоғамдық 
құрылыстың мызғымастығын қамтамасыз етуге даярлайтын əскери 
қызметтегі жасампаз еңбегінен көрінеді дей келе, мемлекетіміздің, 
қоғамымыздың асқақ арманы əрі алға қойған басты мақсаттарының бірі 
«Мəңгілік Елге» жету жолында патриот ұрпақ тəрбиелеп, өз бойымызға да 
патриоттық сезімді сіңіру біздің үлкен міндетіміз! 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
Краеведческие музеи - это комплексные музеи, документирующие 

особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни, 
культуры и быта определенной территории или населенного пункта ( 
республики, края, области, района, города, села) [10]. 

 Краеведческие музеи — самая массовая группа музеев в музейной 
сети Казахстана и стран СНГ. Краеведческие музеи как таковые, не  имеют 
прямых аналогов за рубежом 

Собрания краеведческих музеев включают все виды музейных 
коллекций — художественные, естественнонаучные, археологические, 
нумизматические, этнографические. В них хранятся документы, оружие, 
предметы быта и т.д.  Краеведческие музеи, как правило, имеют 
постоянные (долговременные) экспозиции. Музеи проводят научно-
исследовательскую работу, направленную на изучение коллекций, ведут 
многолетние наблюдения за природно-историческими объектами, 
проводят археологические раскопки и научные экспедиции. На базе 
краеведческих музеев проводятся научные чтения и конференции, 
материалы которых публикуются в трудах музеев. 
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По данным Российской музейной энциклопедии, термин 
"краеведческие музеи" получил распространение в середине 1920-х гг. 
Прямыми предшественниками "краеведческого музея" являлись музеи 
местного края (термин сохранялся до середины 1930-х гг.) с комплексом 
отделов, отражавших природу, историю и экономику своего края. Первый 
музей местного края в Российской империи  возник еще в 18 в. (Иркутский 
музей, 1772 г.), а их массовое появление приходится на вторую половину   
XIX  века [10].  Так в середине XIX века в Российской империи   
насчитывалось 12 краеведческих музеев:  в Иркутске, Барнауле,  
Минусинске, Красноярске, Оренбурге, Тбилиси и др. [2]  

  Стоит отметить, что Оренбургский музей считается первым 
казахстанским музеем.   Он был основан в 1831 г.  под названием - Музей 
Оренбургского края  при  Неплюевском военном училище (ныне 
Центральный Государственный музей Казахстана в Алматы). Вторым в 
Казахстане и первым в Восточно-Казахстанской области стал Областной 
историко-краеведческий музей г. Семипалатинска, основанный в 1883г. 
[8]. В 1915г. была  открыта первая краеведческая выставка будущего  
Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого  музея в г. 
Усть-Каменогорске. Сегодня он является самым   большим 
государственным хранителем истории Восточного Казахстана. [3] 

Зарождение и развитие музейного дела и коллекционирования в 
Восточном Казахстане начинается с первых исследовательских 
экспедиции казахстанского края,  организованных в конце ХIX в. 
Академией наук России при участии российских, немецких и шведских 
путешественников.  Результатом этих экспедиций стали  
картографические, историко-географические  и археологические работы. 
Большое внимание уделяется  научно-исследовательской  деятельности 
исторических, географических обществ и статистических комитетов. 
Пример этому Семипалатинский  Областной статистический комитет  
(1878г.), ставший первым учреждением на востоке Казахстана, который 
занимался вопросами изучения культуры и быта населения края, и 
созданный на его основе  Семипалатинский краеведческий музей (1883г).  
Таким образом, одной из  причин появления музейного дела в Казахстане 
является интерес к  истории, культуре, географии  края со стороны 
российских исследователей  в конце ХIX в.  При этом,  объяснение причин  
появления и дальнейшего развития краеведческих музеев ВКО  напрямую 
связано с ролью  личности в истории  конкретного региона.  Как  в ХIX , 
так и  в нашем ХXI веке любое творческое дело будет уметь успех только в 
том случае, если  оно находится в руках   инициативных людей, 
энтузиастов, по настоящему  увлеченных своим трудом, преданных своему 
делу. Такими энтузиастами явились первые собиратели и основатели 
исследуемых музеев:  Е.П.Михаэлис  в Семипалатинске и Усть-
Каменагорске ,  В. В. Клинк  и Ю. Г. Хабаров  в  Риддере,  В. В. Викулов  и    
К. А. Феклистов  в Шемонаихе,  В.В.Анисимов  в  Выдрихе и многие 
другие основоположники музейного дела в своем регионе [6], [4, стр.5-7]. 
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Их разделяют эпохи, но объединяет  большая любовь и преданность 
своему делу – краеведению. Эти краеведы  были первыми основателями и 
собирателями музеев на общественных началах.  Они  вкладывали в  
любимое дело  личные финансовые  сбережения,   а порой занимались им в 
ущерб своему здоровью.  Роль данных  краеведов-исследователей  в 
истории музейного дела Восточного Казахстана огромна. 

Реконструкция  исторического процесса   появления и развития 
краеведческих музеев  ВКО  подтверждает  тесную  взаимосвязь  
исследуемых музеев от  исторических, социальных и культурных условий 
жизни общества. В связи с этим авторы  данного исследования выделяют  
пять  этапов  в  истории  появления и формирования  восточно-
казахстанских краеведческих музеев: 

1.появление первых музеев в  Казахстане  - конец ХIX  – начало ХX  
вв.; 

2.развитие музейного дела в первые годы Советской власти (20-
30гг); 

3.развитие музейного дела во второй половине  ХX в. (в 50-70 годы); 
4.период  упадка, застоя в развитии музейного дела в 90-е годы ХX 

века; 
5.период возрождения музейного дела в Казахстане  - начало ХXI 

века. 
Появление первых музеев в  Казахстане  - конец ХIX  – начало ХX  

вв. связано с  развитием  революционно-демократических и 
просветительских процессах  в истории Российской империи, так как 
значительную роль в организации и развитии  музеев играли  
представители  российской демократической  интеллигенции, 
политические ссыльные  в Казахстане. 

Развитию музейного дела в первые годы Советской власти 
способствовали повышенное внимание партии и правительства, 
принявших срезу же после революции целый ряд декретов, постановлений 
о развитии музейного дела, охране памятников истории, культуры, 
архитектуры и старины. Вопросы культурного строительства в Казахстане 
неоднократно  обсуждались на заседаниях бюро, пленумах, конференциях, 
съездах республиканской партийной организации, на сессиях, съездах 
Советов ЦК  КП  Каз ССР. 

Но при этом  музейное дело подвергалось тщательному 
идеологическому контролю. Казахстанская исследовательница  Алиясова 
В.Н. отмечает,  что «значительный урон развитию музейного дела в 
Северном и Восточном Казахстане, как и в России, нанесли решения I 
Всероссийского съезда работников музеев, состоявшегося в Москве в 
декабре 1930 году.  В соответствии с решениями съезда, усилился 
идеологический контроль, за деятельностью администрации и сотрудников 
музеев. В музеях прошли «чистки», выполняющие известный сталинский 
тезис «Кадры решают всё». Характерно, что смена руководящего состава и 
«чистка кадров» не сопровождались сокращением числа сотрудников и 
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закрытием музеев. Во второй половине 30-х гг. наблюдался значительный 
рост численности музеев. К 1937 г. их количество в Казахстане  достигло 
19, в 1939 г. – 25[1]. 

При возросшей численности музеев ощущалась острая потребность в 
профессионально подготовленных кадрах, специалистах музейного дела, а 
таковых в тот период в Казахстане не было. Большинство сотрудников 
музеев не имели законченного среднего образования. В музеях не работали 
ученые советы. Несмотря на это, многие современные казахстанские 
музееведы считают, что  «осуществляя сегодня программу перестройки 
музейного дела, крайне важно детально изучить, критически осмыслить, 
оценить, использовать в работе богатейший и разносторонний опыт 
музейного строительства в первые годы советской власти»[5,стр.15.]. 

В годы Великой Отечественной войны краеведческие  музеи  СССР 
были временно закрыты, в том числе и  музеи Восточного Казахстана. 

Развитие музейного дела в 50-70 годы  ХX века  характеризуются  
особым вниманием  к краеведению, что было связано с общими 
процессами демократизации в стране и  большому интересу к событиям и 
участникам Великой Отечественной войны. К примеру, деятельность 
массового, популярного в те годы движения «Красных следопытов». В 
1970 в целом по СССР функционировало 493 государственных 
краеведческих музея[2].  

 Именно в этот период организуются Зыряновский (1985 г), 
Риддерский (1960г), Выдрихинский (1968г), Шемонаихинский (1971г), 
Зайсанский  (1974г),  Курчумский (1976г)   историко-краеведческие музеи  
[9], [4,стр.3], [7]. 

В годы Перестройки уделяется больше внимания национальной 
истории и культуре, в связи  с чем в музеях области открываются новые  
этнические  выставки и экспозиции, а так же создаются новые музеи. 
Пример этому Тарбагатайский районный историко-краеведческий музей 
(1986г.) [11]. 

В 90-е годы все исследуемые музеи находились в тяжелой 
экономической ситуации. До минимума было сокращено финансирование 
музеев и количество сотрудников. 

В наши дни  музеи  Восточного Казахстана являются главными 
хранителями исторической, социальной, культурной памяти своего края.  
Они стоят на одном из первых мест среди других социальных институтов 
культуры нового времени. На протяжении уже более столетия  они играют 
важную роль в изучении, сохранении, пропаганде историко-культурного и 
природного наследия региона, воспитании гражданственности и 
патриотизма. Пройдя сложный путь становления, краеведческие музеи и 
сегодня являются подлинными научно-исследовательскими, культурными, 
информационными  центрами в регионах. 
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Двор в советское время был всем: местом социализации, местом игры 

и вхождения в мир взрослых и детей разных статусов и поколений. 

«Тополь осенял наше детство. Может, это звучит слишком 

романтично, старомодно, только иначе не скажешь. Сколько мальчишек и 

девчонок выросло под ним – и в прошлом веке, и в нашем, двадцатом! 

Вырастили, нянчили и учили жить своих детей. Уходили воевать и, 

случалось, что возвращались. Мне кажется, тополь помнил всех. Всех, кто, 

сцепившись друг с другом руками, пытался обхватить внизу необъятный 

ствол. Тополь помнил всех, кто ссаживал на коленях кожу, пытаясь 

добраться хотя бы до первой развилки. Всех, кто, окончив школу, вбегал 

во двор и радостно лупил, по стволу ненужным теперь портфелем… 

Тополь не обижался ни на ребят, ни на взрослых… 

Он щедро кидал свою тень на двор, заросший по краям лебедой, 

крапивой и лопухами, на длинное крыльцо, где любили играть в лото, в 

бантики или просто рассуждать о жизни. Иногда мы засиживали на 

крыльце до позднего вечера. Листва делалась черной, и сквозь нее  

мерцали беспокойные живые звезды. Сквозь нее или просто среди 

листьев? Ведь тополь был до неба! 

Да, тополь осенял и двор, и детство, и мечты детей о высоте, о 

полетах, о небе, о счастье…» это вспоминания Вячеслав Крапивины, его 

ассоциации с родным двором, домом [3]. 

Двор объединял и воспитывал, закалял и настраивал душу. В нем был 

свой микромир и микроклимат, свои лидеры и изгои, свой набор правил и 

чести, дозволенного и неприличного. А для детей двор был  местом, где 
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правила игра. В ней и с ней происходило и приходило все самое главное. 

Двор был особым миром, в нем формировалась активность (и пассивность) 

и, забегая вперед можно сказать, что эти качества и оставались с каждым 

на всю жизнь! Особенно безжалостной была невинная игра в палочки. Из 

воспоминаний Алексея Федоровича: «На дощечке типа качели на одной 

стороне укладывалось двенадцать палочек. Один из играющих ударял 

ногой по другому концу дощечки и палочки разлетались по двору. Пока 

водящий собирал их и складывал на место, все разбегались и прятались. 

Дальше начиналось невообразимое: водящий должен был ходить по двору 

и искать, а найдя, бежать сломя голову к кону и выкрикнуть определенную 

фразу. А пока он ищет, любой из спрятавшихся мог подбежать и, ударив 

ногой по кону, вновь рассыпать все двенадцать палочек. Но если при этом 

водящий успевал подхватить на лету одну из них, то он уже переходил в 

разряд играющих, а незадачливый ударник становился водящим. Игра 

бесконечная, с попеременным успехом, беготней, спорами и криками» [2]. 

И хотя возраст играющих был самый разный, где-то от четырех до 

двенадцати лет, но как-то особенных обид старшие младшим не делали. 

Более спокойной вспоминается игра с мячиком в вышибалу: две команды с 

разных сторон выбивают одного или двух в центре, они все время в 

движении, все время поворачиваются к тем, у кого в данную секунду мяч и 

кто готовится в тебя его бросить. И опять - если мяч будет пойман на лету, 

то за это присуждалось очко. Играл весь двор без различия возраста и 

пола. Были, конечно, игры и только для ребят – вроде знаменитого козла, 

через которого прыгали, широко расставив ноги, и девчачьи – в классики 

или прыгать через веревочку. 

Ни один мальчик не стал, бы прыгать через веревочку, его бы просто 

засмеяли. Ну и представить себе девочку в платьице за игрой в козла тоже 

невозможно! Было еще одно тайное занятие для тихих девочек - 

устраивать нечто вроде мозаики в земле, где в ямке укладывались цветные 

камушки, стекляшки, лепестки цветов и все это накрывалось осколком 

стекла и маскировалось песком, это была тайна [1]. 

Главным занятием детей во все века была и остается игра. Именно она 

является одной из вечных вещей в мире, а может, это особый мир, куда нет 

доступа взрослым. Меняются времена, а вместе с ними и игры.  

Взрослые часто говорят, что современные дети уже не те. Так ведь и 

современные взрослые когда-то были «не теми» детьми для своих 

родителей. Это было время, когда про сотовые телефоны можно было 

узнать только из советской фантастики. Большинство детей 

довольствовалось таким устройством связи, в котором два спичечных 

коробка соединялись шелковой нитью. Такой телефон обеспечивал связь 

до 10 метров. К слову сказать, на таком расстоянии слышно и без 

телефона, но так ведь, интереснее! Дети большую часть времени 

находились на улице. Во дворе собиралось много детей разных возрастов, 
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которых объединяли одни дворовые игры. Девочки постоянно, прыгали 

через резинку, что-то вязали, вышивали и вели свои разрисованные 

тетрадки с интересными стишками, анкетами для подружек и гадалками. А 

еще девочки вырезали кукол из бумаги и одежду, чаще всего они сами себе 

рисовали и разукрашивали одежду для них [6]. У мальчишек так же были 

свои игры. Характерными их особенностями было использование чего-то 

эмоционального, с физическими нагрузками, с большой авантюрной 

жилкой. Пацанские забавы – это игры в «войнушку», рогатки, самопалы, 

тарзанки и, конечно же, перочинный нож! Нож являлся символом 

причастности к силе и его использовали для игр вне стен школы. Самая 

известная игра с ножом называлась «Земля». Два игрока рисовали на земле 

большой круг, разделенный пополам. Нужно было метать нож в кусок 

земли противника и по его положению определялось, какой кусок тверди 

будет отходить оккупанту. Играли до того момента, пока одному из 

игроков не оставалось на земле места куда можно поставить ногу [5]. 

И мальчиков и девочек 70-80-х годов объединяли такие подвижные 

игры как «Казаки-разбойники», где нужно было быстро бегать, хорошо 

прятаться и проявить немало изобретательности в расстановке меток, 

«Палки-стукалки сам за себя», «Лапта», «Рыбак и рыбки», «Пятнашки». 

Так же очень популярными были игры с мячом, такие как «Квадрат», 

«Десяточка» и «Вышибалы». 

За основу сюжетно-ролевых игр брали самые «модные» на тот момент 

фильмы «Неуловимые мстители», «Чингачгук» или «Три мушкетера». Все 

эти игры были захватывающие, со сценарием пленения и очень 

подвижные. Из всех игр, смело смотревших в лицо времени, самой 

вожделенной для детей была электронная игра с Волком, который ловил в 

корзинку яйца, под названием «Ну, погоди!». Без сомнения, дети, 

набравшие более 1000 очков, смогли бы в одиночку оборонять Брестскую 

крепость, поскольку нервов и реакции им было не занимать. 

  Одной из самых популярных игр была «Зарница». Дети делились на 

две команды, ведущий прятал «знамя» и главной целью обоих команд 

было обойти препятствия и найти «знамя». Эта игра способствовала 

улучшению коллективной работы детей, а также ориентации на местности 

и уделяло большое внимание патриотическому воспитанию ребенка.  

Из воспоминаний Кочетовой Наталии Ивановны: «В детстве я 

ходила в музыкальную школу на Пролетарской улице. Тогда было не 

очень много свободного времени. Но так как у нас дом был построен для 

сотрудников Машзавода молодого возраста и у всех были практически 

дети. И если дети выходили на улицу, то была такая  команда, то было не 

скучно. У нас во дворе строили горки. Ну, кружки – стадион Восток. 

Коньки – пожалуйста. Вот это все. На прокат коньки постоянно» [4]. 

Типичный советский дворик состоял из многих характерных деталей, 

часть из которых уже уходит в прошлое. К примеру, кроме песочницы и 
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качелей, непременно присутствовал деревянный столик со скамейками, за 

которым пенсионеры, преимущественно мужского пола, сражались в лото 

или домино с характерными стуками и возгласами. Их из окна наблюдали 

супруги, заодно смотря орлиным взором, не ломает ли кто из маленьких 

хулиганов ветки, не рвет ли зеленые яблоки и не лазит ли по ухоженному 

газону [7]. 

Еще один – старые металлические турники, по которым дети лазили 

и скакали, словно обезьянки по лианам в джунглях, а взрослые 

развешивали на них ковры и выбивали пыль специальными плетками. 

Около каждого подъезда непременно заседала "стража" бабушек на 

лавочках! Они важно обсуждали все на свете (от политической обстановки 

в мире до новых соседей из соседнего двора), сушили подушки на 

железных раскладушках и сторожили развешанное на веревках белье, 

которому иногда доставалось от мячиков и рогаток. Когда же простыни и 

халаты снимали, дети смело использовали освободившиеся веревки для 

пионербола. 

У каждого подъезда на газоне имелась специальная железная 

штуковина – чтобы перед заходом домой с обуви грязь счищать. Если у 

двух девчонок не хватало еще одной участницы для игры в резиночку, на 

эту железяку натягивалась одним краем резинка – и можно было 

попрыгать хотя бы с "усеченным" вариантом правил. Разумеется, не 

обходилось и без игры в классики: весь асфальт был расчерчен 

квадратами, по которым гоняли коробочку из-под гуталина или монпансье. 

А еще дети строили шалашики в кустах, под половиной балконов 

выстраивали "домики" или "магазины" с листиками вместо денег и 

овощными ящиками вместо прилавков, под зарослями сирени прятали 

«секретики» из фантиков под цветными стеклышками, прыгали на 

импровизированных бесплатных "батутах", то есть основах с 

металлическими сетками от старых железных кроватей. По вечерам очень 

любили слушать и рассказывать страшные истории. Новые и 

захватывающие истории чаще всего рассказывали те ребята, которые 

ездили в пионерские лагеря.  

Двор для советского ребенка был волшебным миром. В этом 

пространстве ребенок проходил социализацию личности. Учился 

общению, дружбе, закалял характер и встречал много нового опыта.  

Ребенок развивал способности коммуникации, а также невербального 

общения.  
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Бүгінгі таңда қоғамымызда қолданыс аясы кеңейіп келе жатқан 

мемлекеттік  тілдің мəртебесін арттыруда БАҚ-тың жəне онда қызмет 

атқаратын журналист маманның рөлі зор. Осы тұрғыдан алып қарағанда 

БАҚ-тың ең қуаттысы – теледидардағы журналист маманның кадрдегі сөзі 

мен тіл мəдениеті мəселелерінің қыры мен сырын меңгеру болашақ 

журналист маман үшін ауадай қажет. Журналистің кадрдегі сөзі мен тіл 

мəдениеті мəселелерінің теориялық жəне тəжірибелік негізіне жан-жақты 

зерттеу жүргізу- жұмыстың басты мақсаты болып табылады. 

Қазақстан – болашағы бекем, елдік үміттері ақталмай қалмас жас 

мемлекет. Қазіргі жаңару-жаңғыру дəуірінің жарқын мұраттарының бірі – 

азат реңі, өршіл рухты қазақ халқының əлемдік дидарын қалыптастыру, 

жаһандану заманынан алар өз орнын, енші-үлесін айқындау болып 

отырғаны шындық. Әрине, бұл елдік мəселенің оң шешім таппағы, дербес 

бағыттан ауытқымауы ақпарат кеңістігіміздің қауіпсіздігіне де тікелей 

байланысты. Бүгінгі күннің талассыз ақиқаты – осы. Еңбек қатынастары 

немесе өзгеде шарттық қатынастар негізінде бұқаралық ақпарат құрлы 

үшін хабарлар мен материлдар жинау, өңдеу жəне əзірлеу жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға – журналист. Бүгінгі таңда 

журналистиканың теледидар саласындағы журналистері жаңа бағыт пен 

заманауи технологияларды қолданудың арқасында, халыққа ақпарат 

жеткізуде əртүрлі формаларды қолдануда. 

Қазақ ұлттық теледидарының «Ақпараттар ғасырындағы» басты 

мəселесі  - жаңа пішін,  соңғы түр, экрандық тіл, техникалық қарулану, 

жүргізушілік шеберлікті дамыту болып отыр. Уақытпен үндестік тауып, 

бейнелік шешім, ритмикалық ырғақтылыққа мəн беріп, көрермен жүрегіне 

толқыныс пен толғаныстың тұтастығын біріктіре білу жаңа бір дүние 

танымға бастайды. [1, 4 б.]. 

Теледидар адамзаттың тарихи-қоғамдық тəжірибесін кеңінен 

тарататын аса пəрменді насихат құралы, өнер мен əдебиеттің үздік 

үлгілерін халықтың игілігіне айналдыратын, қажетіне жарататын 

дəнекер.Теледидар арқылы асқар шыңдардың ақ қырын, жер мұзын, ай мен 

алыс ғаламдардың бейнесін көруге болады. Көгілдір экранның ерекшелігі 

осында. 
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Қазақстандағы теледидардың міндеті – халыққа жан-жақты ақпарат, 

жаңалықтарды дер кезінде жеткізу, елде жəне шетелде болып жатқан 

оқиғалар, саяси-экономикалық өзгерістер туралы əр түрлі тақырыпта 

хабарлар жүргізу, көңіл көтерер хабарларды тарату жəне ел көкейінде 

жүрген мəселелерді көтеріп, қоғамдағы кемшіліктердің бетін ашу болып 

табылады. 

Теледидар – бұқаралық ақпарат құралдары ішіндегі ең аудиториясы 

көп, беделдісі. Ақпарат құралы ретінде ол адамдарға тек жаңалықтарды, 

күнделікті ақпаратты таныстыруды ғана мақсат етпейді, сонымен қатар 

көрерменге ой тастап, қоғамдық пікір қалыптастырады. Кадрдегі жұмыс – 

теледидардағы ең өзекті мəселе. Ол сіздің мəтініңізге эмоция, 

репортаждың мағынасын жəне автордың беделін асырып, көрерменге 

материалды қабылдауды жеңілдетеді. Ағылшын тіліндегі етістік «stand up» 

«отырған жерден тұру керек» деген мағына береді. Журналистің қандай да 

бір ақпаратты көрерменге жеткізу мақсатында  кадрдегі  көрінісін қазіргі 

таңда stand up – стендап деп атайды. Яғни, журналист кадрден тыс мəтінде 

айта алмаған ақпаратын кадр алдына тұрып  жеткізеді. [2, 15 б.]. 

Жидегүл Әбдіжəділқызы өзінің ғылыми мақаласында журналистің 

кадрдегі сөзі жайында былай дейді: «Stand-up» - ағылшын тілінен 

аударғанда позиция, тірек, өзек, негіз, бір нəрсені нысанаға алу деген 

мағынаны білдіреді екен. Демек, журналистің кадрдегі сөзі оның 

журналистік позициясын танытатын, көзқарасын аңғартатын, ешкімге 

ұқсамайтын, өзіне ғана тəн толтаңбасы, сюжеттің қайталанбас сəті, 

көрерменге ұсынылған материалдың мəні болуы шарт. 

Журналистің барлық уақытта бірдей өз көзқарасын танытатын, өз 

тарапынан түйінді ой айтып, өз пайымымен болжам білдіретін сюжет 

жасай бермейтіні белгілі. Соған қарамасытан, əрбір сюжет сайын кадрдан 

бой көрсетуге əуестеніп алған жас тілшілерді көргенде көз ұялады. Осыдан 

келіп «Stand-up» не үшін жасалады? деген заңды сұраққа жауап іздеуге 

тура келеді. 

«Stand-up», біріншіден, тележурналистің, кəсіби тілімен айтқанда, 

телерепортердің оқиға орынында болғанын бейнелі дерекпен дəйекті ету 

үшін жасалады. Мұнда, бірінші кезекте (алдыңғы планға) репортердің өзі 

ғана емес, ол репортаж жүргізіп тұрған оқиға орнының көрінісі, соның 

анық көрінетін детальдары шығуы тиіс. Кейде керісінше телерепортердің 

кескін-келбеті экранды жабады да, ар жағында не болып жатқаны мүлде 

назардан тыс қалады. Мұның өзі – телерепортердің кəсіби деңгейінің 

төмендігін көрсететін бірден-бір мысал. [3, 26 б.]. 

Түптеп келгенде, экрандағы көріністік қатар репортердің оқиға 

ортасында болағанын дəлмедəл сипаттауы керек, яғни, журналист сол 

жерден тіл қатып, оқиға барысын баяндауы хақ. Стэндаптың бұл түрі 

əдетте сюжеттің басында беріледі. Өйткені, мұның өзі телепортердің оқиға 
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куəгері екеніне айғақ ретінде ұсынылады да, бірден көрермен назарын 

аударып алуға ықпал етеді. 

Екіншіден, телерепортердің оқиға, құбылыс, я болмаса, қандай да бір 

проблема төңірегінде қорытынды ой түйіп, тұжырым айтып, болжамды 

пікір білдіруі үшін жасалады. Бұл оқиғаны көзбен көріп, куəгер ретінде 

айтатын əңгімеден əлдеқайда маңызды, терең мағыналы, аса мəнді дүние 

болуы тиіс. Журналистиканың теледидар саласы аз уақыт ішінде елеулі 

қадам жасап, бүгінде еліміздегі мəдениеттің дамуына елеулі үлес қосып 

отыр. Хроникалы жəне көркемсуретті фильмдер, əдеби жəне театр 

спектакльдері, концерттер, маңызды оқиға болған жерден берілген 

репортаждар, соңғы хабарлар оқырман қауымның өмірін, рухани дүниесін 

байыта түсуде. 

Репортер қандай еңбек етседе, оған қойылатын басты талап, 

жүктелетін міндет – замана шежіресі, халық өмірінің жаршасы болу. 

Телеэкранда зерек ойлауы мен ділмар сөйлеуі қатар жетілген, терең ойлап, 

шешен сөйлейтін адам ғана – кемел кісі. Ол қашанда халықтың сый-

құрметіне бөленіп жүреді. Ал, шешендік қабілет, сөйлемпаздық қасиет екі 

жанның бірінде кездесе бермейді. Шешен сөйлеу өнері – көзі мəңгі 

бітелмейтін қайнар бұлақпен тең. Ал осы шешен сөйлеу білу стендапты 

сəтті көрсетудің бірден бір элементі болып табылады. [4, 19 б.]. 

Кез келген мəтіндегі əрбір сөзді нақышына келтіріп айтып, оқу 

мақамына салып, жан-тəніңмен тебірене отырып оқысаң, баяндалған 

оқиғаның болмысын өзіндік бояуымен əсерлі етіп  жеткізе білсең,  

тыңдаушыға əсер етпей қоймайды. Кез келген мəтінді - ауа-райы 

болжамынан бастап қайғылы жайттар, елең еткізер оқиғаларға дейін - 

ресми түрде немесе селқос баяндауға болады, сонымен қатар тыңдаушыны 

толғандырып, селт еткізердей етіп жеткізуге де болады. Бұл үшін 

журналист шығармашылық адамы болуы тиіс, мəтінді ішкі түйсікпен терең 

сезініп, тақырып мазмұнына қарай дауысын құбылтып отыруы керек. 

«Біз басқаларды тыңдағанда олардың айтқандарын құлақпен 

кабылдаймыз, содан кейін барып тыңдағанымызды көзбен көреміз» (К.С. 

Станиславский), яғни айтылғанды көзбен көру - тыңдау болса, ал сөйлеу - 

ойша елестетіп, бейнелеп тұрған образдарды (ұғымдарды) сөзбен сомдау 

болмақ. 

Екпін - сөз мəнінің көрсеткіші, сөздегі ой дəлдігінің көрсеткіші. 

Екпінді дұрыс қолдану дегеніміз оны қай сөзге қою керектігін таба білу 

ғана емес, оны қай сөздің арасында қолданбау керек екенін сезіну. [5, 22 

б.]. 

Ахмет Байтұрсынұлы «буын екпіні мен сөз екпінінің қолайлы 

орналасуы сөйлеу əуезділігін тудырады» дейді. Ауызекі сөйлегенде түрлі 

сөздердің үндері орайласып, ұнамды құралуын, құлаққа жағымды болып 

естілуін сөйлеу əуезділігі десек, онда екпіннің айтар ойды жеткізудегі 
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ролін бағамдауға болады, яғни екпінді дұрыс қолдану сөздің кестесін 

келтіріп айтудың негізгі шарты. 

Журналистің сөз өнерін игеруінде ескеретін басты қағидаларының 

бірі, Бөлтірік шешен айтқандай, «Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет». 

Бұл жөнінде Ақан сері Қорамсаұлы: «Мидан шыққан сөзіңе тіл себепкер» 

дейді, шынымен де табиғат адамға сөйлеу қабілеті сияқты тамаша сый 

берді десек те, ал оны қолдану, өмірлік қажетіне жаратуды əр адамның өз 

ақыл-ойына салған. Көкіректен шыққан ойдың көрікті немесе көріксіз 

болуына тіл алғышарт болады десек те, сөздің көркем болмағы ойдан 

екенін де жоққа шығара алмаймыз. Адамның сөзіне қарап оның ой-өрісін, 

жалпы білім деңгейін бағалау тəжірибесі өмірімізде кең етек алған, 

көкірегіңізде сайрап тұрған əдемі ойды жеткізетін тіл болмаса, дүниенің 

азабы сол болмақ. Қазақ ондай жандарды «қойнынан бөзі түсіп, аузынан 

сөзі түсіп» деп келемеждеген. Сондықтан да адам үшін ішкі рухани жан 

байлығын жетілдірумен қатар, сауатты сөйлеу шарттарын білу, сөйлеу 

əдебін игеру басты қажеттіліктер болмақ. Сөйлегенде айтар ойыңды 

жүйелеп алып тіл қатқан дұрыс, бұл жерде «ойнап сөйлесең де ойлап 

сөйле» деген тағылым сөз еске түседі. [6, 31 б.]. 

Қазіргі заман талабына сай қазақ журналистеріне керек қасиеттерді 

ғалым Намазалы Омашев былайша жіктейді: «...Ең əуелі алдындағы ақ 

қағазға, қаламға адалдық керек: қарақан бастың қамынан гөрі ел мүддесі, 

халық тағдыры, Отанның бүгіні мен келешегі қашанда бірінші орында 

тұруы - басты талап. Ондай журналистер қатары көптеп саналары да құпия 

емес. Ел-жұрттың жайын өткір, шыншылдықпен айта білу де жеткіліксіз, 

тəуелсіз мемлекетіміздің алғы күнге озған мүддесін əркім-əркім-ақ білетін 

шығар, дегенмен ол да журналистің қайығын жағаға жеткізе қояды деу 

ұшқарылық: білім, өмір тəжірибесі, ең бастысы дарын керек. Осының бəрі 

бір арнаға тоғысқанда ғана журналистің жазғаны жұрт назарына еріксіз 

шалынады, оқылады». Яғни, ғалымның айтуынша, бүгінгі қалам 

қайраткерлеріне қойылар басты талап - ел мүддесіне қызмет ету, содан 

кейін дарын, білім, өмір тəжірибесі мен өткір тілдің бірлігі керек. 
Журналист халық тілі қазынасындағы тілдік қордан керегін таңдап 

алып пайдалана бермесе, оның үстіне тілде бар байлықтарға шеберлік 
деңгейінен қарап, оны көріктендіру тəсілдерімен байыта түспесе, ол сөз 
шебері бола алмайды. 

Сөйлеу мəдениеті шаршы топ алдында мəдениетті сөйлеу, соның 
алғы шарттарын, əдіс-тəсілін танып білу, озық үлгілерін меңгерудің 
жолдарын іздеу, нақты қасиеттерінің сыр-сипатын анықтап, оның зерделеп 
ұғыну сияқты мəселелерге тығыз байланысты. Қазақ ұлтының ұлттық 
мүдде талабының бірі – қазақ тіл мəдениетінің үлкен бір саласы сөйлеу 
мəдениеті. 

Қазақ халқы сөз қадірін біліп, қасиетті сөзді қастерлеп, аузынан 
тастамай, өнеге ретінде данышпандығын өлең өрнектерімен өрнектеп, 
терең мағыналы сөздермен зерделеп келе жатқан халық. [7, 28 б.]. 
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«Адам сөзді тыңдай білген жағдайда ғана шешен болады», - деген 
ұлы ғұлама Унсуралмаали Кайкавус айтқандай, талантты жастар 
жақсының атын ерттеп, жанына ертіп жүріп те үлгі-өнеге алуды, шешендік 
сөзді үйренуді өздеріне мақсат тұтқаны мəлім. Шешендік – ділмар ата-
бабаларымыздың сөз сарасы, тіл маржаны, ақыл-ой дариясы, кір шалмас 
ғұмырлы өсиеті. Ол сөйлеу еркіндігі мен сөз бостандығының айғағы, 
батыл да білгір сынның үлгісі. Көп алдында еркін, ашық көңілмен 
сұхбаттасу, ой таластыру, өнер жарыстыру – тележурналистке қойылар 
басты талап осы. Олай болса, сайсында тапқырлық, салыстыру, шендестіру 
дəстүрі өнерінің жоғары түріне жатқызылады.  Ең бастысы – осы 
тəсілдерді игерген, қолдана білген адам үш бірдей мақсатты орындаған: 
тыңдаушысымен дəлелмен сендіру, уəжге көндіру жəне тапқырлығымен 
жан-дүниені толқытып тебіренту немесе əділ шешімімен рахаттандырып 
лəззатқа бөлеу. 

«Тіл мəдениеті дегеніміз – сөйлеудегі, жазудағы сыпайылық, 
ізеттілік қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді дəл айту 
шеберілігі, сөйлеу өнеріне шыныққандық, сауаттылық», - дейді профессор 
М. Балақаев [21, 4 б.]. 

Эфирдегі тележурналистке жаңа лек, жаңа толқын, бұғанасы 
қатпаған жаңа буынның əр қадамын аңдып, жаза басып, жаңылысқан 
сəттерін бетіне басып, аңдамай айтқан, құлаққа түрпідей тиіп, тұрпайылау 
естілетін сөз тіркестерін жіпке тізіп, сынап – мінеу үшін айтылған пікірлер 
қаншама. Сөз мəйегін тауып, əңгіменің майын тамызатын ділмəр шешен 
болу үшін талмай іздендіруге талпындыру, сондай-ақ, ғылыми 
тұжырымдар мен қоғамдық ой-пікірлерді тəжірибе жүзінде түйген 
ойлармен ұштастыра отырып, күнделікті жұмыс барысында сабақ болар 
жəйттерге олардың назарын аудару мақсатындағы игі ниеттер болғаны 
жөн. [8, 27 б.]. 

Демек, теледидар ісінің жаңаруы бүгінгідей нарық заманында тек 
қаржыға барып тіреледі деу бір жақты пікір болар еді. Әрбір жасалған 
хабар өз аудиториясын табу үшін қаржыны ғана емес,  сонымен қатар, 
көпшіліктің көкейіндегісін дөп басып, тартымды да қызықты етіп бейнелей 
алатын өресі биік, көңіл көкжиегі кең журналист кадрларын қажет етеді 
деген пікір – заман талабы [9, 35 б.]. 

Сөз мəдениетін сақтауда эфирге алдын ала шығып сөйлеуде 
төмендегі жайттарды қарастырған жөн: 

Сөйлеу алдындағы сенімсіздік пен үрей. Көп жағдайда адамдар 
сөйлеуге шығар алдында қатты толқып, сенімсіздік бойын билеп, 
тыңдаушылармен кездесуге жүрексінеді. Бұл адамның физикалық 
жағдайынан да көрініс табады: біреулер қалшылдап, дірілдей бастайды, 
біреулер қызарады, бозарады, келесілердің дауысы дірілдейді, тұтығып 
қалады, шықпай қалады. Бұның себебі неде? 

Ең бірінші, адам қатты уайымға беріледі, негізінен бар көңіліңізді 
сөзіңіздің мазмұнына аудару қажет; 
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Екіншіден, өз-өзіне сенбейді, өзінің мүмкіндіктерін дұрыс 
бағаламайды, негізінде адам өзін жақсы деңгейде дайындалдым деп іштей 
сендіріп, өзінің тыңдаушыларына маңызды, қажетті деген сипаттағы 
əңгіме айта алатындығына сенімді болу керек; 

Үшіншіден, кейде оратор өзінің сəтсіздікке ұшыраған сəттерін еске 
түсіріп, үнемі іштей қысылып жүреді, мұндай жағдайда кейбір көпшіліктің 
алдындағы сөздердің табысты болмауы мүмкін деген оймен келіп, ондай 
болған жағдайда сабырлы əрі саналы түрде əрекет ету керек деген 
қағиданы үнемі есте ұстау керек. 

Төртіншіден, ораторлардың қобалжуының себебі - кездесуге өз 
деңгейінде дайындалмағандықтан да болуы мүмкін. Сондықтан жақсылап 
дайындалу керек, еңбектену керек, алдын ала дайындық, еңбектену - 
сенімділіктің негізі болып табылады. Психологиялық дайындалу керек, 
алдын ала өзін-өзі жақсы нəтижеге қол жеткізетініне іштей сендіріп, өзінің 
сезімдері мен көңіл күйін басқаруға үйренуі керек. [10, 6 б.]. 

Көпшілік алдында сөйлеуге күнделікті дайындық қажет. Көпшілік 
алдына шығып сөйлеуге дайындық дегенді екі бағытта қарастырған дұрыс, 
яғни күнделікті дайындық жəне нақты бір кездесуге дайындық.  Күнделікті 
дайындық дегеніміз не? Бірінші - өз біліміңді жетілдіру, яғни жаңа білім 
жинақтау, ғылым мен техникалық əр түрлі салалардағы соңғы 
өзгерістерден хабардар болу, қажетті мəліметтерді жинау, мерзімді 
басылымдарды, телерадиохабарлардан ақпараттар алу, ғылыми, 
публицистикалық, көркем əдебиеттер оқу. 

Тіл байлығы мен оның қадыр қасиетін адам баласына қызмет еткізу 
тіл мəдениетін толық меңгерген жағдайда ғана табысты болмақ. Тіл 
мəдениеті елдің əлеуметтік өмірінде, тұрмыс тіршілігінде аса маңызды рөл 
атқарады. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ  

УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК 

 

Гражданский кодекс Республики Казахстан особое внимание уделяет 

правовому регулированию сделок. Это вполне объяснимо, потому, что 

именно сделки являются основным юридическим фактом, порождающим 

гражданские, и прежде всего – договорные правоотношения. Переход 

крыночным отношениям, свободе предпринимательства привел к 

увеличению числа совершаемых гражданско–правовых сделок. Из 

множества разнообразных сделок, совершаемых в гражданском обороте, 

подавляющая часть заключается устно, либо в простой письменной форме.  

От соответствия сделки требованиям закона во многом зависит 

защита правомерных интересов граждан и юридических 

лиц.    Удостоверение сделок, как и другие нотариальные действия, 

осуществляются нотариусами, которые работают в государственных 

нотариальных конторах или занимаются частной практикой. При 

удостоверении сделки нотариус разъясняет сторонам смысл и значение 

проекта сделки, проверяет, соответствует ли ее содержание 

действительным намерениям сторон, разъясняет сторонам все правовые 

нормы, относящиеся к сделке, ее юридическим последствиям.  

Сделка должна подписываться в присутствии нотариуса. Приступая 

к удостоверению сделки, нотариус устанавливает личности обратившихся 

для ее удостоверения, а также проверяет дееспособность граждан либо 

правоспособность юридических лиц. Дееспособность граждан в полном 

объеме возникает по достижении ими совершеннолетия, то есть 18-летнего 

возраста [1, с.24].  
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Для того чтобы сделка признавалась действительной, она должна, 

как минимум, отвечать следующим требованиям: - надлежащие 

правоспособность, дееспособность и компетентность участников; - 

законность содержания; - свобода и истинность волеизъявления 

участников; - надлежащая  форма [2, с.535].  

Сделка не соответствующая хотя бы одному из этих требований, как 

правило, должна признаваться не действительной. Нотариальное 

удостоверение сделок может совершаться любым нотариусом, за 

исключениями,   установленными в законодательстве. Исключение 

установлено для договоров о возведении жилого дома на отведенном 

земельном участке, которые должны удостоверяться по месту его отвода, а 

также договоров об отчуждений жилого дома, квартиры, дачи, садового 

дома, гаража, и земельного участка, удостоверяющихся по месту 

нахождения указанного имущества.  

Законодательные правила Республики Казахстан о месте 

удостоверения договоров могут быть изменены международными 

договорами, заключенными Республики Казахстан. Основные правила 

удостоверения сделок изложены в Законе Республики Казахстан  «О 

нотариате» от 14.07.1997 г., а также в гл. 3 Инструкции «О порядке 

совершения нотариальных действий нотариусами Республики Казахстан», 

утвержденной приказом министра юстиции Республики 

Казахстан  28.07.1998 г. №539. Согласно Инструкции «О порядке 

совершения нотариальных действий нотариусами Республики Казахстан», 

нотариус удостоверят сделки для которых законодательством установлена 

обязательная  нотариальная форма.  

По желанию сторон могут удостоверятся и другие сделки, для 

которых законодательством   не установлена обязательная нотариальная 

форма [3].  

В соответствии с действующим законодательством подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению  следующие виды сделок:  

1) договора об отчуждении (купля-продажа, мена, дарение, 

отчуждение с условием пожизненного содержания) жилых домов;  

2) завещания;  

3) доверенности на управление имуществом и на совершение сделок, 

требующих нотариального удостоверения, если иное не установлено 

законодательством;  

4) доверенности, выдаваемые в порядке передоверия, кроме случаев, 

предусмотренных гражданским законодательством;  

5) учредительные документы хозяйственных товариществ;  

6) брачные контракты.  

Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства. Каждая из сторон 

такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при 
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невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его 

стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, 

возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если 

дееспособная сторона знала или должна была знать о не дееспособности 

другой стороны.  В интересах гражданина, признанного недееспособным 

вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может 

быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она 

совершена к выгоде этого гражданина.  

Сделки от имени лиц, признанных в судебном порядке ограниченно 

дееспособными, могут быть удостоверены лишь с согласия попечителя. 

Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

Сделки от имени несовершеннолетних, не достигших 14  лет, а также 

граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, могут 

удостоверяться при условии, если за них действуют родители, 

усыновители либо опекуны. Согласно ст. 22 ГК РК, несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей, причем форма такого согласия должна 

соответствовать форме, которая установлена законодательством для 

сделки, совершаемой несовершеннолетними [4].  

Для совершения сделок родителями (усыновителями), опекунами 

(попечителями) от имени несовершеннолетних детей, опекаемых 

(подопечных) или даче согласия на их совершение в предусмотренных 

законодательством случаях требуется разрешение органа опеки и 

попечительства.  

Если у нотариуса есть основания предполагать, что кто-либо из 

участников сделки вследствие душевной болезни или слабоумия не может 

понимать значения своих действий и руководить ими, либо вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а сведений о 

признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным не 

имеется, нотариус откладывает совершение сделки на срок не более 30 

дней со дня вынесения постановления об отложении совершения 

нотариальных действий и выясняет, не выносилось ли судом решение о 

признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным. При 

отсутствии такого решения нотариус о своем предположении сообщает 

одному из лиц или одной из организаций, которые вправе в соответствии с 

Гражданско-процессуальным кодексом Республики Казахстан ставить 

вопрос перед судом о признании этого лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным, а также просит сообщить ему о принятом 

решении. В зависимости от решения этого лица (организации) нотариус 

либо совершает сделку, либо приостанавливает ее оформление до 

рассмотрения дела судом. Согласно п. 62 Инструкции «О порядке 
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совершения нотариальных действий нотариусами Республики Казахстан», 

нотариус должен отказать в удостоверении сделки, если в момент ее 

совершения дееспособное физическое лицо находится в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения [3].  

Если при совершении сделки одна из сторон является юридическим 

лицом, нотариус проверяет его правоспособность. Согласно ст. 33 ГК РК 

юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом или ответчиком в суде. Правоспособным признается такое 

юридическое лицо, которое «может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности» это положение закреплено ст. 35 ГК РК [4].  

При проверке правоспособности нотариус уточняет порядок 

образования юридического лица, знакомится с учредительными 

документами. Нотариус проверяет: зарегистрированы ли в установленном 

порядке устав, учредительный договор или положение, поскольку 

юридическое лицо считается созданными с момента его государственной 

регистрации; соответствует ли совершаемое нотариальное действие правам 

юридического лица; уточняет полномочия его представителя, которые 

подтверждаются выданной на его имя доверенностью. От руководителей 

юридических лиц, которым уставом, учредительным договором или 

положением предоставлено право заключения сделок, истребуется 

документ, удостоверяющий их должностное положение. Если 

юридическое лицо образовано коллегиальным органом, то от руководителя 

этого органа истребуется документ о назначении должностных лиц и о 

распределении между ними обязанностей. Сделка, совершенная 

юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно 

ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим 

лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей 

деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску 

этого юридического лица, его учредителя (участника) или 

государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за 

деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.  

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором 

либо полномочия органа юридического лица – его учредительными 

документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в 

законе либо как они определены в доверенности, в законе либо как они 

могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершаются 
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сделки, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих 

ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по 

иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в 

случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об указанных ограничениях.  

Для физических и юридических лиц установлен единый порядок 

оформления нотариальных документов. Едины также требования, 

предъявляемые к совершаемой сделке. Нотариус должен проверить: не 

противоречит ли сделка законодательству, соблюдена ли требуемая форма, 

а также определить объект гражданских прав. Если сделка носит 

имущественный характер, то необходимо уточнить, к какому виду 

имущества она относится – движимому или недвижимому. Поскольку вся 

недвижимость регистрируется государством, нотариус проверяет 

подлежало ли данное имущество государственной регистрации и является 

ли данное лицо собственником отчуждаемого или закладываемого 

имущества.  

Сделки об отчуждении и залоги недвижимого имущества, 

подлежащего регистрации, могут быть удостоверено при условии 

представления документов, подтверждающих право собственности на 

отчуждаемое имущество. Сделки об отчуждении недвижимого имущества, 

облагаемого налогом, а также соглашения о расторжении этих сделок 

после регистрации их в соответствующих органах, могут быть 

удостоверены без представления доказательств уплаты 

налога.       Соглашение о расторжении договора оформляется либо путем 

составления отдельного документа, приобщаемого к договору, либо путем 

совершения надписи на всех экземплярах договора, на основании 

совместного письменного заявления сторон.  

Если соглашение о расторжении договора оформлено путем 

составления отдельного документа, нотариус делает отметку о 

расторжении на всех экземплярах нотариально удостоверенного договора. 

В случае, когда соглашение сторон о расторжении договора достигнуто 

после регистрации договора в установленном порядке, нотариус истребует 

справку регистрирующего органа. Если этот договор еще не 

зарегистрирован в соответствующем органе, нотариус делает отметку о 

расторжении договора на всех его экземплярах и реестре, причем ранее 

взысканная государственная пошлина (сумма, оплаченная частному 

нотариусу) за удостоверение этих договоров сторонам не возвращается. 

При признании сделки недействительной согласно вступившему в 

законную силу решению суда, нотариус делает отметку на экземпляре 

сделки, хранящейся в делах нотариального органа [5, c.68]  

А при признании сделки недействительной либо при ее расторжении 

по соглашению сторон, нотариус делает отметку об этом в реестре и 

возвращает отчуждателю право устанавливающий документ. При этом 
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ранее взысканная государственная пошлина (оплата услуг частного 

нотариуса), а также оплаченный тариф (дополнительные услуги частного 

нотариуса) сторонам не возвращаются.  

Соглашение о расторжении договора об отчуждении имущества 

может быть оформлено как путем составления отдельного документа, 

который приобщается к договору, так и надписью на всех экземплярах 

договора, подписанного сторонами. Содержание нотариально 

удостоверяемой сделки, а также заявление иных документов должны быть 

зачитаны вслух участникам. Документы, оформляемые в нотариальном 

порядке, подписываются в присутствии нотариуса. Если гражданин 

вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным 

причинам не может лично расписаться, то по его поручению, в его 

присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной 

документ может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу 

которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, 

обратившимся за совершением нотариального действия.  

Текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан 

ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и строки 

обозначены хотя бы один раз словами, а наименование юридических лиц – 

без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и 

отчества граждан, их адреса по месту жительства должны быть написаны 

полностью. В документе, объем которого превышает один лист, листы 

должны быть прошиты, прошнурованы и скреплены печатью согласно ст. 

45 Закона Республики Казахстан «О нотариате». Согласно ст. 59 Закона 

Республики Казахстан  «О нотариате» количество экземпляров 

документов, в которых излагается содержание сделки, удостоверяемой в 

нотариальном порядке, определяется лицами, обратившимися за 

совершением нотариального действия, но не должно быть менее двух 

экземпляров, подписанных участниками сделки, один из которых остается 

в делах нотариальной конторы у нотариуса [6].  

Удостоверение сделки оформляется в виде особо удостоверительной 

надписи на экземплярах сделки, скрепляемой подписью нотариуса и 

гербовой печатью, и записывается в реестр нотариальных действий.  
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ЭКСПО ҚАРСАҢЫНДА ӘЛЕМ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ   

АЛДЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН КЕЛБЕТІ  

 

Қазақстан Республикасының  мемлекет ретінде тəуелсіздік алуы -

болашаққа жол ашты десек, қателеспеген болар едік. Тəуелсіздік алғаннан 

бергі жылдар жарқын болашақ пен белең белестерге жол сілтеп, ертеңге 

күдікпен емес, нық сеніммен, нақты мақсатпен алдыға қадам басуға 

үйретті. Үйретіп қана коймай, қажырлы қайрат пен жігерлі де жалынды 

болуға бастады. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы  

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқының  бүгіні мен ертеңін 

алыстан болжап қана қоймай, сын-пікір мен сындарлы ой салар үлкен 

мəселелерді алдыға қойып, оны бірлесе шешуді басты мақсат еткені 

белгілі. 

Елбасы 2014 жылғы қаңтар айындағы Халыққа Жолдауында 

Қазақстанның  болашағы əлеуметтік, экономикалық жағынан зор екенін 

айта келіп, ел əл-ауқатының күннен-күнге өсе түскенін тілге тиек етіп, 

болашақтың еншісінде «Мəңгілік ел» болып қалу керектігін саралады. 

Шынында да, біздің мемлекет «Мəңгілік ел» болуға лайықты ел. 

Себебі, қазақ деген ұлы халықтың Көшбасшысы – Елбасы барда біздің 

қазірдің өзінде мəңгілік елге айналғанымызға дау жоқ. 

Қай жағынан алып қарасақ та, Қазақстан мемлекеті əлем назарын 

өзіне аудартқанына куə боламыз. Соның айқын айғағы – биыл 2017 жылы 

Экспо көрмесінің біздің Астанада өтуі болса керек. 

Өзімізге белгілі, Қазақстан астанасы Астана 162 жылдан астам 

тарихы бар дүниежүзілік көрмені қабылдайтын ТМД-дағы алғаш қала.  

Қазақстан əлемдік қауымдастық алдында мұндай жоғары мəртебеге 

қалай ие болды десек, бұл - Қазақстанның дүние жүзі алдындағы беделі 

мен оларды болашағынан көп үміт күттіретін  ел ретінде тануынан десек, 

еш қателеспейміз. 

http://online.zakon.kz/
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ЭКСПО бүкілəлемдік көрме немесе - индустрияландыру символы 

жəне техникалық, технологиялық жетістіктерді көрсету үшін ашық алаң 

болып табылатын халықаралық көрме болып табылады. 

ЭКСПО көрмесі дүние жүзінде тұғыш рет біздің ұлы жерімізде 

өтетін болса, онда оның ғылымға, тарихқа қосқан үлесі ретінде тарихи 

жаңалық деп қаруға болар еді. Алғашқы Бүкілəлемдік көрме 1851 жылы 

Лондонда ұйымдастырылғанын ескерсек,  одан бері өткізіліп келе жатқан 

көрмелердің барлығы да  жаңа идеялар мен ұсыныстардың жүзеге асқан 

жаңалығы іспеттес. Десек те, 2017 жылы Экспо көрмесі Қазақстан 

тарихында алғаш рет  өтетіндіктен, бұл - ұлан-ғайыр жерінде табиғи 

байлықтың мол қоры бола тұра Қазақстанның  баламалы энергетика 

«Болашақ энергиясы» мəселесін қозғауы, оның болашағы мен берер 

жетістіктеріне тоқталып, тереңіне үңіліп, ашып көрсетуге ниет етуден 

туындаған талпыныстан, толғаныстан көрінеді. Қалай десек те, ЭКСПО-

ның тұңғыш рет біздің елде өтуінің өзін қарастыру басты жаңалық  десек, 

артық айтқандық болмас.   

Бүкілəлемдік көрмені өткізудің мəртебелі екендігі де, пайдалы 

екендігі де талас тудырмайды. ЭКСПО өткізген елдің де, қаланың да аты 

өркениет тарихында қалатындығын, мемлекеттің мерейін асыратындығын 

айтпағанның өзінде, құрылысқа, туристік инфрақұрылымға, қонақүй 

бизнесіне салынатын инвестицияның мультипликативтік тиімділігін 

айтпағанның өзінде, оның зияткерлік тұрғыдағы əсер-ықпалы бүкіл елдің 

дамуына қуатты қозғау қосатындығы күмəнсіз. Біз Астанадай қала салу 

арқылы өз күшімізге, өз мүмкіндігімізге сене түссек, айналасы 14-15 

жылдың ішінде атын бүкіл адамзат баласы білген, экономикасы қуатты, 

саясаты сарабдал, халқы тағатты елдің бас қаласында бүкіл əлемнің басын 

қосып, «Біздерде мынандай бар, мынандай бар» дегізу арқылы, күллі 

адамзаттың технологиялық жетістіктерін жайып салып, ақыл-ой 

қазынасын жарыстыру арқылы өзіміз де өркениеттің өріне көтеріле 

түсеміз. 

Тарихқа  тағы да көз жүгіртсек, ЭКСПО дəстүрлі көрмесі бұған дейін 

Азияның солтүстік шығысында, Еуропа мен Солтүстік Америкада өткізіліп 

келген екен. Ал енді Шығыс пен Батыстың арасындағы алтын көпір болып 

табылатын жаңа өңірде, Еуропа, Таяу Шығыс елдерімен, бұрынғы Кеңес 

республикаларымен, сондай-ақ Орталық Азия елдерімен өте жақсы қарым-

қатынас орнатқан жас мемлекетте өткізу Астанаға тағы бір ұпай алып 

келетіні белгілі.  

 Дүниежүзілік көрмені Астанада ұйымдастыру жөніндегі Қазақстан 

өтініміне, оның негізгі бəсекелесі - белгиялық Льеж қаласы үшін 44 

дауыспен салыстырғанда ХКБ 103 қатысушы-елі қолдау көрсетті.  2012 

жылдың 26 қарашасында шешім қабылдағаннан кейін, ХКБ бас хатшысы 

Виктор Гонсалес Лоссерталес дауыс беру нəтижелері «таңқаларлық» деп 

атап  өтті.   Гонсалес Лоссерталес өзінің пікірін «...менің ойымша, осы 
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жеңіс лайықты, себебі, сіздің еліңіздің кандидатурасы ғалами қоғамдастық 

үшін əйгілі жəне маңызды болды. Қазақстан Экспо 2017 лайықты өткізу 

үшін барлық мүмкін нəрсені іске асыратынына сенімдімін» деп  білдірді. 

Көрменің Астанада өткізілуіне Қазақстанның Тұңғыш Президенті - 

Елбасы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  жеке мүдделігін білдіргені 

белгілі. Экспо көрмесін өткізу жеңісі Қазақстан мемлекетінің еншісіне 

тигенде Елбасы оның кездейсоқтық емес екендігін атап өтті. 

Яғни Қазақстанның Президенті Нұрсұлтан Назарбаев шешімді 

қабылдағанға дейін жəне кейін, осы жеңіс кездейсоқ емес деп атап өте 

келе, «Қазіргі уақытта біздің негізгі міндетіміз Экспо 2017 көрмесін 

жоғары деңгейде өткізу болып табылады. Бұл біздің мүмкіндіктерімізді 

тексеру ғана емес, сондай-ақ біздің шығармашылық əлеуетімізді көрсету 

мүмкіндігіміз» деп атап көрсетті. Президент сөзімен айтсақ, «Астанада 

өтетін Экспо республикамыздың инновациялық дамуына себепші болады» 

[3].   

Дүниежүзілік көрмені өткізгеннен қалатын мұраға көрмені 

ұйымдастырушы-қалалардың жəне олардың елдерінің халықаралық 

алаңдағы маңызын арттыру жатады. Қазақстан көрменің өткізілуіне зор 

қаражаттар жұмсауды жоспарлауына қарамастан (шамамен 1,5 млрд. АҚШ 

доллар), дүниежүзілік көрме əдетте ұйымдастырушы-ел жұмсағаннан 

артық инвестицияларды тартады. Мұнай мен газдың орасан зор қорына 

қарамастан, Қазақстан Экспо 2017 көрмесін өзі үшін жəне ХКБ өзге 

мүшелері үшін баламалы энергия жəне энергиялық тиімділік саласындағы 

инновациялық технологияларды көрсету мүмкіндігі ретінде қарастырады.  

Қазақстан үкіметі болашақта энергияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жəне қоршаған ортаға əсерін азайту мақсатында жел, күн жəне өзге 

баламалы энергия көздерінің қолданылуын көрсетпекші.   

Осылайша, Қазақстан Республикасы энергияның қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету арқылы оның қоршаған ортаға əсерін азайту мақсатында 

жел, күн жəне өзге балама энергия көздерінің қолданылуын көбейтіп, 

тарихта атын алтын əріппен жазбақшы. 

 Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш Президенті-Елбасы   

Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев Қазақтан мемлекетінің ЭКСПО-ның 

елімізде өтуін жеңіп алғаннан кейін «Францияға келген жолымыз сəтті 

болды. ЕХРО-ның 160 мүшесінің 148-і дауыс беріп, соның 103-і біздің 

жағымызда болды, біз жеңдік. Льеж қаласы 34 қана дауыс алды. Бұл нені 

көрсетеді? Біріншіден, тағы да біздің елді əлемнің бəрі білетіндігін 

көрсетті қандай ел екенімізді. Екіншіден, біздің Астана қаламыз мұндай 

ауқымды, үлкен көлемді жиынды өткізуге қауқарлы екенін көрсетті. Бұл 

оңай мəселе емес. Біз осы үшін көп тер төктік. Көп жұмыс істедік. Жиырма 

жылда істеген шаруамыз, Қазақстанның өсіп-өркендеуі, дүниежүзімен 

терезесі тең болуының тағы бір дəлелі, қуанышты жағдай деп айтуға 
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болады» деп [3] барша қазақстандықтарды құттықтай отырып, ерекше атап 

көрсеткені есімізде. 

  Әлемдегі белді ұйымдар Қазақстанның ЭКСПО көрмесін өткізуіне 

бір жағынан мүдделі болып отырса, екінші жағынан Қазақстан мен оның 

«энергия» тақырыбына деген қызығушылығын қолдауда. Қазір елуден 

астам ел Астанада көрмені өткізуге жазбаша келісім берсе, қырықтан астам 

мемлекет ауызша растағанын ешкім жоққа шығара алмайды.  

КХБ бас хатшысы Висенте Лоссерталес Астананың EXPO-2017 

өткізуге мүмкіндігі жоғары деп есептейді. Ол біздің еліміздің үш 

артықшылығына бас мəн беретінін жеткізді. Оның пайымдауынша, 

біріншіден, Қазақстан басшылығының саяси еркіндігі бар, екіншіден, бұл 

істі абыроймен атқаруға қажетті қор жеткілікті, үшіншіден, біздің еліміз 

ұсынып отырған «Болашақ энергиясы» тақырыбы бүгінде бүкіл дүние 

жүзінде маңызға ие болып отыр.  

 ЭКСПО көрмесін қазақ жері жеңіп алғанын мойындаған Льеж 

қаласының мэрі Вилли Демейер (Willy Demeyer) Астана өтінімінің басты 

артықшылығы ретінде «егер Астана жеңсе, көрменің азиялық құрлықта 

өткізілетінінде» екенін алдын-ала атап өткенін еске алып, құттықтады. 

Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Манделлдің, Клаус Тиссен, Маркус 

Врейк, Бертран Пикард, Сиддхарт Саксена, Джереми Леггет, Ханс-Джозеф 

Фелл сияқты [4]  əлем таныған тұлғалардың пікірі Қазақстан сияқты ұлы 

мемлекеттің үстем түскендігін мойындап, құттықтаулары да тегін емес. 
EXPO-2017 ұлттық жобасына Мемлекет басшысының өзі қолдау 

көрсетуі оны сəтті іске асырудың маңызды факторы болып табылады. 2011 
жылдың жазында Ислам конференциясы ұйымы Сыртқы істер 
министрлерінің 38-ші сессиясында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұйымға 
мүше мемлекеттер ЭКСПО-2017 дүниежүзілік көрмесін өткізуде 
Қазақстанның кандидатурасын қолдайтынына сенім білдірді. Президент 
бүгінде энергетикаға ауқымды инвестиция салу бүкіл əлем үшін өте 
маңызды мəселе болып табылатынын атап өткен болатын. 

Әлем сарапшыларының берген тұжырымдамалары мен болашаққа 
деген, Қазақстанға деген мол сенімі біздің Қазақстан мемлекетінің зор 
жеңісіне жеткізді. 

 Қазақстан мемлекетінің EXPO-2017 көрмесін өткізу құқығын жеңіп 
алған зор жеңісінен кейін  Халықаралық көрме бюросының Бас хатшысы 
Винтсенте Лоссерталес «Қазақстан Тəуелсіздігінің 20 жылында саяси 
тұрақты, экономикасы қарқынды дамып келе жатқан мемлекет екенін 
көрсете алды [5,7].   Тағы бір айта кететіні, Қазақстан Еуропа мен Азия 
арасындағы көпір іспетті. Барлығы жақсы болады, деген ойдамыз» деп өз 
лебізін білдіріп, сенім артқаны əлі ұмытылған жоқ. 

Сонымен, Қазақстан Республикасының  Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев «тарихи күн» деп атаған  2012 жылдың 22 қарашасында  
Франция астанасы Париж қаласында Халықаралық көрмелер бюросы Бас 
Ассамблеясының 152-ші сессиясы өтіп, онда əлемнің 161 мемлекеті 
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жасырын дауыс беру арқылы EXPO-2017 көрмесін өткізу құқығын 
Астанаға алып беріп, қазақ елінің мəртебесін асқақтатып, Астананың   
əлем алдындағы деңгейін көтертіп қана қоймай, мойындатты. 
Халықаралық көрмелер бюросының 103 қатысушы-мемлекеті Астананы 
қолдаса, 44-і ғана «қарсы» дауыс берді.  

Әлем сарапшыларының берген тұжырымдамалары мен болашаққа 
деген, Қазақстанға деген мол сенімі біздің Қазақстан мемлекетінің зор 
жеңісіне жеткізді. 

Асқақ Астананы əлем мойындаса, бұл-біздің мемлекет жетістігі, 
Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш Президенті-Елбасы   Нұрсұлтан  
Әбішұлы Назарбаевтың жеңісі,  жүз отыз бес ұлттың өкілі тұратын бірлігі 
жарасқан еліміздің жемісі мен жеңісі. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің (2014) 
Қазақстан халқына Жолдауында айтқандай, «ХХІ ғасырдың Қазақстаны - 
талантты, еңбекқор, толерантты халықтың небəрі екі онжылдықта 
«нөлден» бастап құрған елі. Бұл - біздің бəріміз мақтан тұтатын ортақ 
жемісіміз! Бұл - біздің шексіз сүйетін ұлы туындымыз!» [1].   

Бұл күндері болашақта тарихта алтын əріппен жазылып қалатын 
көрменің ашылуына санаулы айлар қалды. Көрмеге қатысуға 110-нан 
астам мемлекет тарапынан өтініш түсіп, қазақ жерінде қабылдауға 
жасалып жатқан ұлан-ғайыр іс-шаралардың толық дайын екені 
көрсетілуде. Содан болар, «МӘҢГІЛІК ЕЛ» -дің ұрпағы ретінде кеудеге 
қуаныш ұялап, мақтаныш сезімі бойды билейді.     
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Потребность в декларативно заявленном слове художника 

традиционно обнаруживается в рубежные периоды человеческой истории. 

Публицистика представляет бесконечный ряд произведений, которые 

являются образцом научного анализа социальных фактов. Примером тому 

служат великие «Слова назидания» Абая, побуждающая к полемике книга 

«Аз и Я» Олжаса Сулейменова, экспериментальное произведение Берика 

Джилкибаева «Казахский эротический роман», социально-риторические 

эссе Дидара Амантая. В каждом из названных произведений автор 

исполняет роль глашатая своей эпохи, рассказывает о том, что 

происходило в далеком прошлом и происходит в настоящем.  

В своей многовековой истории казахский народ использовал оружие 

публицистики для выражения заветных чаяний и защиты. Зачатки 

публицистики выражались в фольклорной форме. Небезызвестный 

фольклорный жанр «узун-кулак» (в переводе «длинное ухо») – своего рода 

прообраз «информационной службы». Героический эпос, сказки, 

пословицы, поговорки, исторические песни – все это, в известном смысле, 

источник и, одновременно зачатки становления и развития 

публицистических форм творчества. Деятельность акынов и жырау 

охватывала самые разнообразные темы, сохраняя в то же время ранние 

жанры и их художественную ценность.[4] 

Официально временем зарождения истории общественной мысли и 

письменной литературы Казахстана под воздействием национальной 

действительности принято считать ХIХ век. Отмечая публицистическую 

составляющую современной отечественной литературы, мы имеем в виду 

наличие выраженной авторской позиции и средства ее художественного (в 

т.ч. стилистического) воплощения. Привлечение как можно более 

разнообразного арсенала языковых средств продиктовано писательской 

установкой на художественно-эстетическое освоение действительности. 

Основоположниками национальной публицистики в Казахстане  и 

первыми талантливыми мастерами художественного слова выступили 

Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин. Индивидуальное 

восприятие окружающей действительности, непосредственные 

впечатления сочетались в их творчестве с реальной жизнью, с глубиной 

переживаемых человеком событий. С их именами связаны начала 

различных отраслей казахской науки: истории, философии, эстетики, 

географии, фольклористики, утверждение творческих принципов 
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критического реализма, подъемом художественной литературы, 

становление национального устно-поэтического искусства, формирования 

казахского литературного языка. [5] 

Первым казахским просветителям приходилось в силу социальных 

обстоятельств использовать для публицистических выступлений такие 

формы, которые тогда оказывались единственно возможными. 

Первоначальную форму казахской письменной публицистики 

представляли эпистолярные выступления Чокана Валиханова и Ибрая 

Алтынсарина. Письмо, как душевный разговор о самом важном, 

рассчитанный не только на прямого адресата, но и на широкий круг его 

друзей. Именно в них были запечатлено народное настроение. 

Изложенные в них мысли распространялись устно, а в 1891 и 1904 годах 

были опубликованы.  

Реформатор казахского космоса Абай Кунанбайулы создал 

национальную литературную речь. Изменил форму стихов, заново 

осмыслил духовное наследие своего народа, безжалостно критиковал 

некоторые традиции и обычаи, подверг жёсткой критике природу самого 

казаха. В своем творчестве Абай обращается к социальным, 

общественным, моральным проблемам казахского народа, призывает 

казахов на «верный путь» цивилизованного развития («Восьмистишия»), 

протестует против межродовых распрей, критикует тщеславие баев, 

феодальные нравы общества. 

Первый в Центральной Азии, кто на деле осуществил синтез 

поэтических голосов Запада и Востока, связал прошлое с современным, 

арабское, персидское с казахским, казахское с русским и немецким, Абай 

является современником любому цивилизованному поколению, 

актуальность его концепции о полноценной личности не подлежит 

сомнению. Подвергая сокрушительной критике отдельные стороны 

национальной жизни, Абай пробуждал в соплеменниках тоску по 

высоконравственной, разумно активной личности, по идеалу праведника, 

способного даже пылью своих ног исцелять слепых. В нашей 

многотрудной сегодняшней жизни знаменитые назидания Абая звучат 

весьма актуально: Кто мы? Кем были? Куда идем? Как построить свою 

жизнь? на эти волнующие каждого из нас вопросы отвечают «Слова 

назидания». 

Любая нация богата тогда, когда у нее есть люди, которые 

поднимают ее ценности до всемирного звучания. И делают это зачастую 

даже через преодоление сопротивления своей собственной среды и 

недопонимание современников. Именно таким является для казахского 

народа фигура Олжаса Сулейменова: и через сотню лет его книги будут 

восприниматься как этапные в новейшей истории своего отечества. Поэт, 

ученый, общественный и политический деятель, О. Сулейменов сумел не 

только почувствовать дыхание новой эпохи и огромных перемен задолго 
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до их наступления, но и передать их в соответствующей новаторской 

форме. С трибуны I съезда народных депутатов СССР в 1989 году 

прозвучали слова художника-публициста, не потерявшие своей 

актуальности и в новом тысячелетии: «Если слишком загребать левым 

веслом, то  лодка круто уйдет вправо...  Я призываю помнить, что 

демократия еще юная девочка, и сразу требовать от нее всех своих 

страстей, не дать ей достигнуть совершеннолетия - это уголовное 

преступление… Давайте не будем рвать зеленые яблоки, и ждать решения 

всех наших проблем (сегодня)». [3] 

Публицистика М.М. Ауэзова, выдающегося общественного деятеля 

современности, заняла достойное место в сокровищнице отечественной 

документалистики. Его книги «Времен связующая нить», «Иппокрена», 

«Уйти, чтобы вернуться», документальные фильмы по истории 

памятников культуры охватывают многовековую историю человеческой 

культуры, учат ценить все, что создано людьми, не замыкаться на 

достижениях одной только эпохи и своей страны. Емкость и 

многоплановость его мысли и слова кажутся настолько значимыми, что 

требуется раскрыть и обсудить каждую фразу, высказывание.  

Мурат Ауэзов – принципиальный, честный и глубоко порядочный 

человек, совесть отечественной интеллегенции и науки. Мурата Ауэзова 

делает великим не факт его происхождения, а то, что он делает для 

культуры и для своего народа: он не молчит в самые ответственные 

моменты, когда многим не хватает смелости в поступках и высказываниях. 

Из уст Мурата Мухтаровича народ слышит правду не только о прошлом, 

но и о недавнем прошлом, настоящем. Один из немногих, кто называет 

белое белым, а черное – черным, он выступил инициатором движения 

«Жас тулпар», а затем «Азамат», в 2011 году М.М.Ауэзов издает свои 

«Дневники» 1970-1979 годов под названием «Уйти, чтобы вернуться». 

Книга исключительно честная, открытая, исповедальная, доверительная, 

поучительная, где автор щедро делится своими сокровенными мыслями, 

размышлениями, ощущениями о мире, о времени, о своем окружении, 

сочно и ярко рассказывает о себе, о печали, о первых юношеских 

импульсах, устремленных к независимости, справедливости, свободе, 

духовной раскрепощенности: «Уйти, чтобы вернуться – всеобъемлющая 

формула жизни, объективной реальности (для человека и познания). Этим 

путем идут науки и искусство». [5] 

Путь трудный, тернистый, но его необходимо пройти во имя 

высоких целей – становление духа предков, воспитание, культивирование 

гордости-намыса и независимости растерявших себя на долгой дороге 

потомков, построение подлинного гражданского общества, достойного 

цивилизованного мира. «В горы путь свой держу» – таков лейтмотив этой 

книги. Главный брат Мурата Ауэзова-кедеизм Духа. Его вырождение. Где 

бы он ни был, куда бы не уходил – в Дели, в Покатиловку, Макат, на 
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Есентай, на Главпочтамт – он упорно ищет духовную ориентацию для 

своей смятенной и деятельной души, сознавая «драму тюркской 

интеллегенции в условиях советсткой действительности» и понимая, что 

«мелкотравчатое копание в тайниках души убогого двойника не приведет к 

цели». [5] 

Вывод, к которому пришел автор: «С каждым днем становится все 

более очевидным факт, что формой, средством, способом жизни для меня 

может быть только литература». Книга «Уйти, чтобы вернуться» 

переносит читателя в трудный исторический период на исходе 70-х годов 

прошлого века. Однако высказанные автором размышления современны и 

актуальны. Удачно выбранная форма дневника дает возможность 

непосредственного диалога автора со своим читателем. При чтении 

дневников Мурата Ауэзова поневоле задумаешься о концепции личности 

во все времена, о пониженной социальной активности нашей нынешней 

среды, о губительной инерции равнодушия, о лености ума, о взыскующей 

совести, о становлении и природе человеческой личности. 

Своим неповторимым стилем влился в современную 

художественную прозу Казахстана писатель и публицист Дидар Амантай. 

Талант его был по достоинству оценен не только взыскательным 

читателем, но и  профессиональной критикой: лауреат государственной 

премии «Дарын» (1998), независимой премии «Тарлан» (2006), член Союза 

писателей Казахстана (2001) и Союза кинематографистов Казахстана 

(2010). В литературу Д. Амантай пришел относительно рано, его первый 

роман свидетельствовал, что автор намерен профессионально заниматься 

прозой. Сборники рассказов «Посткриптум» и «Осеннее рандеву», романы 

«Бабочка цветом попугая», «Поэт и дьявол», книги «Чти меня» и  «Цветы 

и книги» – пример того, что Дидар чувствует общество, понимает, что с 

ним происходит и в чем оно нуждается.  

В художественный текст Д. Амантай удается вместить мудрое и 

весомое слово публициста, которое, подобно молнии, прожигает сердца 

людей, заставляя задуматься о верности содеянного, пробуждает желание 

измениться, говорит о том, что нельзя быть равнодушным ко времени, 

государству и окружающим, что долг и благородство, несмотря на 

модернизацию и технологизацию, всегда в моде.  

В любом из жанров слова Дидара Амантая обретают 

публицистический вектор. Мысль, высказанная в произведении, 

оформлена по творческим законам и, как правило, нуждается в 

«расшифровке» авторского послания через проникновение в лабиринты 

художественного мира. Выступление литератора в более демократичном 

критическом жанре дает ему возможность оформить свое обращение в 

иной стилистике, привлекая средства одновременно нескольких речевых 

кодов. На качестве его рассказов, повестей, романов сказывается 

философский склад ума автора, умение лапидарно и емко, почти 
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карандашным наброском создать красочный образ персонажа, обрисовать 

сюжетную ситуацию. 

Есть в этом и заслуга журналисткой практики, в которую Дидар 

вошел в конце ХХ века. Работа в газете, на телевидении, должность 

редактора-аналитика и главного редактора раскрыли перед ним и 

достоинства, и изъяны казахстанского общества. Неравнодушный ко всему 

этому он продолжает, словно опытный доктор лечить, раны людей, пусть и 

своим особенным способом. Творческая биография литератора и 

журналиста представляет текст отечественной культуры и демонстрирует 

роль литературы и средств массовой информации в формировании 

национальной модели казахстанского патриотизма, гражданственности и 

толерантности. Слово как поступок и поступок словом в равной степени 

отличают наших соотечественников. Потребность художника в 

межкультурном диалоге на современном этапе приобретает 

общенациональный масштаб. Переосмысление уроков истории касается 

обостренного сознании художника чувства ответственности себя как 

личности и как творца. 

Книга Д.Амантая «На вершинах Каркаралы» включает в себя роман 

«Цветы и книги» и несколько рассказов. Опубликованная в 2010 году и 

переведенная на многие языки, представленная иностранному читателю 

Олжасом Сулейменовым, она нашла благодарного читателя в разных 

уголках земного шара. Ученые, писатели и критики, обсуждая роман 

«Цветы и книги», заняли полярные друг от друга позиции, что является 

явным подтверждением слов Герольда Бельгера, авторитетного в 

литературных кругах Казахстана переводчика и писателя: «Он – продукт 

культуры, продукт философии, непривычного восприятия мира». Критик 

А. Бопежанова считает, что творчество Дидара отличается «не 

бросающимся в глаза философским строением, а жизнеспособным 

диалогическим характером». Писатель-драматург Дулат Исабеков резко 

заявляет: «… если это называть романом, то все на свете должны изменить 

свое представление о романе …его нельзя назвать романом». Французский 

культуролог Альбер Фишлер, высоко оценивая достоинства книги, уверен, 

что казахская литература продолжает жить и существовать благодаря 

таким авторам, как Дидар Амантай.  

Стилевая манера Д.Амантая отличается сложностью ассоциативного 

поля с произведениями мировой литературы, автор рассчитывает на 

равного себе интеллектуального читателя, которому будет доступно его 

послание: «Мое направление поэтической прозы заключается в том, что 

сюжет может существовать и не существовать. И я шел по направлению 

«рассказ-впечатление». Публицистичность литературного послания 

Дидара афористично заявлена в следующем его высказывании: 

«Произведение родится только тогда, когда читатель будет трудиться 
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наравне с писателем.  Иначе все написанное будет жвачкой, к которой мы, 

к сожалению, привыкли». [3]  

Эстетические взгляды, выраженные в произведениях Абая 

Кунанбаева, Олжаса Сулейменова, Дидара Амантай, помогают соотнести 

поэтику текста в публицистике писателя со стилевой манерой в 

художественных полотнах. Присущий казахскому народу талант 

импровизации передает особое отношение к слову и воспринимается как 

национальная особенность отечественной словесности, определяет 

концепцию авторского сознания в русле общемировых литературных 

процессов. Импровизация предполагает обратную связь: исполнитель-

акын каждый раз в определенной аудитории вносит новые штрихи и 

смысловые акценты в свой текст. Коммуникативная природа 

казахстанской публицистики позволяет осуществлять обмен новостей, 

эмоций, знаний, информации между людьми, служить мостом доверия 

между писателем и его читателем.  

Ориентированная на вызовы ХХI века, отечественная  публицистика 

призвана способствовать трансляции национальной литературы, культуры 

и языка в современном полиэтническом обществе. Анализ произведений 

казахских писателей позволяет обнаружить позицию автора в «событии 

бытия».  
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Мəдениеті дамыған ел-өркениетті елдер қатарынан орын алатыны 

сөзсіз. Қазақ халқы-мол мəдени құндылықтарға бай халықтардың 

қатарында саналады.  Осы мəдени мұраларымызды насихаттайтын 

орталықтар еліміздегі кітапханалар, мұражайлар, мұрағаттар, театрлар. 

Тəуелсіздік алған жылдардан кейін Қазақстан мəдениеті нағыз қайта өрлеу 

дəуіріне айналды. Қазақстанның мəдени, білім жəне өнер саласында 

жоғары көрсеткіштерге жол жеткізуі еліміздегі экономикалық дамудың 

алға қарай жылжуының арқасында болып отыр. Қазақстанда 53 театр жəне 

4004 кітапханалар жұмыс істейді. Мұның бəрі мəдени-рухани өмірдің де 

экономикадағыдай қарқынмен дамуы үшін қажет. Жалпы 2008 жылғы есеп 

бойынша Республикада  4004 кітапхана жұмыс істейді.  Көпшілік 

кітапхананың 3212- сі (80,2%) ауылдық кітапханалар. Соның ішінде: 7 

кітапхана-клуб, 8 ауылдық балалар кітапханасы бар. 2007 жылмен 

салыстырғанда ауылдық кітапханалар саны 173-ке артты. Бір кітапханаға 

шаққанда ауыл тұрғындарының республика бойынша саны 2,3 мың адам 

болып отыр. Шығыс Қазақстандағы кітапханалар саны 2007 жылы 287 

болса, 2008 жылы 303 кітапханаға дейін жетті. Соның ішінде: ауылдық 

кітапханалардың саны  233. Шығыс Қазақстанда өңіріндегі кітапханаларға 

орта есеппен бір кітапханаға түскен жаңа басылымдар 4, оның ішінде орта 

есеппен кітаптар қазақ тілінде түскен жаңа басылымдар 240 [1].  

Шығыс Қазақстан облысындағы ең ірі кітапханалардың бірі Өскемен 

қаласында орналасқан Ресейдің танымал ақыны Александр Сергеевич  

Пушкин атындағы Республикалық кітапхана. А.С.Пушкин атындағы 

облыстық кітапхана қызметкерлері  оқырмандарына жоғары деңгейде 

қызмет көрсетуде. Басы бүтін бұл кітапханада жиырмаға жуық қызмет 

көрсететін əр-түрлі саладағы клубтар бар. Облыстық деңгейдегі мəдени  іс-

шаралардың барлығы дерлік дəл осы кітапханада өтеді. Атап айтатын 

болсақ шетел мемлекеттерінің (АҚШ, Франция, Германия, Ресей, Корей) 

елшіліктерінің бас қосылулары, ірі ақындардың əдеби кештері, 

елшіліктердің ұйымдастырылумен өтетін байқаулар бар жəне тағы басқа 

іс-шаралар. Кітапханада оқырмандар үшін барлық жағдай жасалған, соның 

ішінде кітапхана қолға алған, басты назарға алынған мəселе – мүмкіндігі 

шектеулі жандарға қызмет көрсету: аудиовизуалды шығармалар, арнайы 

нүкте арқылы оқылатын кітаптар, арнайы дауыс арқылы басқарылатын 

гаджетттер. А.С.Пушкин атындағы облыстық кітапхана қызыметкерлеріне 

шектеу қойылмаған. Бұған себеп кітапханаға өз үлесін қосып жүрген 

волентерлар саны жүзден асады, əрқайсысы кітапхананың дамуына, 

гүлденіуіне, дəрежесінің көтерілуіне қосар үлестері көп. Кітапхана 

мəдениеттің бірден-бір орталығы болып табылады. С.Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Қазақстан тарихы» кафедрасы А.С.Пушкин атындағы 

облыстық кітапханамен келісім-шартқа қол қойып, кітапханада өтетін 

көптеген семинарлар мен конференцияларға «Тарих» мамандығының 
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студенттері тұрақты қатысып отырады. Аталған шараларға қатысу біздің 

рухани байлығымызды толықтыруға өз септігін тигизері сөзсіз.  

 Біздің облысымызда А.С.Пушкин кітапханасымен қатар есімі жиі 

айтылатын Оралхан Бөкей кітапханасы халыққа қызмет етіп келеді. Бұл 

кітапханаға Мұзтаудың мұз балағы деп аталып жүрген жазушы ағамыз 

Оралхан Бөкейдің есімі берілген. Белгілі жазушы ағамыз 1943 жылы 

Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында 

дүниеге келген. Оралхан Бөкей жазушы-драматург, журналист, Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан 

Республикасы Жастар сыйлығының лауреаты, Н.Островский атындағы 

Бүкілодақтық əдеби сыйлықтың лауреаты. 1970 жылы Оралхан Бөкей 

атындағы қалалық кітапхананың негізі қаланды. Кітапханада тұрақты 

түрде облысымыздағы ақын-жазушылардың, дебатерлардың бас қосулары 

болып отырады. Өскемен қаласында дəл осындай кітапханалардың бары 

біздің жүрегімізге мақтаныш сезімін оятады.  

         С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Қазақстан тарихы» кафедрасы 

осы Оралхан Бөкей кітапханасымен келісім-шартқа қол қойып, көптеген 

мəдени шараларды бірлесіп атқарып келеді. Оған дəлел, кітапханада біздің 

кафедрамен бірігіп ақпанның 17 жұлдызында Алаш партиясының жəне 

оның үкіметі Алаш Орданың құрылғанына 100 жыл толуына орай 

ұйымдастырылған «Тəуелсіздікті аңсаған арыстар» атты онлайн-

конференция өтті. Конференция Семей қаласындағы қалалық кітапхана 

мен Өскемен қаласындағы Оралхан Бөкей атындағы қалалық кітапханада 

өтті. Конференцияға Семей қаласынан М.Қозыбаев атындағы тарих жəне 

саяси-əлеуметтік зерттеулер ғылыми орталығының жетекшісі, тарих 

ғылымының кандидаты, профессор Каримов Мұхтарбек Карпықұлы, 

Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығының құжаттарды өңдеу 

бөлімінің меңгерушісі Қадырова Лаура Қабдылғазықызы  тағы да басқа 

ғалымдар, жазушылар, əкімшілік қызметкерлері қатысып, Алаш 

қайраткерлері туралы баяндамалар оқыды. Өскемен қаласынан 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Қазақстан тарихы» кафедрасының 

оқытушылары мен «Тарих» мамандығының студенттері қатысып, Алаш 

партиясы бағдарламасының бүгінгі күнгі өзектілігі туралы баяндама 

жасады.  

Қазақстандағы ең бай кітапханалардың бірі- Семей 

қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы əмбебап 

кітапханасы. Мыңдаған оқырмандардың ыстық ықыласына бөленген 

мəдениет ошағының шаңырақ көтергеніне ғасырдан артық уақыт өтті. 1992 

жылы Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің шешімі бойынша 

кітапханаға қазақтың ұлы ақыны Абай есімі берілді. Сонау XIX ғасырдан 

бері ғұламалар мұрасын ғасырдан ғасырға дейін сақтап, талай оқырман 

үшін білім ордасы болған киелі шаңырақ бүгінде жаңа заман талаптарына 

сай қызмет көрсетуде. Бүгінгі кітапхананың мақсаты қала 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D3%99%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BF_%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D3%99%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BF_%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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жұртшылығының сұранысын қамтамасыз ету үшін өз ақпараттық əлеуетін 

нығайту, оқырман қауымның ақпараттарды білуге деген талап-тілектеріне 

қолдау көрсету, электрондық ресурстарды тиімді қолдануға үйрету. Жалпы 

оқырман сұранымына жауап беретін ақпараттық орталық ретінде 

кітапхананың алар орны ерекше. Қазір кітапхананың кітап қоры 340 

мыңнан асып, оны 17 000-ға жуық оқырман пайдаланады. Жыл сайын 400 

мыңға жуық кітап өз оқырманын тауып, кітапханаға келушілер саны 176 

000 оқырманды құрап отыр[2].   

Кітапханалармен қатар өлкемізде рухани байлықтардың мол 

қазынасын беретін театрлар болып келеді.  Шығыс Қазақстан облыстық 

драма театрының ғимараты 1902 жылғы 26 қазанда Халық Үйі ретінде 

ашылған болатын. 1946 жылы облыстық орыс драма театры құрылды. 

Облыстық театрға қазақтың ұлы ақыны  Жамбыл Жабаевтың  есімі  

берілген болатын.  

Ұжымға жас əрі дарында режиссер Рүстем Есдəулетов жетекшілік 

етті. Ол Т.Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясын үздік бітірген. 

Жас режиссер əр үйде кездесетін адамдар арасындағы қарым-қатыныстар 

туралы спектакльдерді жəне кішкентай көрермендер үшін ертегілерді 

қойды. Бірақ жас талант өмірден ерте өтті. Рүстем Есдəулетов өз өмірінің  

соңғы кезеңдерінде 2009 жылы Абайдың шығармалары негізінде жазылған 

«Атымды адам қойған соң» эксперименттік спектакльді қойды. Шығыс 

Қазақстан театр шежіресін ең есте қаларлық беттерді толтыра өзінен 

кейінгі ұрпаққа  жарқын мұра етіп  қалдырды.Ұжым көптеген 

фестивальдерге қатысып, көптеген жүлделерді иеленді. 2003 жылы «Жас 

театр ұжымының дебюті» номинациясында  лауреат, 2005 жылы «Үздік 

эпизодтық рөл үшін» номинациясында лауреат атанса, 2006 жылы «Үздік 

психологиялқ спектакль» жəне «Заманауи тақырыпқа үздік түсіндіру» 

номинацияларында марапатталды. 2009 жылы құрметті III дəрежелі  

орынды алды. 2012 жылы Түркияда өткен «Ұлттық классикаға жасалған 

соны көркем шешім үшін» номинациясында дипломды иеленді [2]. 

Өскемендегі жаңадан бой көтерген Шығыс Қазақстан облыстық 

драма театры қазіргі таңда көптеген мəдени туындыларды өмірге əкелуде. 

Театрдың жаңа ғимараты 2015 жылдың 7 сəуірінде Елбасының 

қатысуымен салттанатты түрде ашылған.  Театр Өскемен қаласының 

тұрғындары мен келген қонақтардың рухани сусын алатын орнына 

айналған. Біз жақында театр ұжымы қойған «Керей -Жəнібек» тарихи  

драмасына барып, ұжымның жоғары деңгейлі өнеріне тəнті болып 

қайттық. Шығыс Қазақстан облыстық орыс драма театры 27 наурыз күні, 

өзінің кəсіптік мейрамы- Бүкілəлемдік театр күнін- атап өтті. Салтанатты 

кешті үш театр -Қазақ , Орыс жəне Жастар, бірге өткізді. Дəстүр бойынша 

бұл күні ең үздік қызметкерлер жыл аралық «Маска» сыйлығының əртүрлі 

номинацияларымен наградталды. Ұжымның мəдени қойылымдары 

ұрпаққа мол тəрбие берері сөзсіз. 
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Әр театрдың өзіндік тарихи кезеңдері бар, Семейдің əн-би музыка 

театры өзінің өнер жолында көптеген музыкаларды шығармаларды 

сахналап, көрермендердің көзайымына айналды. Мысалы «Абай», «Қыз 

Жібек», «Айман-Шолпан», «Еңлік-Кебек», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 

музыкалы спектакльдерін, сондай-ақ «Жас Абай» операсын дайындап, 

алыс-жақын шетел көрермендерін сусындатты. Музыкалы-драма театры 

болған соң ұжымға симфониялық оркестр, хор тобы, балет бишілері 

қосылды. Соның нəтижесінде сахнада қойылатын ойын жоғары деңгейде 

ұйымдастырылатын болды. Бұл күндері əн-би музыка театры өзінің кезекті 

маусымында «Кішкентай Мукар», «Аладдиннің сиқырлы шамы», «Бір түп 

алма ағашы», «Махаббат, қызық мол жылдар» спектакльдерін қоюда. Өнер 

ұжымы көптеген Республикалық, облыстық өнер байқауларының 

жеңімпазы, лауреаты. Алыс-жақын шетелдерге сапарларға шығып, өнер 

көрсету барысында зор құрметке бөленген əн-би театры 2002 жылы Египет 

астанасы Каир қаласында өткен ХІҮ-ші Дүниежүзілік фестивальға 

қатысып, арнайы энциклопедияға енді. Көптеген артистеріміз 

дипломдармен марапатталды [8]. 

Өлкеміздің өнер ордаларының үлкен орталығына айналуы біз үшін 

мақтаныш. Қазіргі кезде облысымыздағы кітапханалармен театрларды 

жандандыру шаралары өз істерін жалғастыруда.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ 

 

Қазақстандағы зайырлы мемлекеттік биліктің діннен бөлінгендігі 

жəне олардың қызмет ету салаларының аражігінің ажыратылғандығы - 

мемлекеттің конститутциялық жəне құқықтық сипаты ретінде көрініс 

табады.Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясында  

Қазақстан халқына арналған тарихи жолдауында еліміздің зайырлы 

мемлекет  екендігін ерекше атап өтті. Елбасы осы орайда Қазақстанның 

өзіне тəн дəстүрлі мен зайырлы қоғамы бар екеніне тоқтала 

отырып,мемлекетіміздің азаматтарының ар-ождан бостандығын 

қамтамасыз етеді. Алайда дəстүрлерімізбен заңнамаларымызға қайшы 

келетін қандай да бір əрекеттер арқылы қоғамға өз нормаларын таңғысы 

келетін талпыныстарға қатаң тойтарыс берілетіндігін айтты. Зайырлылық 

ұғымының шығу тегі мен тарих көшінде қалдырған ізіне сəйкес аталмыш 

анықтама бере кетсек.«Зайырлылық» сөзінің көптеген баламасы 

бар,солардың бірі араб тіліндегі «захир» сөзі «сыртқы»,ал қазақ тілінің 

түсіндірме сөздігінде «зайыр» сөзі «анық», «айқын», «ашық»деген 

мағыналарды береді.Сонымен «зайырлылық» деп «біргілікті», 

«білімдарлықты» атасақ болады [1]. Алайда қазіргі кезде адамдардың 

көпшілігі зайырлылық сөзін батыс елдерінен ауып келген «лаицизм», 

«секуляризм», «светскость» сияқты терминдермен шатастыруда. 

«Лаицизм» термині француз тілінен аударғанда «діни адам емес», «діни 

адамнан өзге халық» деген мағынаға сай келетін латын тіліндегі «laicus» 

сөзінен шыққан. Секуляризм - мемлекеттің діннен бөлініп, барлық 

əлеуметтік жəне саяси функцияларды зайырлы билікке берілуін қолдап, 

агнотицизм позициясын ұстанады. «Лаицизм» мен «секуляризм» сөздері 

орыс тіліне «заманға сап түзеу» немесе «дүниеге бой түзеу» деген 

мағынадағы «светскость» сөзі түрінде енді. Жалпы зайырлылық тарихына 

қысқаша тоқтала кететін болсақ, зайырлылықтың отаны Франция болып 

саналады. Дегенмен діннің мемлекеттен бөлінуі Ежелгі Антикада 

байқалған. Жалпы батыста зайырлылық ұғымы екі бағытта дамыды: 

1.Оңтүстік Латындық бағыт. 

2. Солтүстік Герман жəне Англо-саксондық бағыт [2]. 

Жалпы əлемдік қауымдастықта зайырлылықтың үш түрлі үлгісі 

қалыптасқан: 

1) Зайырлылықтың бірінші үлгісі – таңдамалы негіздегі үлгі. Бұл үлгі 

қоғам үшін ерекше құнды болып табылатын, конституциялық деңгейде 

анықталатын діни басымдықтарды басты тірек етеді. 

2) Зайырлылықтың екінші үлгісі – секуляристік (атеистік) үлгі. Оның 

көрнекі мысалы халқымыз бастан өткерген кеңестік режимді орнықтырған 
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КСРО болып табылады.Қытай Халық Республикасында бүгінге дейін осы 

үлгіні пайдалануда. 

3) Зайырлылықтың үшінші үлгісі – сепаратистік үлгі.Бұл үлгі діни 

қауымдастықтардың мемлекеттен бөлінгенін жəне заңнамада қандай да бір 

діннің немесе конфессияның ерекше құқыққа ие болмайтынын негізге 

алады. Зайырлылықтың сепаратистік үлгісі АҚШ, Нидерланды секілді 

жекелеген елдерде ғана қолданылады. 

Қазақстан Республикасы қазіргі таңда зайырлықтың үшінші үлгісі-

сепаратистік үлгісі негізінде жұмыс істеуде. Еліміз Тəуелсіздігіне қол 

жеткізіп, Ата Заңымызды қабылдағаннан бастап Қазақстан Республикасы 

егеменді, зайырлы мемелекет болып есептеледі.Соған дəлел  Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағында «Қазақстан 

Республикасы өзін зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады» 

делінген. Қазақстан Республикасының конституциясы Франция 

конституциясының негізінде əзірленгендігін есепке ала отырып, 

француздардың дінге қатысты ұстанған саясатының тарихын төртке бөліп 

жіктесек болады. Олар: 

1) басқа діндерге тыйым салып,бір дінді ғана қолдаған саясаты 

(ортағасырлық Франция); 

2) бір дінді қолдай отырып, екінші дəрежелі деп есептеген діндердің 

қызметіне рұқсат етіп, оларды да белгілі бір дəрежеде қолдаған саясаты 

(Ұлы Француз төңкерісі жылдарының қарсаныңдағы Франция); 

3) діндерге қолдау көрсетпестен, кейбір діндердің қызметіне рұқсат 

беріп, оларды бір белгілі дəрежеде қолдаған саясаты (1801-1905 жылдар. 

аралығындағы Франция). Әлі күнге дейін Эльзас-Лотарингия аумағында 

осы саясат қолданылуда; 
4) теориялық тұрғыдан шіркеу мен мемлекеттің өз арасында тəуелсіз 

қызмет жасауына жағдай жасайтын, жəне мемлекеттің ешбір дінді 
мойындамайтын, ешбіріне қолдау көрсетпейтін, «зайырлылық» деп 
аталатын саясаты 1905 жылдан бергі қазіргі Францияда қолданыста жүр[3]. 
Осы саясат қазіргі таңда біздің елімізде қолданыста жүрген 
программалардың бірі болып  табылады. Конституциялық негіздегі 
«зайырлы» ұғымы мемлекеттің барлық салаларында, соның ішінде дін 
саласында да ашық, айқын саясат ұстанатынын, азаматтардың ар-ождан 
бостандығын қамтамасыз ететінін, дін мен мемлекеттік саясатты 
араластырмайтынын білдіреді. Қазақстан зайырлы мемлекет болуына 
байланысты, ресми түрде діндерге мейлінше бейтарап қарайды: ол діншіл 
де, дінге қарсы да сипатқа ие емес. Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы 
авторитарлық, тоталитарлық жəне теократиялық басқару жүйесі бар 
мемлекеттерден түбірінен өзгеше. Конфессияаралық бейбітшілік пен 
келісім көпұлтты, көп тілді жəне көпкофессиялы Қазақстан үшін күрделі 
мəселе.Қазақстан елін, рухани дəстүрін сыйлайтын зайырлы мемлекет   
Конституцияның  22- бабындағы «Әркімнің ар-ождан бостандығына 
құқығы бар», 14-бабындағы «дінге көзқарасына» байланысты «ешкімді 
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кемсітуге болмайды» деген қағидаларына сəйкес мемлекет: 
- азаматтардың дінге қатынасына, дін таңдауына, балаларының да 

дін таңдауына араласпайды; 
- мемлекеттік органдардың жұмысын діни бірлестіктерге 

жүктемейді; 
- діни бірлестіктерді қаржыландырмайды; 
- діни бірлестіктердің жұмысына, егер ол заңға қайшы болмаса, 

араласпайды; 
- əр түрлі діндегі немесе дінге сенбейтін адамдардың, діни 

бірлестіктердің өзара сыйластықта, төзімділікте болуына ықпал етеді. 
Ал діни бірлестіктер: 
- мемлекеттік биліктің қызметін атқармайды жəне мемлекеттік 

органдардың жұмысына араласпайды; 
- саяси партиялардың жұмысына қатыспайды, оларға қаржылай 

қолдау көрсетпейді; 
- мемлекеттің заңнама талаптары мен құқық тəртібін сақтауға 

міндетті. 
Осыған сəйкес мемлекетіміз "зайырлы" қағидасын есепке алады. 
Қазіргі таңдық қоғамда дін мемлекеттік мəртебеге ие емес,бірақ 

оның өзіндік орны бар. Жалпы, соңғы кезде еліміздің ақпараттық 
кеңістігінде жəне қоғамдық-саяси шынайылықты ой елегінен өткізу 
мақсатын ұстанатын пікір алмасулар мен пікірталастарда зайырлы 
мемлекет ұғымынан туындайтын мəселелер жиі көтеріле бастауда. Бұл бір 
қарағанда түсінікті де, өйткені, зайырлы мемлекет қағидаты бүгінгі 
əлемдегі демократиялық елдердің шынайы өмір сүру ортасы болып 
табылады. Екінші жағынан алып қарайтын болсақ, зайырлы мемлекет 
ұғымының өзектілікке ие болуына қоғамға өз идеяларын таңумен 
айналысатын жалған діни ұйымдар мен радикалды діни ағымдардың 
əрекеттері мен идеялары да түрткі болып отырғаны анық. Осы ретте, 
мемлекеттің діни саладағы басты назары зайырлы құндылықтарды 
насихаттауға жəне діни радикализмнің алдын алуға жұмылдырылуы 
керектігі сөзсіз.Қазақстан Республикасының заңының 4-бабында «Діни 
бірлестіктер мемлекеттен бөлінген» — делінген [4]. Бірақта дінді 
мемлекеттен бөлгенімен қоғамнан бөле алмаймыз. Себебі дінді 
ұстанушылар Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады. 
Мемлекет діни мəселелерді реттеп, миссионерлік қызметті жəне діни 
бірлестіктердің жұмысын  қадағалау қажет. Қазіргі күні діни мəселелерге 
қатысты мемлекетіміз тарапынан жасалынып жатқан іс-шаралардыдан, 
қоғамымызда орын алған кейбір келеңсіз жағадайларға немқұрайлы емес 
екендігін байқауға болады. Оған дəлел мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тапсырмасымен Дін істері жөніндегі агенттік құрылды. 2011 
жылы 11қазанда Қазақстан Республикасының «Діни қызмет жəне діни 
бірлестіктер туралы» Заңы қабылданды. 

Мемлекет қаншалықты зайырлы болып есептелсе де, діннің істеріне 
ішінара араласуы тиіс деп пайымдаймын.Себебі, қазіргі таңдағы 
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жадайларға қарасақ көптеген экстремистік топтар таза діндердің аттарын 
жамылып қазақ халқының ғана емес,сонымен қатар бүкіл əлемдегі 
жастардың,адамдардың сана сезімдерін уландырып,теріс жолға түсуіне 
ықпал етуде.Қазіргі кездегі барлық экстремистік,терорристік жағдайларды 
Ислам дініне қатысы бар деп жариялайды.Егерде мемлекетпен діни 
басшылардың арасындағы жұмыстар жоспарлы түрде жасалатын болса 
бұндай жағдайларға жол берілмейтін болар еді. 
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У каждого человека есть место в жизни, куда всегда хочется 

вернуться, где тебя любят и ждут – малая Родина, то место, где человек 

родился, вырос, учился, где живут его родные. Это то место, любовь к 

которому поселяется в сердце человека навсегда, но осознание своей 

Родины, чувство любви к ней возникает не сразу и для каждого этот 

процесс происходит по-разному.  

На 2 курсе в рамках дисциплины "Краеведение" началось изучение 

родного края. Так, объектом исследования стал Бакырчик - это земля, 

которая вскормила меня и вырастила, это моя малая Родина. Здесь прошло 

мое беззаботное детство, здесь же я пошла в первый класс. Здесь родились 

мои родители, здесь живут мои родственники, друзья. Здесь я знаю 

каждую улицу, каждый уголочек своего поселка. Для меня в детстве 

важнее всего были мама и отец, но, подрастая, оказывается, начинаешь 

испытывать привязанность к друзьям, к родной улице, к речке, к горам, к 

своему поселку. И неважно, чем является твоя Родина большим городом 

или маленьким поселком. Главное то, что это все родное, знакомое тебе с 

детства.  

Удивительная и очень красивая природа в крае. Невозможно описать 

словами бескрайние горы, луга, небольшую речку Кызылсу, где дети  

купаются с самого детства и ловят рыбу. Каких только трав, цветов нет 
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здесь! Весной степь окрашивается разными красками, благодаря таким 

цветам, как колокольчик, Марьины коренья, ирис, одуванчик, дикие 

тюльпаны. Также невозможно описать их красоту и передать запах этих 

душистых трав. Наши луга становятся похожими на зеленое море, где, как 

маленькие кораблики пасутся коровы, овцы. Прекрасен Бакырчик на 

закате, когда небо окрашивается в багровый цвет, и солнце будто  ласкает 

наш поселок, убаюкивая на ночь и будто говорит: "Мы встретимся на 

рассвете".  

Бакырчикское месторождение золота открыто в 1953 году [1]. На 

сегодня разведанных  запасов золота составляет 277 тонн. Это 

месторождение занимает  2-е место в РК. Создание рудника Бакырчик 

относится к 17 января 1956 г.  Образованному поселку дан статус рабочего 

в 1962 г. Переименован в поселок Ауэзов  в 1967 году. Первые сведения о 

золотоносном участке Бакырчик были приведены в отчетах 

Ч.С.Котсковского о работах Колбинской геологоразведочной партии за 

1944-1945 гг. 

В районе Колбинского хребта известны многочисленные древние 

горные выработки, возраст которых на основание находок горного 

инструмента, характера захоронений и скудных данных восточных 

летописей, относится к первому тысячелетию до нашей эры. 

Следы горных работ этого периода известны под названием 

"Чудских" и встречаются во всех золотоносных, медных и оловоносных 

районах Сибири и Казахстана. В районе Колбинского хребта медь 

добывалась в андроновскую эпоху. Следующий период развития горных 

работ относится ко времени существования Джунгарского государства. 

Горные выработки этого периода отмечаются от «Чудских» лучшей 

сохранностью и наличием остатков железных инструментов. Такие 

находки установлены на рудниках «Бако», «Казан-Чункур», «Ала-Айгыр» 

и в других местах. 

В 1723 году на смену китайцам пришли русские. Уральский 

горнопромышленник  Демидов открывает медеплавильные  заводы на 

Алтае, а его люди, без сомнения, проникали в пределы Колбинского 

хребта. Пионером промышленной золотодобычи в Колбе был купец 

Попов, который с 1830 г. по 1841 г. нашел 12 пудов золота.  

В 1890 г. было открыто месторождение Акжал. С 1900 г. по 1910 г. 

открыт целый ряд месторождений типа золотоносных кварцевых жил. В 

период с 1901-1913 гг. работает ряд рудников: Джумба, Баладжал, Вера-

Чар, Ала-Айгыр, Даубай и другие [2]. Во время первой мировой и 

гражданской войн, золотодобыча резко снижается, а затем и совсем 

прекращается. Новый период возрождения золотодобычи уже в более 

крупных масштабах начинается в советский период с 1932 г. Максимум 

добыча золота приходилось на 1936-1937 годы. Однако мелкие 

многочисленные месторождения Колбы не позволили созданному 
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советской властью тресту «Алтайзолото» развернуть широкие добычные 

работы на основе современной техники, поэтому добыча золота из года в 

год уменьшается, а к началу 1960-х годов тресты «Алтайзолото» ощущает 

резкий недостаток балансовых запасов. Для более  точной характеристики 

масштабов месторождении и золотодобычи можно привести следующие 

данные: с начала золотодобычи до 1 января 1947 года добыто 13928 

золота, в том числе 1936,1 кг. Из россыпей, с 1947 по 1957 г. было добыто 

примерно всего 20 тонн из более 40-50 месторождений.  

На самом крупном месторождении Колбы, Акжале, за период с 1890 

г. по 1957 г. добыто всего 7 тонн золота. В 1958 году закрывается 

золотодобыча на руднике Акжал, и трест «Алтайзолото» также был 

ликвидирован, если бы не были открыты в 1949-1953 годах новые 

месторождения типа вкрапленные сульфидные руды в зонах  Бакырчик, на 

которых с 1955-1956 годов и начато добыча руды открытым способом. 

Месторождение Бакырчик открыто геологом Ф.В.Подсеваткиным [1, с.14]. 

В дальнейшем месторождение изучали Н.И. Бородаевский, А.Я. Котов, 

Ю.А. Овечкин, В.А. Нарсеев и многие другие исследователи. 

Месторождение описано во многих работах [5,4], полная сводка приведена 

в монографии «Бакырчик» [3].  

Рудники треста «Алтайзолото» добывали флюсовые руды и 

отправляли ее на медеплавильные заводы Урала, предварительно сортируя 

ее на 3 класса по крупности. Сортировка Бакырчикских руд 

осуществлялось вручную, путем перелопачивания, проба обрабатывалась и 

отправлялась на химический анализ в Акжальскую химическую 

лабораторию. При получении анализов партия руды (270-300 т.) грузились 

в автомашины также вручную и отправлялись на железнодорожную 

станцию. В октябре 1955 г. на месторождении «Бакырчик» было 

организовано золотодобывающие предприятие, куда на постоянную работу 

был  направлен начальником открытых горных работ М.Н.Исманов. В 

январе   1956 года министерством цветной металлургии КазССР издан 

приказ о создании разведочно-эксплуатационного предприятия Бакырчик и 

о назначении его руководства. К январю 1957 г. «Бакырчик» уже получил 

свою электроэнергию. Многие работы (строительства, электролинии в 

поселках от ДЭС, конторы рудника и другие) выполнялись силами 

управления субботниками и воскресниками. 

В 1992 году было создано совместное предприятие с иностранными 

инвестициями для эксплуатации месторождения Бакырчик. В 1994 году 

была построена опытная перерабатывающая фабрика 

производительностью 150 000 тонн в год. Производственные результаты в 

целом были негативными и в 1996 году от данного метода переработки 

отказались. С 1996 года с целью определения возможного рентабельного 

подхода для разработки месторождения Бакырчик проводились обширные 
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металлургические опытные испытания и многочисленные технико-

экономические оценки [1].  

Из устных воспоминаний старожила это поселка, жизнь которого 

тесно связана с историей рудника:  

"... История поселка начинается с геологоразведки, здесь, точно не 

помню какой год Казанчункурская ГРП работала, когда в 1958 году отец 

перевез нас, и мы были еще детьми. Развитие рудника начиналось  с 

разведывательной шахты директором в то время был, Григорий 

Степанович Коптун, который и отстроил основной поселок. 

Мои родители - мать родилась в Жарминском районе в то время село 

называлось Георгиевка, а отец родился в станице Николаевская в 25-ти 

километрах от Георгиевки. Ка мне известно дед прибыл в этот район в 

1883 году. Они основывали, отстраивали Георгиевку, земледелием 

занимались до советской власти, после прихода советской власти деду как 

зажиточному приходилось скрываться. Местное население его прятало, 

будем так говорить. В это смутное время он перешел в старатели 

месторождения Сенташ - это тоже наше место от Бакырчика, которое 

находится всего в ста километрах к востоку. Вот так мы здесь и оказались. 

Из людей я знаю, что вот хорошо отстраивал поселок опять же 

повторюсь Коптун Григорий Степанович  и здесь была врач-фронтовичка 

Зоя Леонтьева Почакута. В те пятидесятые годы, имея фельдшерский 

пункт она многих детей вылечила, вырастила, спасла от болезней. Это был 

очень замечательный человек. Начиная с моего детства и моей юности 

население было поровну и русских и казахов, а в данное время я не могу 

конкретно ответить, находясь на пенсии и мало общаясь в обществе. После 

развала Советского Союза у нас появились иностранцы. Они поддержали 

всю инфраструктуру поселка, предоставляя рабочие места, неплохо 

оплачивая их, считаю, что они повлияли благотворно. Единственно, что не 

стали разрабатывать месторождение, это я тоже считаю плюсом для 

Казахстана, так как нам недра и самим  нужны. 

Если коротко рассказать историю своей жизни, то пошел я здесь в 

первый класс до девятого класса учился в дневной школе. По исполнению 

16 лет перешел в вечернюю и пошел трудиться в горнотехнологическую 

автобазу. В 1965 году началось строительство основного поселка. До 1967 

года работал на стройке, потом был призван в ряды советской армии. В 

1969 году демобилизовался по прибытию я пошел горнорабочим. В 1970 

году женился здесь на местной девушке, создал семью и продолжал 

трудиться на своем руднике до выхода на пенсию по экологии я трудился 

на нашем руднике и растил детей. О голоде довоенных и послевоенных лет 

знал из истории и рассказов своих предков. В послевоенные годы золотую 

промышленность для поднятия страны очень хорошо снабжали, те, кто 

работал на рудниках получали специальные деньги, назывались они боны, 
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на которые отдельно получали продукты и промышленные товары. 

Поэтому можно предположить, что мои предки голода не знали". 

Ближайшими мелкими населенными пунктами к месторождению 

являются центральная усадьба племенного совхоза Шалабай, 

расположенная в 6 километрах к западу, а также отделения совхоза 

Черниговка – в 15 километрах к юго-западу, Жана-Аул- 16 в километрах к 

юго - востоку, село Остриковка – в 15  километрах к северо- западу и 

Мортас – в 18 километрах на северо - западе. 

В экономическом отношении наша местность находится в выгодных 

условиях - это район деятельности золотодобывающего предприятия 

комбината “Алтайзолото”. Рудник Бакырчик в прямом смысле «стоит на 

золоте». Разведанные запасы, говорят местные жители, составляют около 

семисот тонн. Это, на языке популярной “арифметики”, столько, что если 

извлекать день и ночь без перерыва и остановок всеми имеющимися в 

наличии мощностями, то хватит его на 35-40 лет. 

В настоящее время в поселке проживают около трёх тысяч человек. 

В нашем поселке живёт много замечательных и отзывчивых людей. Они 

помогают друг другу в трудную минуту. Здесь трудятся плечом к плечу 

казахи и русские, немцы и татары. В посёлке живут люди, которым 

небезразлична судьба посёлка, можно назвать выдающихся шахтеров, 

ветеранов Великой Отечественной войны, есть в нашем поселке 

замечательный поэт – Бикен-апай. 

Наш поселок развивается благодаря людям, которые любят родной 

край и мечтают о его процветании. На сегодня акимом является Амиргазин 

Бакытбек Амиргазинович, который тоже является коренным жителем 

нашего посёлка. В поселке строятся новые здания, создаются места отдыха 

такие как хоккейный модуль, мечеть, красивый парк, новые магазины и 

кафе. Так, например, гордостью в зимнее время является каток, который 

был открыт два года тому назад благодаря Кочубей Павлу Валерьевичу, 

который с детства мечтал тренировать детей по хоккею, и эта мечта 

воплотилась в жизнь, когда он стал взрослым самостоятельным человеком. 

Конечно же, не обошлось без единомышленников. Очень активно 

принялся за работу тренер и учитель истории Шаяхметов Даулет 

Бекболатович. Вместе они стали единой командой. В данное время у нас в 

поселке играют несколько возрастных хоккейных групп, в которые входят 

дети с 7 лет до 18 лет. 

Стараниями мецената нашего поселка Калиева Оразхана были 

построена мечеть и возведен Мемориал Победы. Есть мемориал славы 

героям Великой Отчественной войны. 

Когда смотришь на наш поселок, сильнее бьется сердце, на душе 

становится  так тепло и радостно, ведь, знаю что это все наше, родное, 

знакомое с первых дней жизни, испытываю чувства любви и гордости за 

свой родной край. 
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У нас замечательная школа, добрые учителя. В 2016 году школе 

исполнилось 60 лет. Старое здание было построено в 1956 году, а новое в 

1973 году. Директором нашей школы является Шаяхметов Даулет 

Бекболатович, который всю жизнь проработал в родной школе.  

Каждому человеку дорог его край, где он родился, где вырос, где 

стал человеком. И лучшее место для человека на земле – его родной край. 

Мне кажется, что ничто на земле не может быть ближе, краше и милее, чем 

малая Родина. У каждого человека есть своя Родина. У одних это большой 

город, у других - маленькая деревня, поселок, но все люди любят ее 

одинаково. Родина не обязательно должна быть большой или маленькой, 

Родина в душе каждого человека ассоциируется с отчим домом. 
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С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,  
Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ОТБАСЫНЫҢ 
РӨЛІ:ӘЛЕУМЕТТІК ТАЛДАУ 

 
Менің бұл мақалада қарастыратыным қазіргі таңдағы  тұлға 

қалыптасуындағы отбасының рөлі жəне отбасы мəселесі. Отбасы-ежелден 
қалыптасып қана қойған жоқ.Сонымен бірге қоғамның əлеуметтік 
құрылымының негізгі элементтерінің біріне айналды.Отбасы ерлі 
зайыптылардың арасындағы,басқа да туыстық тұрпаттағы қарым-
қатынастарды негіздей отырып,өндіргіш күштер мен өндірістік 
қатынастардың дамуына орай қоғаммен,мемлекетпен тығыз органикалық 
байланыста болады. Отбасында пайда болып, тұрақты орныққан 

http://nblib.library.kz/%20elib/library.kz/journal/Dia4kov%20%25
http://nblib.library.kz/%20elib/library.kz/journal/Dia4kov%20%25
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əлеуметтік жағдайды талдау, оның мəн-мазмұнын ашу, сонымен бірге сол 
ортадағы əке мен шешенің, олардың ұрпақтарының алатын орнын,рөлін, 
отбасының ішкі құрылысын, атқаратын функциясын жəне т.б зерттеу 
əлеуметтану ғылымының алға қояр аса маңызды талаптары. 

Отбасының құрылымы-бұл оның элементтерінің тұтастығын  
қамтамасыз ету тəсілі болып саналады. Отбасының құрылымы мен тəртібі, 
өмір салты, дəстүрі, өзге отбасылармен жəне қоғаммен өзара қарым-
қатынастары бір-бірімен тығыз байланысты. Отбасының əлеуметтендіру 
функциясы тəрбие функциясымен сабақтасып жатыр.Отбасы ғана 
ұрпақтан-ұрпаққа мирас болатын мəдениет үлгілірінің негізгі алып 
жүрушісі болып саналады,тек отбасында ғана баланың қоғамдық 
мəдениетке жəне оның дəстүрлеріне араласуы жүреді,қоғамдағы жүріс-
тұрыс ережелері туралы мораль нормалары туралы, ар-намыс, жақсылық, 
əділдік, ұғымдары туралы білім алады.Отбасында оның тұлға ретінде 
қалыптасуының негіздері пайда болумен қатар, қабілеті анықталып, 
баланың болашақтағы мамандығын таңдау іске асады. 

Отбасының ерекшелікті қызметтеріне мыналар жатады: 
-халықтың ұдайы өсіп-өнуі,яғни дүниеге нəресте əкелу; 
-балаларды асырап, сақтау; 
-балаларды тəрбиелеу; 
-əлеуметтендіру. 
Тұлға дегеніміз-индивид дамуының қорытындысы жəне мұнда 

барлық адамдық сапалар неғұрлым толық көрініс табады.Тұлға əлеуметтік 
өзара қимыл-əрекеттер мен қатынастардың бірінші өкілі. Ал, тұлға 
дегеннің кім екенін анықтау үшін əуелі «адам», «индивид», 
«индивидуалдық» деген ұғымдарды түсініп алу керек. Күнделікті өмірде 
жəне ғылыми тілде бұл терминдер өте жиі кездеседі.Бұл ұғымдар көбінесе 
синонимдер ретінде де қолданылады. 

Басқаша айтқанда,адамның тарихи дамуының əр түрлі 
деңгейлеріндегі жеке алғандағы жəне нақтылы-тарихи өзгешеліктерін 
көрсету үшін «индивид» деген ұғыммен қатар, «тұлға» деген ұғымды 
қолданады. «Индивид» дегніміз халық, қоғам, тап, əлеуметтік топ сияқты 
əлеуметтік қауымдастықтардың, жалпы адамзаттың жеке өкілі ретінде, 
нақты адам ретінде түсіндіріледі. Ал, енді индивидуалдық түсінігін (жеке 
адамның өзіне тəн) индивидтің басқаларда қайталанбайтын бірден-бір 
өзіндік  ерекше қасиет сипатын,бір индивидті екінші индивидтен 
ерешелейтін белгілердің жиынтығын қарастыру арқылы анықтауға 
болады.Бұл ерекшеліктер биохимиялық, нейрофизиологиялық, 
психологиялық, əлеуметтік жəне т.б деңгейлерде байқалады. 

Тұлға — жеке адамның өзіндік адамгершілік, əлеуметтік, 
психологиялық, қырларын ашып, адамды саналы іс-əрекет иесі жəне қоғам 
мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның əлеуметтік 
қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі жəне белсенді қызмет ету 
мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды əлеуметтік қатынастар 
жүйесіне енгізудің жемісі. 
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Әрбір тұлға қоғамда белгілі бір орынды иемденеді жəне нақты 
міндеттерді атқарады,ол үшін оған сəйкес  құқықтары мен міндеттері,яғни  
белгілі бір əлеуметтік мəртебесі болады. 

Тұлғаның рөлдік тұжырымдамасы  XX ғасырдың  30-жылдарында 
Американың əлеуметтік психологиясында пайда болды.Оның негізін 
Дж.Мид салды.Бұл тұжырымдама əр түрлі əлеуметтану 
ағымдарында,əсіресе құрылымдық-функциялық талдау ағымында кеңінен 
таралды.Т.Парсонс жəне оның ізбасарлары əлеуметтік рөлдердің көптігіне 
орай тұлғаны функция ретінде қарайды,бұл рөлдер қайсыбір қоғамдағы кез 
келген индивиктерге тəн. 

Отбасының əлеуметтендіру функциясы тəрбие функциясымен 
сабақтасып жатыр. «Балаға берілетін бірінші тəрбие ата-анасын, туған-
туысын,жолдасын сыйлаудан басталады.Себебі,ата-анасын сыйламаған 
бала,жолдасына да,қоғамға да пайда келтіре алмайды» деп қазақтың 
белгілі ағартушы педагогы Ы.Алтынсарин ата-ананың бала тəрбиесіндегі 
атқаратын рөлін айрықша атап көрсеткен.Шынында болашақ тұлғаның 
тəрбиесі өте күрделі құбылыс.Жас ұрпақтың тəрбиесі қоғам алдындағы 
жауапты іс. 

Қазақстан Республикасының президенті Елбасы Н.Ә.Назарбаев  өз 
Жолдауында жаңа кезеңдегі əлеуметтік саясаттың маңызды құрамдас 
бөлігі ретінде ана мен баланы қорғауды  жариялай отырып «Еліміздің 
болашақта қандай болатынын балаларымыздың бойына өзіміз қандай 
тəрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. Ең алдымен, біз 
қыздарымыздың тəрбиесіне көп көңіл бөлуіміз керек.Олар болашақ жар, 
болашақ ана, шаңырақтың шырақтары. Бала тəрбиесі – тек ананың емес, 
ата-ананың екеуінің де міндеті. Балалар қоғамымыздың ең əлсіз жəне 
қорғансыз бөлігі жəне олар құқықсыз болуға тиісті емес. Елбасы ретінде 
мен əрбір сəбидің құқығы қорғалуын талап ететін боламын. Бала 
тəрбиелеу-болашаққа ең үлкен инвестиция»,-деп айтқан болатын. 

Тұлға кемел жасқа жетіп,есейген шағында оның белсенділігі артады, 
мұны əркім өз қалауынша, жеке өміріне жəне сыртқы жағдайларға 
сəйкестендіре бастайды,индивид экономикалық, əлеуметтік жəне 
моральдық-психологиялық тұрғыдан тəуелсіздік алады, саяси жағынан 
пісіп-жетіледі. Бұл оның өзін өмір сүруіне қажетті заттармен қамтамасыз 
ету қабілетінен көрінеді жəне өзгелерден тəуелсіз,өз табысын тапқан 
материалдық игіліктерді пайдаланудан өз бетінше өмір салтын құрудан 
,ата-анасынан тəуелсіз өмір сүруден,некеге отырудан,заң алдында 
жауапкершілікті болудан, сайлауға қатысудан жəне т.б. байқалады. 

Жас ұрпақты тəрбиелеу жүйесі жаңа заман талабына сай қоғамдық 
өмірде болып жатқан өзгерістерге байланысты.Оған қойылар талап жан-
жақты жетілген адамды тəрбиелеу. Қазақ зиялыларының бірі 
М.Жұмабаевтың «Тəрбиедегі мақсат баланы тəрбиешінің дəл өзіндей етіп 
шығару емес, келешек өз заманына  лайық қылып шығару»,-деп айтуы 
бала тəрбиесіндегі ата ана,мектеп,қоғам алдында үлкен жауапкершілікте 
тұрғанын дəлелдейді. Отбасындағы көріністң бəрі бала өміріне əсер етеді. 
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Әке əулет басшысы,отбасы мүшелерінің тірегі,асырап сақтаушысы, 
қамқоршысы. Ал, ана болса,отбасының ұйытқысы, жанашыры, баланың 
жəне отбасының тəрбиесіне рухани қолдау көрсететін ерекше жан. 

Отбасы əлеуметтануы екі бағытта дамып келеді:Оның бірінші 
бағыты бойынша отбасының тарихы зерттеледі,оның шығуының 
əлеуметтік заңдылықтары талданады. Екінші бағыт əлеуметтік институт 
ретіндегі отбасы мен қоғамның өзара əрекетін талдау қазіргі отбасының  
қалпын жəне шағын əлеуметтік топ ретіндегі отбасы ішіндегі 
қатынастарды зерттеу жағдайын зерттейді.Әлеуметтік институт 
тұрғысынан отбасын қарастырғанда неке-отбасы қатынастары 
саласындағы  қоғамдық сананың қалыптасуына,əр түрлі жағдайдағы  
халықтың қайсыбір топтарының отбасылық тəртібіне жалпылама 
сипаттама беруге,отбасының негізгі міндеттерін жүзеге асыру тиімділігіне  
жəне т.б назар аударылады. 

Отбасы-баланың əлеуметтану жолындағы алғашқы қадамдарын 
жасайтын бастапқы адым.Ол балаға моральдық қалпы туралы алғашқы 
түсініктер береді,оны еңбекке баулып,өз-өзіне қызмет ету дағдыларын 
қалыптастырады.Ата- ананың əрекеті мен мінез- құлқы,өмір сүру салты 
арқылы балаға дүниетанымдық,адамгершілік,əлеуметтік саяси  
құндылықтар беріледі. Бала тəрбиесінде отбасы төмендегідей рөлдерді 
атқарады: 

-отбасы болашақ ұрпақтың бойында ең құнды адамгершілік 
қасиеттерді қалыптастырады;  

- отбасы жеке тұлғаны əлеуметтендіру міндетін жүзеге асырады;Ол 
болашақ жас азаматтың дене жетіліуіне, рухани жəне адами тұрғыдан 
дамуынан,жалпы адамзаттық құндылықтарды жəне ұлттық рухани 
байлықты бағалауға еңбек ету дағдысы тəрбиелеуге ықпал жасайды;  

- отбасында бала тəрбиесінде ұлттық дəстүрлер жалғасады; 
- отбасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңдарын 

құрметтеуші, елжанды азаматты тəрбиелейді; 
Отбасының мəртебелік функциясы бар.Отбасында  тəрбиеленген 

əрбір адам өз отбасының мүшелеріне етене жақын кейбір мəртебелерді 
мұра етіп алады.Бұл ең алдымен,тұлғаның мынандай аса маңызды 
мəртебелерін:ұлтын,қала немесе село мəдениетіндегі орнын жəне т.б. 
жағдайларды қамтиды.Таптық қоғамдарда отбасының белгілі бір 
əлеуметтік жікке бөлінуі  баланың келешек өмірін көбіне-көп анықтайтын 
мүмкіндіктер жасайды.Әлбетте,таптық мəртебе  адамның күш-жігеріне 
орай жəне қолайлы жағдайлардың тууына байланысты өзгерістерге 
ұшырайды,алайда адамның болашағын оның өз отбасынан іздеу керек.Ата-
анасының жəне туыстарының мəртебелеріне етене жақын рөлді атқара 
білуге баланы  дағдыландырып,дайындауды  міндетті түрде отбасы жүзеге 
асыру керек. Оны іске асыру барысында баланы əртүрлі жағдайларға, 
мүдделерге, құндылықтарға, өмір салтына қызықтыра отырып тəрбиелейді.  

Әлеуметтану отбасының функцияларына,отбасы саласындағы 
келеңсіз құбылыстарға (ажырасу санының артуы,көртеген отбасыларының 
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дүниеге бір ғана нəресте əкелуге бағыт ұстануы, жалғыз бастылардың 
санының өсуі,т.б) талдау жасауда үлкен көңіл аударады. 

Ата-ана бала тəрбиесіндегі басты тұлға.Сондықтан  əке де, шеше де, 
балаларының жан-дүниесіне үңіліп,мінез – құлқындағы ерекшеліктерін 
жете білген жөн. Отбасының ең маңызды мүшелері ол ата-ана. Ал, ата-ана 
міндеті-баланың əлеуметтік ортаға бейімделуін,жаңа қоғамдық 
жағдайдағы қиындықтарға төтеп беруін қадағалау. Ата-ана ол жеке 
тұлғаның ұлының немесе қызына деген мейірімі жəне де ол өте 
қарапайым, мейірімді, қамқор, жанашыр жəне олардың балаларына деген 
тəрбиесі мықты болуы қажет. Мəселен: “қыз баланы, қырық үйден тыю” 
деген қазақ халқының  жақсы мақалы бар.Қыз бала ол ертеңгі біздің 
болашағымыз,жəне де ол əрине болашақ ана.Сол себепті ата-ана қызына 
қатты көңіл бөліп назар аудару керек.Ал ұл балаға келсек ол ертеңгі 
елімізді, жерімізді қорғайтын намысшыл, ержүрек болуы қажет. Жалпы 
ата-ана қандай болса,ертеңгі күні балаларының тəрбиесі де сондай болмақ. 

Қазіргі таңда біздің отбасындағы əлеуметтік мəселелер жастарымыз 
шет елге көп еліктеуде. Себебі: сонау жылдары біздің ата-бабаларымыз 10-
15 балаға дейін тапқан,оларды жамандықтан аулақ қылып, тіпті қыз 
баласын үйінен шығармаған, ол кезеңдерде жетім балалар аз болған.Ал 
қазіргі XXI ғасыр, ғасырма қазіргі таңда əр жанұяда кем дегенде 4-5 қана 
бала бар. Неге? деген сұрақ қойып көрейік өзімізге.Себебі: тəрбие, ынсап, 
бауырмалшылдық қазіргі таңда жоқтың қасы. Қыз балаларымыз жүр түнгі 
клубтан клубқа,келте киімдерді сəнге айналдырып,кіндіктерін көрсетіп 
шет елге көп еліктеп. Ал, ұл балаларымыз темекі, арақ, есірткі заттарды 
абырой санап, тіпті керек десең құлақтарын тестіріп, шаштарын əр түрлі 
түске бояп жігіт емес, қыз балаға айналуда. Біздің жастарымыз неге бұлай 
болуда.Менің ойымша заман емес, мына адамдар өзгеруде.Осыдан кейін 
қалай мына заман жастардың қолында дей аламыз.Әрине, көпке топырақ 
шашып қайтейін. Міне осының барлығы ата-ананың тəрбиесіне, 
айналасындағы қоршаған ортаға байланысты. Бүгінгі таңда отбасында ата-
ана балам ешкімнен кем болмасын деп, бар жиғанын, керек десең жанында 
береді. Оларды тым еркелетіп жіберген, тіпті қыз баласы босағадан бала 
тауып келсе де, былқ етпейді. Амал не баласы үшін бəріне де көнеді. Ал 
кейбір ата-аналар балаға зар болып жатса, ал кейбіреулері өз баласын 
құлындай көреді. Бізде жылдан жылға жетімдер мен қарттар көбеюде... 

Қазіргі таңның жастары өз ата-анасын өз үйіне сыйғыза алмай 
қарттар үйіне апарып тастауда. Кезінде олар баласы үшін барлығын істеген 
еді,ал енді міне оларға  қиянат жасап өз ата-анасынан безіп,ал ата-ана өз 
баласынан безіп жатқандар қаншама. Біздің қоғамның жағдай ертеңгі күні 
не болмақ, сонда осы мені қазіргі таңның əлеуметтік мəселелері ретінде 
қатты толғандырады. 

Ата-ананың ішімдікке салынуы баланың тұлға ретінде қалыптасуына 
кері əсерін тигізіп, олардың мінез-құлықтарының, тəрбиесінің теріс бағыт 
алуына, сөйтіп жеткіншектің қылмыс жасауына себепкер болады. 

Қорыта келе, қазіргі қоғамда отбасының рөлі басым. Себебі 
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қоғамның жаңа талаптары мен жұмыссыздықтың етек алуынан отбасында 
қақтығыстар, түсінбеушіліктер деңгейі күрделіленіп, күнделікті əлеуметтік 
құбылыста ішімдік пен жеткіншек жастан бастап нашақорлыққа үйір 
болу,ерте жүктілік,ойсыз жыныстық қатынастарға бару салдарынан 
ажырасулар мен бүтін емес отбасылар қалыптасуда.Бұл жеке тұлғаның 
өзін,отбасын əлеуметтік ортадан шеттету мəселелерін туындатады. 
Отбасындағы мəселелер, жағымсыз жағдайлар мен дағдарыстар бүгінгі 
əлеуметтік жағдайларда көкейкесті жағдай болып жатыр. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. 

1 Қапанова Ж.Т. “Бала тəрбиесіндегі отбасының рөлі” 
2 Назарбаев Н.Ә./ “ Қазақстан -2050” стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына жолдауы, Астана, Ақорда 2012. 

3 Раушан Әбсаттаров пен Мұқсын Дəкенов “Әлеуметтану:өзекті 
мəселелер”, Алматы “Қарасай” баспасы баспасы 2013 жыл. 

 

 
УДК 314.15(574) 
Турсунова Б.Ж., Алексеенко А.Н. 
Восточно-Казахстанский государственный университет им. 
С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
ЭТАПЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И АДАПТАЦИИ  РЕПАТРИАНТА  ИЗ 
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Проблема этнической миграции в Казахстане продолжает оставаться 

актуальной на протяжении длительного времени. Сложились 

определенные тенденции в освещении данной темы. Нередко результаты 

миграционного притока оралманов в Казахстан оцениваются негативно. 

При этом ведущей причиной негативной оценки является мнение о том, 

что оралманы приезжают в Казахстан только лишь из-за материальной 

выгоды. Конечно, данная проблема имеет место, но нельзя говорить о том, 

что все репатрианты прибывают в Республику Казахстан только из-за 

каких-либо пособий, денежных средств. Освещение проблемы 

репатриации несколько односторонне потому, что мнение высказывают 

чаще всего местные жители, у которых имеются определенные негативные 

стереотипы. Мнение о жизни в Казахстане самих репатриантов почти 

неизвестно.  

Целью статьи, таким образом, является рассмотрение проблемы с 

точки зрения этнических репатриантов. Статья построена на основе одного 

развернутого интервью, в котором, на мой взгляд, отражены основные 

тенденции адаптации к казахстанской действительности мигрантов из 

Китая. 
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«У Казахстана с Китаем нет договоренности по программе 

«Оралман», к сожалению, казахи не могут переезжать на историческую 

родину с помощью государства. Поэтому мы приехали за свои деньги.  В  

Китае сдали китайские паспорта, потом здесь сдали все необходимые 

документы и получили гражданство. Только после этого нам дали 

компенсацию – 1000 долларов на человека. Моя семья переехала в составе 

семи человек: бабушка,  дедушка, мама, папа, брат, сестренка и я. Этих 

денег, конечно, было очень мало, ни на какое жилье не хватило. И таких 

как мы немало, но местные так и продолжают думать, что все только и 

едут сюда за какими-то благами.  

Мой дедушка в седьмом поколении был ханом. У него были земли в 

Қалбатау в Восточном Казахстане, и он откочевал на китайскую 

территорию. В 1930-х годах, когда в Казахстане был голод, многие 

перебирались в Китай, Индию, Иран, Турцию, некоторые – в провинцию 

Цинхай в Тибетское нагорье. Мои деды тоже откочевали в Китай, но 

четких границ ведь не было. Земли, где они обитали, никому конкретно не 

принадлежали.  

Моя семья жила в городе Чугучак в 18 километрах от казахстанской 

границы. Папа работал переводчиком, он знает китайский, казахский и 

уйгурский языки. Он родился в 1940 году в образованной семье и был 

одним из немногих, кто в те времена учился в университете, потом работал 

геодезистом. Но в Китае 60-70-х годов были сильные репрессии, и папу 

тоже по политическим мотивам посадили на 10 лет. Потому что сын мын 

басы (градоначальника), зажиточный, скрывал свое происхождение. 

Иногда он рассказывал нам о тех тяжелых временах. Выпустили его в 

1979-ом благодаря реформам Дэн Сяопина.  

В Китае мы жили нормально, родители работали на большом 

сахарном заводе, папа в сфере управления, мама – простой рабочей. У нас 

была своя квартира, никаких финансовых проблем мы не испытывали. 

Просто папа всегда был предан своему родному народу, всегда хотел жить 

на казахской земле. Мы жили там, среди китайской культуры, но в семье 

всегда соблюдали казахские традиции, говорили на казахском языке. Я и 

моя сестренка учились в китайской школе – она была ближе, а школа 

казахская далеко, ходить в нее разрешили только брату, и он каждый день 

ходил за 2 километра. Кстати, казахи, кто старше нас на 5 лет, все учились 

в казахских школах.  

Первый раз папа приехал на родину в 1993 году. Казахстан только-

только обрел независимость, еще не был таким, как сегодня, но папе уже 

все нравилось. Он говорил: «Я могу жить в Китае, но детям будет трудно, 

ради них я хочу переехать в Казахстан». Его родная сестренка уже жила в 

Қалбатау с 1965 года. Поэтому после моего окончания школы, мы 

приехали к ней. Купили дом, скотину. Мама поддержала отца, она 
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рассуждала так: «Китайский язык дети знают, значит, будут востребованы 

в Казахстане, который развивает отношения с Китаем». 

Сначала было тяжеловато, особенно нам, детям. Мы же учились на 

китайском, все окружение – китайцы, и вдруг ты попадаешь в другую 

культуру. И даже казахский язык здесь был другой – много новых слов, 

много – из русского языка. Мы в Китае говорили немного на другом 

казахском, иногда тоже употребляли смешанные с китайским слова, но их 

было не так много, как здесь русских. Честно говоря, я здесь уже 12 лет, но 

до сих пор часто здешние казахские слова не понимаю. 

Когда мы уезжали из Китая – уже тогда наш город хорошо 

развивался. Интернет был повсюду, образование хорошее. В нашей школе 

были лаборатории, и все эксперименты по физике, химии, биологии мы 

производили сами, а когда приехали в Калбату, в местной школе ничего не 

было, все изучали только теоретически. Я была в шоке.  

В Китае в нашей школе в каждом классе было лишь по 2-3 казаха, но 

у всех у них всегда был настрой лидировать, быть не хуже и даже лучше 

китайцев. 

 Как-то в 7 классе моя учительница подняла меня и сказала всему 

классу: «Вот она – казашка, но она знает китайскую культуру лучше, чем 

вы, у нее самая лучшая работа».  

В Китае мы изучали казахский на основе арабской письменности, 

поэтому, когда настала пора поступать, я выбрала факультет китайского и 

английского языков в Университете Шакарима. Иначе изучать, например, 

биологию или любую другую дисциплину мне на казахском было бы 

сложно. К тому же я решила, что будет полезно углубить свой китайский. 

Но я училась на заочном, нас же трое, всем нужно учиться, а так выходило 

дешевле. Сестренка выучилась на бухгалтера, брат закончил Алма-

атинский Университет Сатпаева, он металлург, но теперь тоже работает 

переводчиком. 

В Алматы я приехала в 2006 году. Сначала одна, хотела поступить на 

очное отделение в университет, но не получилось. Начала работать – и 

мебель продавала, и переводчиком в китайской клинике. В 2008 году 

поехала в Балхаш, работала в одном проекте китайской компании и тогда 

впервые стала учить русский.  

Однажды я пришла в магазин и говорю продавцу-бабушке: 

«Привет!». Она на меня так странно покосилась, и я поняла, что сказала 

что-то не то. Потом подруга объяснила, что старшим надо говорить 

«здравствуйте». Таких смешных моментов было много. И не смешных 

тоже: когда я делала ошибки на работе начались замечания – здесь 

неправильно, там неправильно, и я стала понимать, что без русского не 

смогу нормально работать. В ВКО люди мало говорили на казахском, 

каждое заявление, каждую бумагу надо было писать на русском. И я пошла 

на курсы, правда только на 2 месяца, потому что не дешево, но там я 
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выучила основу, а потом начала учить сама – общаясь с друзьями, 

коллегами, читая книги. Начала с детских сказок, самая классная книжка – 

«Маленький принц». А сейчас читаю «Войну и мир», но очень медленно; 

сначала стараюсь прочитать часть, даже если какие-то слова не понимаю, 

чтобы уловить общий смысл, а потом возвращаюсь и вникаю в детали.  

В этом году я, наконец-то, нашла супер-репетитора. Она может мне и 

на казахском что-то объяснить, и вообще очень нравится – у нее хорошая 

методика для иностранцев. Я плачу ей 4500 тенге за 90 минут. А до этого 

занималась с другой учительницей, которая 40 лет работала в школе, она 

мне столько теории давала, что у меня голова квадратная стала, а толку 

никакого!  

В Қалбатау  мы жили 7 лет, люди там хорошие, но климат холодный. 

Когда родители остались там одни, мы стали волноваться за них и 

перевезли поближе в Текели, где тоже много оралманов. Им нравится, у 

них друзья там, но в этом году мы их снова перевозим, еще ближе, в 

Калкаман, мы там купили участок и уже достраиваем дом. Конечно, мы 

полностью помогаем им, у них же здесь только минимальная пенсия.  

Родители всем довольны. Они рады за нас, рады, что мы работаем. 

Сестренка открыла свою компанию, предоставляет бухгалтерские услуги 

китайским компаниям. Брат тоже успешно работает, у него вообще 

отличный русский – он как парень много и активно общался, плюс учился 

в Политехе.  

Бывает, я слышу недовольные голоса: «Зачем навезли этих 

оралманов? Зачем им помогают?» Но эти люди просто так говорят, не 

знают ничего, не задумываются. Никто не хочет терять своих друзей, свое 

привычное место просто так. Нам что тут, горы золота дают? Если мы 

переезжаем, значит, нам важно жить здесь. Однажды мне отказалась 

помочь сотрудница банка, сама казашка, но она не говорила на казахском, 

она мне так и сказала: «Не знаете русский, тогда я вам помочь не могу, 

делайте, что хотите». А бывало, люди узнав, что мы из Китая, спрашивали, 

ели мы там всяких насекомых и прочую странную пищу или нет. Мне, 

конечно, неприятно такое отношение. Когда мы жили в Китае, бабушка с 

дедушкой не разрешали нам не то что кушать, даже воду пить дома у 

друзей – считали, если они едят свинину, уже нельзя, они же всю посуду 

моют вместе. Даже в китайские кафешки нам не разрешали ходить. В то 

время, если в кафе работает китайская официантка, мы не ходили туда, 

хотя сейчас казахи там тоже меняются, стали более открытые, уже нет 

таких запретов.  

Но мы действительно питаемся немного по-другому, чем местные 

казахи, мы привыкли кушать много риса, например. 

Сестренка моей мамы с семьей тоже хотят приехать сюда, но пока не 

могут – они переживают, что в Казахстане нестабильно, работы для них 

нет, нужно знать русский. Они преподают в казахской школе и не смогут 
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здесь работать, потому что система преподавания другая, и письменность у 

них на основе арабской вязи. Но даже если бы смогли, здешняя зарплата 

учителя для них – совсем низкая. Они получают на много больше, поэтому 

хотят доработать до пенсии, и потом уже переехать.  

Мне не нравится, когда я слышу, как критикуют президента или 

страну. Я была в Астане – сделать такой город из ничего – это нелегко, мне 

кажется. Я была там в Национальном музее, слушала историю и испытала 

такое счастье, что я теперь здесь. И вот это спокойствие и мир очень 

нелегко иметь. 

Китайцы тоже критикуют часто: «У вас техники нет, ничего нет, 

пустота». Но я всегда говорю, что нельзя сравнивать Китай и Казахстан, 

которому 25 лет. Вы будете сравнивать 25-летнего парня и пожилого 

человека? 

Почему вы здесь тогда, если вам не нравится? Такие разговоры я 

слышу от китайцев, которые здесь недавно, а те, кто здесь давно, по 10-15 

лет, ценят страну больше, они говорят, что уже в Китае не смогут жить. 

Там бешеная конкуренция, напряжение, а здесь люди мягче, спокойнее. 

Здесь можно раз в год куда-нибудь в отпуск съездить, а там с этим сложно, 

люди не могут себе позволить оторваться от работы. В Казахстане 

бесплатное обучение и медицина, а в Китае ты умирать будешь, но если 

денег нет, тебя лечить не будут. И страховок нет. Когда моему папе нужно 

было шунтирование, в Китае назвали сумму в переводе на тенге больше 

одного миллиона, а здесь его по госпрограмме отправили в Астану и 

сделали операцию бесплатно. А самое главное питание: в Китае уже 

ничего натурального не производят, а здесь мы кушаем здоровую пищу.  

Мы в Китае привыкли жить в условиях конкуренции. Когда казахи 

оттуда приезжают в Казахстан, они все настроены на конкуренцию. 

Местные смотрят и потихоньку подстраиваются. В Китае населения почти 

в сто раз больше, там, если не пошевелишься – пропадешь. В те годы, 

когда мы только переехали, по субботам и воскресеньям в ВКО магазины 

были закрыты, что для нас было непонятно: как можно отдыхать, когда это 

лучшее время для заработка?  И многие оралманы открывали свои 

магазины и работали, когда другие отдыхали, потом и другие стали делать 

так же.  

Никто из нас троих еще не состоит в браке. Родители хотят, чтобы 
мы искали свои половинки тоже из оралманов, культура все-таки ближе и 
не будет потом никаких претензий и обвинений. А когда мы росли, нам 
наоборот внушали, что нельзя заводить отношения с китайцами – они не 
мусульмане. Вообще что касается мусульманских традиций, мы их 
соблюдали и продолжаем соблюдать.  

1) Но и с Китаем мы все еще тесно связаны. Я по-прежнему 
интересуюсь событиями в Китае, постоянно читаю новости, в курсе всех 
важных событий. Там у нас остались друзья, и мы ездим каждый год в 
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гости, иногда за свой счет, иногда благодаря командировкам. Очень 
интересно наблюдать, как там все осталось по-прежнему, а мы очень 
изменились. Наша жизнь, наш быт, привычки и характер – у нас теперь все 
по-другому». (Таннұр, переводчик 31 год.  Переехала из КНР( 
Чугучак   городской уезд на севере Синьцзян-Уйгурского автономного 
района, административный центр округа Чугучак, входящего в Или-
Казахский автономный округ). 

2) В данном интервью присутствуют, на мой взгляд,  все 
основные компоненты адаптации оралманов к казахстанской 
действительности. Пример Таннур свидетельствует, что причиной 
переезда в Казахстан являлись отнюдь не поиски материальной выгоды. 
Основной задачей является процесс социализации на исторической родине. 
На примере интервью можно проследить этапы социализации 
репатриантов в Казахстане, выявить проблемы, возникающие на этом 
пути. 

Таким образом, проблему адаптации этнических репатриантов в 
Казахстане необходимо рассматривать с разных позиций, с разных точек 
зрения (позиция государственных структур, мнение местного населения, 
мнение этнических репатриантов). С позиции государственных структур, 
по моему мнению, не следует расселять этнических репатриантов отдельно 
от местного населения  и предоставлять им иные условия жизни. 
Например, строить отдельную школу. Если бы государство не вело такую 
политику по отношению к репатриантам, то не было бы  со стороны 
коренного населения такого негативного отношения к ним. Со стороны 
самих возвращенцев, процесс адаптации в другой стране очень 
длительный и трудный процесс. Это связано со сменой климата, общества, 
изменение уклада жизни. Перед тем как переехать в другую страну 
человеку важно знать о том месте, где он желает жить, а также иметь хотя 
бы малейшую поддержку со стороны родственников или ближайших 
знакомых. И на основе этих факторов разработать план обустраивания 
жизни на новом месте. 

Приехав в новую страну человек сталкивается с множеством 
проблем: отсутствие жилья, работы, знакомых и т.п. Очень важно в этих 
условиях не потерять свои человеческие качества, патриотизм, 
толерантность, доброжелательность, приверженность к своей истории, 
традициям и обычаям. Успешная адаптация формирует в человеке 
уверенность в себе и целеустремленность. Человеку, который успешно 
освоился в новой среде,  не трудно будет идти дальше, он не остановится 
на достигнутом.     

3) Лишь в том случае, если рассматривать проблему адаптации с 
этих сторон,  возможно появление объективного решения, устраивающего 
все стороны.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1 Иинтервью с Таннұр ( репатриант из Китая) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9A%D0%9D%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BA_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ МӘСЕЛЕСІ 
 
Еңбектің арқасында,біз өзіміздің алдымызға қойған мақсаттарға жете 

аламыз.Еліміздің азаматтарын жұмыспен қамту Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі əлеуметтік 
басымдылықтарының бірі болып табылады. Жұмыспен лайықты 
қамтуқоғамдық байлықтың артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың 
басты құралы. 

Бірақ,өкінішке орай жұмыссыздық əлемдегі ең басты 
проблемалардың бірі болып келеді. 

Мысалға, мұндай процесс Қазақстанда жүріп жатыр.Жұмыссыздық 
өзімен бірге бірнеше жаңа проблемаларды алып келеді жəне жұмыссыздық 
проблемасы тұрғындармен тығыз байланысты жəне оларға тиетін əсері 
тікелей. 

Мысалы,жұмыс орнынан айырылу немесе табысының 
азаюы,адамдардың өмір сүру деңгейіне,психологиялық стресске 
шалдығуына əкеп соғуы ықтимал. Осы мəселелердің салдарынан көптеген 
сайлауға түсетін адамдар,жаңа жұмыс орындарын ашуға көңіл бөледі[1]. 

Қазақстан жастары үшін жұмыссыздық ең басты жəне бас ауыртар 
мəселелердің бірі. Мəселен,біздің елдегі оқымайтын жəне жұмыс 
істемейтін  жастар саны жалпы активтің сегізден бір бөлігіне ие. 

Елбасы Н. Назарбаев "Нұр-Отан" партиясының "Жас-Отан" жастар 
қанатының бiрiншi съезiнде сөйлеген сөзiнде ауылдық жерлердiң 
мəртебесiн  
көтеру үшiн ауыл жастарын қолдауға бағытталған "Ауыл жастары" ұлттық  
бастамасын жасап, оны жүзеге асыру қажет екенiн қадап айтқан едi. 
"Жоғарғы оқу орындарының бiтiрушiлерiне арналған "Дипломмен ауылға" 
жобасын ұсынды.Осы əрекеттердің арқасында оңдаған мың жас маман 
ауылға тартылды. Өз кезегiнде үкiмет пен жергiлiктi атқарушы билiк 
осындай жобалардың материалдық қолдауын қамтамасыз ететiн болады", - 
деп мəлiмдеген Елбасы елiмiздiң кең байтақ жерiнде жастарымыз өз орнын 
табуы үшiн тер төгу керек екенiн тiлге тиек еттi[2]. 

"Дипломмен ауылға" жобасына сəйкес ағымдағы жылдың басынан, 
ауылдық елдi мекендерде жас маманның жұмыс iстеуiне жəне баспана мен 
қамтылуы нысанға алынды.  

Қазіргі таңда республика бойынша барлық облыстық жəне аудандық 
əкiмдiктерде ауылдық жерлерге тұруға жəне жұмыс iстеуге баратын 
əлеуметтiк сала мамандарын ынталандыруға бағытталған заңның 
орындалуын бақылайтын арнайы басқармалар, мамандар бар.  

Бұл жобаның басты мақсаты - жас маманның алған дипломына сай 
жұмыс iстеуге жағдай жасау. Осы мақсатқа жету үшін ЖОО студенттеріне 
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арнайы кітапшалар таратылып жатыр.Бұл жобаға ЖОО бітірген мамандар 
ғана емес, сонымен қатаржұмыстан қысқартылған азаматтар да тіркеле 
алады. Ауылға қажеттi мамандықты иеленген маман жоба аясына iлiксе, 
мынандай үш жеңiлдiкке қол жеткiзедi.  

Алдымен, есептiк көрсеткiш бойынша жоғарылатылған 70 айлық 
жəрдемақы берiледi. Екiншi, тұрғын үй алу үшінмемлекет қаржысының 
есебiнен 15 жыл мерзiмге 0,01 пайызбен630 айлық есептiк көрсеткiш 
көлемiнде несие берiледi. Үшiншi, қалалық аймақтарда жұмыс істейтін 
мамандарға қарағанда,ауылдық елдi мекендердегi мамандар25 пайызға 
жоғарылатылған жалақы алатын болады. Осы мамандарға: дəрiгерлер, 
мұғалiмдер, мəдени қызметкерлер, əлеуметтiк қамсыздандыру жəне спорт 
жəне туризм саласында жұмыс істейтін қызметкерлер ғана қол жеткiзе 
алады. 

"Дипломмен ауылға" жобасы жұмысқа қабілетті еңбек ресурстарын 
жаңарту үшін өзекті, ауыл статусын арттыру үшін маңызды рөл 
ойнайды.Жобаның негiзгi идеясы –ЖОО мен колледждерде бiлiм алып 
жатқан еліміздің жас мамандарын ауылға тарту. Бұл идеяны iске асырудың 
бірнеше тəсiлдері бар.  
Бірінші тəсіліқала жастарын ауылда жұмыс iстеуге шақырту жəне "ауыл 
квотасы" бойынша бiлiм алған ауыл жастарын мiндеттi түрде ауылға 
қайтару. 

Статистика көрсеткіштеріне сүйенетін болсақ,орташа адам басына 
шаққандағы ақшалай атаулы табыстары бағалау бойынша 51890 теңгені 
құрады. Өсім2011 жылғы тамызбен салыстырғанда атаулы ақшалай 
табыстар үшін  
9,1 %, нақты ақшалай табыстар үшін - 4,2 % жетті.  

2012 жылы қыркүйекте жүргізілген санақ бойынша Қазақстан 
Республикасындағы жұмыссыздар саны 475,4 мың адамды құрады. 
Экономикалық жағынан белсенділік көрсететін халық санына байланысты 
жұмыссыздық пайызы5,3 құрады. 2012 жылғы қыркүйектің соңында 
жұмыспен қамту мекемелерінде жұмыссыздар ретінде тіркелген азаматтар 
саны 54,8 мың адамды құрады жəне еліміздің экономикалық белсенді 
халық санына 0,6 пайыз деңгейін қамтыды. Ал экономикалық белсенді 
халық азаматтарының 0,3 пайызын жасырын жұмыссыздық деңгейі 
көрсетті. 

Елдегі экспорт жағы төмен болғандықтан, Қазақстан Республикасы 
импортқа тəуелді. Осының салдарынан отандық кəсіпорындар саны аз. 
Қазіргі таңда кернеп тұрған қымбатшылық салдарынан, əзірге еліміздің  
əлеуметтік жағдайын оңалту қиын. Республикамыздың азаматтары орташа 
есеппен алғанда 39,7 пайызды көрсетеді. Егер ресми деректер көзіне 
сүйенетін болсақ, бүгінде елімізде еңбекке жарамды азаматтар саны 7 
миллионды құраса да, ауылдық округтерде агроөнеркəсіптік кешеніміз 
дамымаған. Жұмысқа жарамды ауыл тұрғындары 2,7 миллионды құрайды. 
Республикамыздағы жұмысқа жарамды 7 миллион азаматтың 4,3 
миллионы жалдамалы жұмыс жасайтын болса, ал қалғанылауазымды 
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қызмет атқарады. Кейбір дерек көздері жалдамалы жұмысқа жегілетін 
халқымыздың 76,2 пайызы қыр қазағы болғанын растайды.  

Шығыс Қазақстан облысында 2016 жылы 3 тоқсанында тіркелген 
жұмыссыздық деңгейі 4,8 % пайызды көрсетті. 

Жұмыспен қамту орындарында 2016 жылдың басынан бері барлығы 
40,6 мың адам өтініш берген, соның ішінде 31,4 мың адам, яғни өтініш 
бергендерден 79 пайызы жұмысқа орналасты. Қоғамдық жұмыстарға 10,6 
мың азамат тіркелді.  

Жаңа өндірістер ашу үшін секторда шағын бизнестерді ашып дамыту 
үшін жəне жаңа əлеуметтік объектілер есебінен 15,1 мың жаңа жұмыс 
орындары ашылды. 

2015 жылға сəйкес кезеңмен салыстырғанда, мемлекеттен атаулы 
жəрдем алатын азаматтардың жалпы саны 1995 адамға артты. Яғни 32,4 
пайызды құрады жəне 4155 адамды құрады [3]. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша елімізде 97,7 мың 
адам жұмыс орнымен қамтылды. Аймақтарды дамыту бағдарламасы 
шеңберінде 213,4 мың адам жұмысқа орналастырылды. Елімізде жалпы 
санын алғанда 281,6 мың, оның ішінде ауылдық жерлерде 128,6 мың жаңа 
жұмыс орындары құрылды. Қазақстан Республикасының еңбек нарығының 
жай-күйіне халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында өткізіліп 
жатқан іс-шаралар оң əсерін тигізді. 

 
Сурет 1. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы аясында белсенді саясат 

жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі əлеуметтік 

басымдығы болып табылады. Жұмыспен дұрыс қамтуды қамтамасыз ету - 

халықты əлеуметтік қорғаудың негізі, адам ресурстары əлеуетін дамыту 

жəне іске асырудың маңызды шарты, қоғамдық байлықтың артуы мен өмір 

сүру сапасын жақсартудың басты құралыболып табылады [4]. 
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Тұрсынбек Т., Алмабек А. 

Абай атындағы №33 орта мектебі, Өскемен қ., Қазақстан 

Республикасы 

ОТАНДЫҚ ТАРИХ САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Егемен еліміз 1991 жылы 16 – желтоқсанда өз мемілекеттік 

тəуелсіздігін жариялады. Қазақстан республикасының мемілекеттік 

рəміздері белгіленді жəне 1992 жылы 4 – маусымда мемілекеттік жалау, 

елтаңба жəне қолымызды жүрек тұсына қойып шырқайтын əнұранымыз 

бар. Қазіргі уақытта егеменді ел болып, қарқынды дамып келе 

жатқанымызға 25 жыл толды. Осы жылдар аралығында Қазақстанда əр 

түрлі көптеген тарихи сəттер болды. Мысалы: 1992 – жыл БҰҰ(Біріккен 

Ұлттар Ұйымы) мүше болып қабылданды, 1995 жылғы 1 наурызда 

мемлекет басшысы жанындағы қоғамдық консультациялық-кеңесші орган 

- Қазақстан халықтарының Ассамблеясы құрылды. Оның мақсаты - 

қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық татулықты нығайту болды, тағыда 

басқа көптеген жетістіктерге жету үшін жұмыстар атқарылды. 

Біз əр түрлі зерттеулердің арқасында тарихымыздың қандай 

болғанын, батырларымыхдың елді, жерді қорғау жолындағы күресін, 

патша үкіметінің отаршылдығына қарсы шығып тəуелсіз мемілекет құру 

үшін еңбек еткен қазақ зиялыларының ерліктерін біліп отырмыз. 

Дегенменде, Қазақстанда тарихи географияның арнайы ғылым саласы 

ретінде қалыптаспағаны белгілі. ХХ ғасырдың орта шеніне дейін арнайы 

түрде тарихи-географиялық зерттеулер жүргізілмеді. Белгілі зерттеуші 

Г.Ф.Дахшлейгер «Қазақстан тарихнамасында шығыстану, деректану, 

палеография, нумизматика, геральдика, метрология, тарихи география 

жəне т.б. қосымша пəндер жеткілікті деңгейде көрініс алмай жатыр» деп, 

70-шi жылдарға дейінгі жағдайды шолып өтті. Қазақстан тарихына 

байланысты тарихи география мəселесі мүлдем қарастырылусыз қалған 

жоқ. Отандық ғалымдардың зерттеулерінде арнайы немесе жанама түрде 

болсын тарихи- географиялық тақырыптар көтерілді. 

Қазақстанның тарихы мен географиясын, этнографиясын жəне 

мəдениетін зерттеуде Ресей ғалымдарының сіңірген еңбегі зор болды. 
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Ресей зиялы қауымының Қазақстан аумағына саяси себептермен жер 

аударылып келген өкілдері көптеген ғылыми еңбектер жазып қалдырды. 

Олар, əрине, əр түрлі кəсіп пен мамандық иелері - ақын-жазушылар, 

тарихшылар, географтар, əскери қызметкерлер мен дəрігерлер болатын. 

Сонымен қатар олар қазақ өлкесін отарлау саясатына ғылыми тұрғыдан 

негіздеуге де ішінара қызмет етті. 

Қазақстанды зерттеушілердің басым көпшілігі Орынборға, Омбыға, 

Ташкентке - Орынбор, Батыс Сібір жəне Түркістан өлкелерінің əкімшілік 

орталықтарына шоғырланды. 1830 жылы «Отечественные записки» 

журналында орыс офицері Б.С. Броневскийдің «Орта жүз қырғыз-

қайсақтары туралы жазбалар» атты жұмысы жарияланды. Онда Солтүстік-

шығыс Қазақстан қазақтарының тарихынан, өмірі мен тұрмыс-тіршілігінен 

егжей-тегжейлі құнды деректер берілген. Белгілі тарихшы А .И. Левшин 

(1799 - 1879) «Қырғыз-қазақ, немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен 

далаларының сипаттамасы» деген үш бөлімнен тұратын зерттеу еңбегін 

жазды. Осы бірегей əрі іргелі еңбегі үшін ол «Қазақ тарихының Геродоты» 

деген атаққа лайықты ие болды. Автор өз зерттеуінде қазақ өлкесінің 

тарихы мен этнографиясы жəне географиясы туралы егжей-тегжейлі 

мəліметтер келтіреді. 

XIX ғасырдың орта кезінде M M. Красовский «Сібір қырғыздарының 

аймағы» атты үш томдық еңбек жазды. Онда Қазақстанның Солтүстік-

шығыс аймағындағы қазақтардың өмірінен көптеген егжей-тегжейлі 

тарихи-статистикалық, географиялық жəне этнографиялық мəліметтер 

келтірілген. Аса көрнекті орыс ғалымы, тарихшы əрі этнограф Н.Н 

Аристов «Түркі тайпаларының этностық құрамы туралы жазбалар», 

«Үлкен орда қырғыз-қазақтарының жəне қырғыздардың этностық құрамын 

анықтау тəжірибесі» сияқты тағы басқа да теңдесі жоқ тарихи-

этнографиялық еңбектер жазып қалдырды. 

ХІХ-XX ғасырлардың бас кезінде Қазақстан жөнінде неміс, ағылшын 

жəне француз ғалымдары құнды еңбектер жазып қалдырды. Қазақстанның 

оңтүстік-шығыс аймағын ағылшын саяхатшысы əрі суретшісі Т. Аткинсон 

(1799-1861) егжей-тегжейлі зерттеді. Ол 1848-1855 жылдары Жетісу 

қазақтарының көші-қон жерлерін аралап, жергілікті халықтың өмірі жайлы 

бағалы деректер жинады. Суретші ретінде көшпелі қазақтардың тұрмыс-

тіршілігін бейнелейтін суреттер салды. Неміс географы, этнограф əрі 

тарихшы Ф. фон Хеллъвалъд (1842-1892) «Орталық Азия. Жер бедері мен 

халқы» атты іргелі еңбек жазды. Ол еңбегінде қазақ- тардың тұрмыс-

тіршілігін, көршілес халықтармен өзара қарым-қатынасын жан-жақты 

сипаттады. Француз ғалымы Ш.Е. Ужвалъди де Мезе-Ковез Оңтүстік 

Қазақстан қалаларын зерттеп, едəуір материалдар жинап, жариялады. 

XIX ғасырдың екінші жартысында білімді қазақтардың тұтас бір 

тобы туған өлкенің тарихы мен этнографиясын зерттеуге белсене 

араласты. Атап айтқанда, Ресей географиялык қоғамының Семейдегі 
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бөлімшесінде Ә. Бөкейханов, Ш. Құдайбердиев, Ж. Ақбаев, М. Шорманов, 

С. Жантөреев, Б. Дауылбаев жəне басқалары жемісті еңбек етті. 

Шоқан Уəлихановтың əкесі Шыңғыс Уəлиханов (1811-1901) өз 

ұлының ісін одан əрі жалғастырды. Ол Сібір əкімшілігіне қажетті тарихи-

этнографиялық материалдар жинастырды. 1867 жылы Мəскеуге көрмеге 

қою үшін қазақтардың өмірі мен тұрмыс-тіршілігін бейнелейтін ауқымды 

экспонаттар кешенін жіберді. Белгілі қазақ этнографы Мұса Шорманов 

(1819-1884) маңызды этнографиялық зерттеулер қалдырды. М. Шорманов 

Омбы кадет корпусында оқиды. Оқуын бітіргеннен кейін болыс, Баянауыл 

сыртқы округының аға сұлтаны лауазымды қызметін атқарды. Орыс ар- 

миясының полковнигі шенін алады. Ол «Батыс Сібір қырғыздарының мал 

өсіру кəсібі туралы», «Қырғыздардың ұлттық дəстүрлері», «Павлодар 

уезінің қырғыздары туралы жазбалар» деген мақалалар жариялады. 

Қазақтардың тарихы мен этнографиясын зерттеумен көрнекті қоғам жəне 

мемлекет қайраткерлері Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ә. 

Ермеков, М. Жұмабаев, К. Кемеңгеров, А. Сейітов жəне басқалар 

шұғылданды. Өз елінің тарихы мен мəдениетін зерттеуге қатысу олардың 

халықтың аянышты ауыр халін неғұрлым тереңірек түсінуіне жəрдемдесті. 

XVI-XIX ғасырларда Қазақстан аумағын физикалық-географиялық 

тұрғыдан зерттеу XVI ғасырдан бастап Қазақстан туралы географиялық 

мəліметтер орыс мемлекетінің ресми орындарында жинактала бастады. 

Ресей мен Қазақстан арасында дипломатиялық, экономикалық 

байланыстардың орнауына байланысты патша үкіметі қазақ жері туралы 

деректерді арнайы жіберілген елшіліктер арқылы да, саудагерлер мен 

саяхатшылар арқылы да жинады. Осылардың нəтижесінде Қазақстан 

табиғаты, халқы, мемлекеттік шекаралары жайында деректер толыға түсті. 

Сол мəліметтерге сүйеніп, Борис Годунов патшаның өтініші бойынша 

Қадырғали Қосынцлы Жалаири (XVI ғ. аяғы - XVII ғ. басы) («Жами ат-

тауарих») «Жылнамалар жинағы» атты қазақ халқы мен оның жері туралы 

өте қызықты кітап дүниеге келді. Онда қазақ хандығы құрылуы жайлы 

тарихымен қоса, Қазақстан қалалары, өзендері мен таулары, шекаралары 

жөнінде кең мəлімет беріледі. XVII ғасырда Қазақстан аумағы С. Ремезов 

жасаған «Сібірдің сызба кітабы» атты картаға кіреді. 
XVIII ғасырда орыс патшасы I Петр Қазақстанмен қарым-қатынасты 

күшейтуге ерекше көңіл бөлді. Қазақстан жерін Шығыс елдеріне шығатын 
«қақпа əрі кілт» санады. Оны Ресейге бағындырудың жоспарларын 
жасады. Осыған орай ол Қазақстанға əскери экспедициялар жасақтап, 
Каспий теңізі мен Сібірмен шекаралас өлкелерді зерттеуге тапсырма берді. 
1734 жылы Орынбор экспедициясы ұйымдастырылды. 1768 жылы екінші 
академиялық экспедиция жасакталды. Бұлардың жұмысына П.С.Паллас, И. 
П. Фальк, И. П. Рычков сияқты ғалымдар қатысты. И. Муравин мен А. И. 
Бутаков Арал теңізі мен Сырдария бойында, Г. С. Карелин Каспий  
жағалауларында зерттеулер жүргізді. Қазақ жерін жалпы географиялық 
тұрғыда зерттеген бұл ғалымдардың еңбектерінде, жаңа деректермен қоса 
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табиғаттың қалыптасу заңдылықтарын түсіндіруге де алғашқы талаптар 
жасалды. Осы жəне басқа материалдарды жинақтау негізінде А. И. Левшин 
1832 жылы «Қырғыз-Қазақ немесе Қырғыз-Қайсақ ордалары мен 
далаларының сипаттамасы» атты еңбегін жазды. Мұнда Қазақстан жеріне 
тұңғыш рет салыстырмалы түрде толығырақ географиялық сипаттама 
берілді. 

Қазақстан табиғатын шын мағынасында ғылыми-географиялық 
тұрғыда зерттеу XIX ғасырдың екінші жартысынан басталады. Бұл 
тұрғыда П.П.Семенов-Тян-Шанскийдің, Н.А.Северцовтің, 
Ш.Ш.Уəлихановтың, И.В.Мушкетовтың, А.Н.Красновтың, Л.С.Бергтің 
сіңірген еңбектерін айрықша айтуға болады. 

Тарихи география саласы бойынша ең маңызды мəселелердің бірі - 
сауда жəне қатынас жолдарының сипаттамасы. Бұл Ш.Уəлиханов 
еңбектерінде жиі кездесетін мəліметтердің қатарын құрайды. Автордың 
еңбектерінің негізінде Қазақстандағы бірнеше сауда жəне қатынас 
жолдарын: мысалы, Семей қаласынан Қоқанға дейінгі, Семейден Шығыс 
Түркістанға, Құлжа қаласына, Қырғыздарға баратын қатынас жолдары 
берілген. Сонымен қатар жазбаларында Шығыс Түркістан мен Орта 
Азияның тарихи географиясы жан-жақты сипатталған . 

Ш.Уəлихановтың қазақ даласындағы тарихи-мəдени ескерткіштер 
туралы зерттеулері құнды. Мұнда, біріншіден, ескерткіштердің орналасуы, 
екіншіден, ескерткіштердің салынуы себептері, үшіншіден, 
ескерткіштердің сипаттамасы берілген. 

Ш.Уəлихановтың түркітілдес халықтардың тарихы мен 
этнографиясына қатысты еңбектерін саралай отырып, тарихи-
географиялық мəселелерді анықтаймыз. Мысалы, оңтүстік сібір 
тайпаларына жүргізген зерттеуінде рулардың тарихи кезеңдердегі 
қоныстануы мен орналасуы мəселелері қарастырылған. 

Ш.Уəлихановтың картографиялық мəліметтерді жинақтап, əрі 
зерттеген өңірлердің картасын сызып, жасалған карталарға қосымшалар 
енгізгені белгілі. Оған «Азия карталары туралы жазбалары» дəлел болады. 
Қолымен сызған карталарының көшірмелері сақталған, олар: Торғай 
даласы мен Құсмұрын округінің, Сырымбет тауы ауданындағы 
қазақтардың күзектері мен қыстауларының схемалық карталары жəне т.б. 

Н.Шаяхметовтың зерттеулері Қазақстанның тарихи географиясының 
бағыттарын анықтау мен əдіс-тəсілдерін дамытуға бағытталған. Автор 
отандық зерттеулерде «кенже қалып отырған салалардың бірі - тарихи 
география» екенін айта отырып, оның себептерін ашқан. Автор ғылыми 
саланың маңыздылығына тоқтала келіп, бес түрлі қажеттілігін 
айқындайды: 1) «Тарихи география» мамандығы бойынша мамандар 
даярлау; 2) «Елтану» мамандығындағы тарихи-географиялық өлкетану 
бағытын жүргізу; 3) көршілес елдермен мемлекетаралық шекарамыздың 
мəселелерін анықтау; 4) тақырыптық карталарды толықтыру; 5) жоғары 
оқу орындарын оқулықпен қамтамасыз ету. Сондай-ақ автор 
«картографиялық əдістің тарихи географиядағы жетекші əдіс болып қала 
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беретінін» жəне электронды карталар жүйесін жасаудың маңызын 
көрсетеді. Сондай-ақ А.Ш.Алтаев пен Г.Н.Ксенжиктің зерттеулерінде 
тарихи география мəселесі қазақ даласындағы XVIII–XIX ғғ. бекініс 
шептерінің ұйымдастырылуына жəне орналасуының тарихи 
географиясына, ХІХ ғасырдағы əкімшілік-территориялық бөлініс жəне 
басқару мəселесін анықтауға арналған. 

Тəуелсіздік алғаннан бергі жылдарындағы тарихи география 
саласына деген бетбұрыс байқалады. Әрине, бұл түбегейлі өзгеріс емес. 
Отандық зерттеушілер тарапынан тарихи- географиялық зерттеулердің 
маңыздылығы мен қажеттілігі алға қойылып отыр. 
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СПЕЦИФИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Наружняя реклама  рассчитана преимущественно на визуальное 

восприятие, она устанавливается на стационарных и передвижных 

конструкциях вне мест продаж товара. 

Рынок наружной рекламы в Казахстане, как и на всем постсоветском 

пространстве, активно развивается с начала 90-х годов, это связано с 

наполнением рынка различными товарами, рождением независимых 

телерадиокомпаний и появлением крупных зарубежных компаний, 

рассматривающих Казахстан как крупный потенциальный рынок сбыта 

своей продукции.  

Все эти факторы послужили толчком к активному развитию 

рекламной индустрии в республике. Появилось множество рекламных 

агентств, дизайнерских центров, рекламно-производственных фирм. В 

настоящее время на рынке рекламных услуг представлены практически все 

виды рекламы и рекламных носителей. Особенный прогресс наблюдался в 

телевизионной и полиграфической рекламе, наружная реклама 
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«подтянулась» несколько позже. Появляются учебники по рекламе, 

основанные на опыте стран постсоветского пространства [1, 2]. 

В Восточном Казахстане применяются все виды наружной рекламы. 

Рекламодатель может выбрать носитель на любой вкус и бюджет 

практически без всяких ограничений. Сосредоточена наружная реклама в 

крупных городах – Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Шемонаиха, 

Зыряновск. 

Наружная реклама должна выполнять следующие функции:  

– привлекать внимание, находясь постоянно на видном месте. 

 быстро «схватываться»; 

 остаться в памяти человека при минимальном контакте; 

 обеспечить высокую частоту показов. 

Видов рекламных носителей сегодня много:  афиша, баннер, 

брандмауэр, витрина, вывеска, лайтбокс, лайтпостер, плакат, постер, арт-

постеры, постер, билборд, мобильный билборд, транспарант. 

Особенное воздействие наружной рекламы заключается в том, что ее 

потенциальная аудитория – население города, доля потенциальных 

покупателей сравнима разве что с потребителями телевизионной рекламы. 

Массовость – очевидное преимущество наружной рекламы. Еще одно 

преимущество заключается в том, что наружная реклама чаще всего не 

имеет раздражающего фактора, как та же реклама по ТВ, в большинстве 

случаев она является украшением города (особенно когда речь идет о 

красивых светодиодных табло и красочных стильных конструкциях). 

Кроме того, средства наружной рекламы используются только строго по 

назначению, в отличие от других средств массовой коммуникации они не 

используются для чего-то еще, кроме непосредственно рекламы. Наружная 

реклама конкурентоспособна по стоимости, особенно в сравнении с 

телевизионной рекламой.  

В ВКО наиболее распространена коммерческая реклама, на втором 

месте социальная. Коммерческая реклама – это реклама, которая 

содействует распространению продукции с намерением извлекать 

прибыль. Главная цель коммерческой рекламы побудить потребителя 

совершить покупку, т.е. превратить потенциального покупателя в 

реального.  

В основные задачи социальной рекламы входит привлечение 

внимания представителей всех слоев населения к той или иной проблеме, 

насущным вопросам, которые, как правило, оказывают негативное влияние 

на жизнь общества в целом. Социальная реклама относится к так 

называемой некоммерческой рекламе, ее цель не мотивировать 

потребителя к приобретению каких-либо товаров, а донести до него 

осознание наличия «больных» моментов в общественной жизни. 

Например, таких, как наркомания, аборты, курение, коррупция, нищета, 

голод, разгул преступности и т.п. Как правило, она выделяется на фоне 
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пестрых рекламных плакатов и своим оформлением, и своим содержанием. 

На ней невольно задерживается даже беглый взгляд, и если хотя бы один 

человек из сотни задумается над ее смыслом, значит, ее создатели уже 

поработали не напрасно. Эффективность наружной социальной рекламы 

неоспорима, и поэтому ее ни в коем случае нельзя исключать из любой 

кампании, ориентированной на привлечение внимания общества к его же 

собственным проблемам. 

Преимущества наружной рекламы:   

1) широкий охват аудитории,  
2) частота и гибкость в размещении плакатов,  

3) относительно невысокая стоимость одного контакта, 
4) долговременность воздействия на аудиторию,  

5) большое количество рекламных контактов, 
6)  четкое обозначение географических границ воздействия 

рекламы.  

Недостатки: 

1) невозможность проведения краткосрочных рекламных кампаний, 
2) снижение качества изображения под влиянием атмосферных 

явлений, 

3) длительность и сложность процедуры оформления разрешений на 
установку конструкции наружной рекламы, 

4) необходимость постоянного контроля за состоянием рекламных 
конструкций, 

5) возможность передачи лишь небольшого объема информации из-
за короткого времени контакта потребителя с рекламой, 

6) относительно высокая стоимость изготовления и аренды. 
Отличительная черта «наружки» от других медианосителей в том, 

что степень ее воздействия на подсознание потребителя самим им не 

контролируется, поскольку избежать ее практически невозможно (как 

можно переключить канал или перевернуть страницу журнала).  

К позитивным примерам нашей наружной рекламы Восточно-

Казахстанской области можно отнести социальные и праздничные 

баннеры. Баннеры, посвященные к определенному празднику нашей 

страны, делают наш город более ярким, привлекательным, поднимают 

настроения жителям города. Например, растяжки и баннеры с 

изображением символов Казахстана, символов праздников.  

В рекламе, изготовляемой в нашем регионе, к сожалению, 

присутствуют ошибки, обусловленные недостатком профессионализма, 

неразвитостью рекламного рынка и другими причинами. Чаще всего это 

нарушения следующих типов: 

1) избыток текста на площади небольшого объема, отсутствие 

свободного пространства на баннере,  

2) чрезмерная лаконичность, много свободного места,  
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3) цветовые нарушения – избыток цветов, который вызывает 

ощущение «пестрит в глазах»,  

4) речевые и языковые ошибки в текстах как на казахском, так и на 

русском языках. 

Мы провели исследование по восприятию рекламы жителями нашей 

области. Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 30 

человек. Рассмотрим результаты опроса. 

Некоторые респонденты выбрали два варианта ответа, поэтому 

количество процентов больше ста. 

На первый вопрос «Оцените рекламу по 5-балльной школе» оценку 

«3» поставили  9 человек (30%), оценку «4» – также 9 опрашиваемых 

(30%), 5 баллов выставили 12 человек (40%).  

Второй вопрос «Как Вы думаете, есть ли вред от наружной рекламы? 

Какой?» предполагал ответы  

«Вред только от рекламы спиртного, клубов и эротики» – 6 

респондентов (20%),  

«Наружная реклама отвлекает водителей, тем самым создает 

аварийные ситуации» – 13 (43%), 

«Реклама приносит вред» – 3 (10%), 

«Рекламы слишком много» – 6 (20%), 

«Нет вреда» – 6 (20%). 

На вопрос № 3 «Успеваете ли Вы читать рекламу на баннерах во 

время поездки на автобусе или машине?» респонденты выбрали ответы:  

«Я не читаю рекламу за рулем, она отвлекает меня от дороги» – 3 

(10%), 

«Всегда читаю рекламу когда еду по городу – 13 (43%), 

«Не успеваю прочитать рекламу» – 3 (10%), 

«Очень редко обращаю внимание на рекламу» – 12 (40%). 

Четвертый вопрос «Какую рекламу следует размещать на улицах 

города?» получил ответы:  

«Социальную рекламу» -13 (43%), 

«Рекламу скидок, акций, новых открытий» – 12 (40%), 

«Любую рекламу» – 9 (30%). 

Пятый вопрос «Какой вид рекламы у Вас вызывает наименьшее 

раздражение?» показал такие результаты: 

«Реклама с элементами эротики» – 0 (0%), 

«Вывески» - 4 (13%), 

«Листовки» – 4 (13%), 

«Мониторы» – 4(13%), 

«Баннеры» – 1 (3%), 

«Растяжки на дорогах» – 5 (16%), 

«Вся, много» – 6 (20%), 

«Отношусь нейтрально» – 9 (30%). 
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На шестой вопрос «Часто ли Вы узнаете нужную информацию из 

наружной рекламы?» ответили «Да, часто» - 0 (0%), «Редко, но бывает 

полезна» – 23 (77%), «Реклама бесполезна» – 7 (23%). 

Таким образом, при исследовании региональных особенностей 

наружной рекламы выявлено, что в Восточно-Казахстанской области 

представлены все формы данного типа рекламы, включая технически 

сложные и дорогие (например, уличные мониторы). С помощью опроса 

было установлено, что большая часть опрошенных жителей оценивает 

рекламу положительно. Респонденты почти всегда обращают внимание на 

разнообразную наружную рекламу.  
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КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ  

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Проблема определения профессиональной компетентности учителя 

стала объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, 

физиологами, специалистами практиками и т.д. В современном 

образовании становится все более очевидным тот факт, что никакие 

изменения в образовании невозможны без кардинальных изменений 

профессионального сознания учителя. В свою очередь, изменение 

профессионального сознания учительского сообщества должно быть 

неразрывно связано с кардинальными изменениями в системе 

воспроизводства педагогических кадров и изменениями в отношении 

различных слоев общества к учительскому сообществу. Но прежде должна 

быть разработана государственная политика в отношении выращивания 

новой генерации учителей с иным сознанием, иными ценностями и 

профессиональными компетенциями. 

Только новая генерация учителей вместе с новой системой 

управления образованием сможет осуществить реальные инновационные 

изменения в образовании. Это потребует значительных материальных и 

кадровых вложений в создание новой системы воспроизводства 

педагогических кадров. 
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Осмысление компетентности специалиста двадцать первого века, по 

мнению многих ученых, должно основываться на развитии его 

интегративных и аналитических способностей [7]. 

В ходе исследования на основе анализа психолого-педагогической 

литературы по проблеме компетентностного подхода установлены 

существенные признаки компетентности, которые обусловлены 

постоянными изменениями, происходящими в мире, и определяют 

требования к « успешному взрослому»: 

- компетентность имеет деятельностный характер обобщенных 

умений в сочетании с предметными умениями и знаниями в конкретных 

областях; 

- компетентность проявляется в умении осуществлять выбор, исходя 

из адекватной оценки себя в конкретной ситуации. 

Нет единого подхода к определению понятия «профессиональная 

компетентность учителя». Профессиональная компетентность – сложное 

образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств 

личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-воспитательного процесса.[1] 

Д.С. Савельев под профессиональной компетентностью 

подразумевает способность должностного лица успешно решать 

относящиеся к его компетентности задачи. 

А.П. Акимова трактует профессиональную компетентность учителя 

как сумму знаний, умений, навыков, усвоенных субъектом в ходе 

обучения, - в узком смысле слова и как уровень успешности 

взаимодействия с окружающей средой – в широком. 

В традиционном понимании профессиональная компетентность – это 

совокупность ключевых, базовых и специальных компетенций. 

Ключевые компетенции необходимы для любой профессиональной 

деятельности, они связаны с успехом личности в динамично 

развивающемся мире [4]. 

Заметим, что уровни ключевых и базовых компетенций 

характеризуют способность к мобильности, коммуникации и актуализации 

личности в обществе, а уровни специальных компетенций характеризуют 

сформированность практических умений специалиста определенной 

профессии. 

Категория «профессиональная компетенция» учителя, 

рассматривается нами как интегративное образование, определяющее 

своеобразие личности учителя не только как многопредметника, но и как 

педагога воспитателя и детского практического психолога. 

В основе ее лежит концептуальное теоретическое осмысление 

педагогом своих педагогических возможностей, особенностей детской 

группы, перспектив ее развития и своеобразие социума. Такое 

концептуальное осознание определяет профессиональную гибкость 



948 

педагога в выстраивании педагогических технологий, методик, 

позволяющих успешно реализовать главную цель – создать условия для 

позитивного развития личности младшего школьника, для сохранения и 

развития его индивидуальности. 

Современный подход к структуре профессионально компетентности 

предлагает рассматривать данный феномен как совокупность 

универсальных (общих, ключевых), общепрофессиональных (базовых) и 

специальных  (частнопрофессиональных) компетенций. 

Универсальные компетенции являются общими для большинства 

специальностей. К ним относится: социальная, коммуникативная, 

информационная, проблемная кооперативная и другие компетенции. 

К базовым компетенциям относят комплекс универсальных 

компетенций общепрофессиональной категории. В педагогике это 

комплекс психологических и педагогических компетенций, 

характеризующих педагогических работников всех специальностей. 

Специальные компетенции представляют собой совокупность 

характеристик определенной профессиональной деятельности конкретного 

специалиста. Из всех перечисленных компетенций в настоящей работе 

исследуются, прежде всего, некоторые специальные компетенции учителя 

начальных классов (в части обучения первоклассников технике письма), а 

также соответствующая общепрофессиональная – рефлексивная 

компетенция. 

Соединенные воедино, все перечисленные виды компетенций 

являются частью профессиональной компетентности учителя начальных 

классов. Структура профессиональной компетентности учителя начальных 

классов отражает совокупность видов деятельности, обусловленных 

особенностями нашего века, социальным заказом общества, а также 

творческой стороной деятельности учителя. 

Психолого-педагогическая, нормативно-правовая и рефлексивная 

компетенции имеют общий для педагогической профессии характер, т.е. 

являются общепрофессиональными, а предметная и методическая – 

специальными компетенциями, которые обусловлены способностью 

выполнять определенные специфические профессиональные обязанности, 

отличающие учителя начальных классов как специалиста от других 

педагогов: 

- предметная компетенция – готовность к применению знания 

научных основ содержания курса начальной школы; позитивное 

отношение к учебной дисциплине; осознанное владение специальной 

терминологией в необходимом объеме во взаимосвязи с содержанием 

учебного материала; умение интерпретировать и систематизировать 

научную информацию по предмету; умение адаптировать содержание 

учебной дисциплины к возможностям учащихся; 
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- методическая компетенция – готовность планировать, отбирать, 

синтезировать и конструировать учебный материал по учебному предмету; 

готовность организовывать различные формы занятий по учебному 

предмету; готовность реализовывать деятельностные подходы к обучению 

и умение организовывать учебную работу младших школьников; 

готовность к применению инновационных технологий обучения; 

квалифицированное применение здоровьесберегающих технологий 

обучения. 

Все названные составляющие тесно переплетаются, образуя 

сложную структуру, формирующую профессиональную компетентность 

учителя начальных классов в сфере образования (квалификация 

«бакалавр»), Компетентностная модель современного педагога: знания; 

умения; социальная компетенция; коммуникативная компетенция; 

информативная компетенция [2]. 

Данные составляющие структуры профессиональной 

компетентности можно рассматривать в качестве показателей мониторинга 

качества профессиональной подготовки, а оценка уровня 

сформированности профессиональной педагогической компетентности 

может осуществляться посредством решения профессиональных задач, что 

позволит судить о качестве подготовки как процессе и может обеспечить 

прогноз его развития. 

Таким образом, мониторинг качества профессиональной подготовки 

представляется нам следующим образом. 

1. Параметр « Знания»: 

- использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для проектирования и реализации педагогического процесса, 

направленного на образование обучающихся. 

2. Параметр « Умения»: 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на 

решение современных задач; 

- реализовывать образовательные и учебные программы, используя 

различные методы, формы, технологии; 

- оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, 

определять потребности в дальнейшем образовании. 

3. Параметр « Социальная компетентность»: 

- ориентироваться в современной социокультурной ситуации. 

4. Параметр « Коммуникативная компетенция»: 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- предъявлять различные образцы общения; 

- организовывать сотрудничество обучающихся. 

5.Параметр «Информационная компетенция»: 
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- анализировать информацию с разных точек зрения, выделять в ней 

главное, структурировать, оценивать, представлять в доступном для 

других виде; 

- использовать возможности информационных технологий в 

педагогическом процессе. 

Таким образом, рассматривая возможности обеспечения 

мониторинга качества профессиональной подготовки будущего педагога 

на основе использования компетентностного подхода, мы предлагаем 

производить выявление качества результата профессиональной подготовки 

на основе определения уровня сформированности компетенций различного 

вида. Данный подход, по нашему мнению, выступает основой обеспечения 

и выявления качества профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Однако самое главное, что для реализации компетентностного 

подхода учителю придется вырабатывать ценности и принципы работы и 

общения с учащимися. 

Компетентностную модель современного учителя можно 

представить в виде состава входящих в нее элементов: 

- ценности, принципы и цели; 

- профессиональные качества; 

- ключевые компетенции; 

- педагогические методы, способы и технологии; 

- профессиональные позиции. 

Ценности (сюда относятся те суждения, идеи, которые осознанны 

учителем и в его сознании определяют предельные ценностные границы 

его деятельности); 

- свобода учащегося быть самим собой; 

- каждый человек обладает своим «совершенством»; 

- помочь каждому учащемуся его индивидуальные дарования сделать 

социально плодотворными; 

- человек учится только тому, что соответствует его способностям, 

интересам и возможностям. 

Цели: в процессе обучения помочь учащимся овладеть ключевыми 

компетенциями, владение которыми позволяет быть успешным в 

современном обществе, в своей профессиональной, личной и 

общественной жизни. 

Профессиональные качества: 

- доброжелательно и заинтересовано относиться к учащимся; 

- быть готовым принимать конструктивную критику от  коллег и 

учащихся; 

- иметь собственный взгляд на социальную ситуацию и окружающий 

мир; 

- уметь делиться с учащимися своими мыслями и чувствами; 
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- демонстрировать компетентное поведение – собственную 

ответственность за результат, любознательность, способность к 

кооперации и диалогу; 

- демонстрировать увлеченность своим предметом; 

-использовать четкий, понятный, гибкий язык с образными 

выражениями. 

В заключении хочется сказать следующее, базовая компетентность 

учителя – умение организовать такую образовательную, развивающую 

среду, в которой становится возможным достижение образовательных 

результатов ребенка, сформулированных как ключевые компетенции. 

Уметь организовывать обучение таким образом, чтобы оно стимулировало 

интерес, желание вместе думать и дискутировать, ставить оригинальные 

вопросы, проявлять независимое мышление, формулировать идеи, 

высказывать разнообразные точки зрения, чтобы оно мотивировало 

учащихся к более высоким достижениям и интеллектуальному росту. 
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Китайская культура является одной из древнейших. Самые ранние 

памятники культуры, найденные на территории Китая, относятся к V-III 

тыс. до н.э. На китайской земле сформировался один из древнейших 

предков современного человека — синантроп, существовавший около 400 

тыс. лет назад. Как и другие культуры, китайская культура самобытна и 

неповторима. В отличие от индийской она более рациональна, 

прагматична, обращена к ценностям реальной земной жизни. Вторая 

характерная ее черта — это исключительная, огромная и определяющая 

роль традиций, обычаев у ритуалов и церемоний. Отсюда существующее 

выражение — «китайские церемонии» [7]. 

Китайская культура, формировавшаяся тысячелетиями практически 

в изоляции, после 1949 года значительно обогатилась коммунистическим 

влиянием. С 1966 по 1976 годы в стране проходила Культурная революция, 

в ходе которой традиционная китайская культура запрещалась и 

уничтожалась. С 1980-х годов китайское правительство отказалось от этой 

политики, и приступило к возрождению традиционной культуры. 

Современная китайская культура является смешением традиционной 

культуры, коммунистических идей и пост-модернистского влияния, 

связанного с процессами глобализации [3]. 

Культурная дипломатия – это общественный институт, позволяющий 

на время передавать культурные ценности другим странам с целью 

пропаганды мира и взаимопонимания между народами. Наиболее 

традиционными формами культурной дипломатии являются всемирные 

выставки, форумы, фестивали, регулярно проводимые в разных странах. 

Культурная дипломатия является сферой дипломатической деятельности и 

связана с использованием культуры в качестве объекта и средства 

достижения основополагающих целей внешней политики государства, 

создания благоприятного образа страны, популяризации культуры и 

языков ее народов [6]. 

Стихийное распространение китайской культуры в мире началось 

уже давно. Но в 2013 году на сессии Народного политического 

консультативного совета Китая прозвучало много предложений, как 

поставить этот процесс на официальные рельсы. Участники сессии 

считают - прежде чем нести культуру за границу, надо поддержать 

соответствующую атмосферу внутри страны.Знания должны нестись 

таким способом, который современные люди охотно и легко понимают. 

Кроме того, нужно развивать внешние связи на разных уровнях и кроме 

межправительственных связей, работы министерства культуры и 

китайского бизнеса, к распространению культуры необходимо привлекать 

переводчиков, издателей, журналистов и все творческие профессии [2]. 

Соединенные Штаты - это место, где собрались люди разного 

происхождения. Они приносят свои традиции с собой, и люди любят 

праздновать. Многие люди из Китая приехали в эту страну.  
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Можно выделить два основных вектора, по которым КНР ведет 

работу по популяризации китайской культуры в США: путем увеличения 

интереса к китайскому искусству (например, литературе, кинематографу) и 

созданием образовательных программ. Безусловно, соперничать с США, 

безоговорочным лидером в сфере кинематографа, достаточно трудно, 

однако за последние годы китайский кинематограф сумел выйти на второе 

место в мире после американского. В 2012 году кассовые сборы китайских 

фильмов составили 2,78 млрд долларов. Правда, необходимо уточнить, что 

большая часть сборов приходится на отечественных зрителей (доля 

зарубежного проката составляет лишь 168 млн долл., доля США – 

примерно 400 тыс. долл.). Вместе с тем китайские фильмы вышли на 

первое место по популярности среди иностранных фильмов в США [8]. 

Приоритетным направлением стала популяризация китайского 

языка, культуры и ценностей среди американской аудитории. Идея сделать 

именно китайскую культуру ядром «мягкой» силы государства была 

озвученаеще в 1990 г. профессором Фуданьского университета Ван 

Хунином (в настоящее время занимает должность заведующего Центром 

политических исследований при ЦК КПК) [1, с. 93]. Вслед за ним многие 

китайские исследователи неоднократно подчеркивали, что такие китайские 

ценности, как «совпадающее единство неба и человека» (тянь жэнь хэ и) и 

«гармония многообразного и несходного» (хэ эр б  т н) – 

модифицированные КПК в концепцию гармоничного общества и 

гармоничного мира, могут удачно дополнить западные ценности. 

Важность распространения национальной культуры можно увидеть и на 

примере США – популярность американского образа жизни, языка и 

ценностей до сих пор является одной из опор американского могущества 

[1]. 

Китай так же ведет работу по популяризации китайской культуры в 

США путем увеличения интереса к китайскому искусству. В 2012 году 

кассовые сборы китайских фильмов составили 2,78 млрд. долларов. 

Правда, необходимо уточнить, что большая часть сборов приходится на 

отечественных зрителей (доля зарубежного проката составляет лишь 168 

млн. долл., доля США – примерно 400 тыс. долл.). Вместе с тем китайские 

фильмы вышли на первое место по популярности среди иностранных 

фильмов в США. Учитывая традиционно низкий интерес американской 

аудитории к иностранным фильмам, это является серьезным успехом. В 

2010 году в Нью-Йорке состоялся первый Фестиваль китайских фильмов, 

организованный совместно с Советом по искусству американцев 

китайского происхождения (Chinese American Arts Council) и канала 

CCTV-6 (канал китайских фильмов China Central Television). Это одно из 

многих мероприятий Совета, основная цель которого сохранять 

культурное наследие китайцев, живущих в США, и знакомить 

американцев с китайской культурой. В 2011 году была запущена 
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программа «Американо-китайская культурная инициатива» (АККИ), 

совместный проект американского международного центра Меридиан и 

Китайской ассоциации по международному культурному сотрудничеству. 

При поддержке ассоциации организуются визиты государственных 

чиновников, бизнес лидеров, ученых и деятелей искусства двух стран, 

проводятся ежегодные конференции по вопросам культурного обмена, 

выставки, концерты, национальные праздники и фестивали с целью 

знакомства с культурами обеих стран. Активная работа началась и в сфере 

популяризации китайской литературы. После получения Мо Янем в 2012 

году Нобелевской премии по литературе интерес к китайской литературе 

начал постепенно возрастать. Известный американский сайт Amazon.com 

запустил раздел по продаже иностранных книг, переведенных на 

английский язык, и в марте 2012 года там появилась первая книга 

китайского писателя. Самым активным игроком является издательская 

компания Penguin, которая ежегодно издает около 4 китайских книг на 

английском языке [4]. 

Активная работа началась и в сфере популяризации китайской 

литературы. По оценкам экспертов десять лет назад в Китае соотношение 

импортируемой и экспортируемой литературы составляло 10 к 1, 

литература экспортировалась в основном в некоторые азиатские 

государства, а также в Гонконг, Макао и на Тайвань, а пассивный баланс в 

литературной торговле с Европой и Америкой составлял 100 к 1 [5]. 

До последнего времени произведения китайской художественной 

литературы редко попадали в списки мировых бестселлеров, тем более они 

не пользовались популярностью среди предпочитающих отечественную 

литературу американских читателей. В 2012 году всего лишь 453 из всех 

опубликованных в США книг были иностранного происхождения, что 

составляет 3% от общего количества (из которых лишь 16 книг – 

китайских) [10]. 

После получения Мо Янем в 2012 году Нобелевской премии по 

литературе интерес к китайской литературе начал постепенно возрастать. 

Известный американский сайт Amazon.com запустил раздел по продаже 

иностранных книг, переведенных на английский язык, и в марте 2012 года 

там появилась первая книга китайского писателя. Самым активным 

игроком является издательская компания Penguin, которая ежегодно издает 

около 4 китайских книг на английском языке [9]. 

Китайская народность, представляющая собой загадочное и 

своеобразное явление в истории, является старейшей из всех 

существующих в настоящее время народностей, пережившей все другие 

народы, память о которых сохранила нам история и которые или исчезли 

без следа, оставив по себе только памятники, свидетельствующие о их 

минувшем величии, или же настолько изменились, что потеряли свой 

первобытный тип. 
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Таким образом, распространение очень древней и самобытной 

китайской культуры в качестве объекта и средства достижения 

основополагающих целей внешней политики, власти Китая решили 

поставить на официальные рельсы. 

Мы видим, что, несмотря на современные политические механизмы, 

и в Китае, и в Америке идеи цивилизации и античности глубоко 

укоренились в современных концепциях национальной культуры.  
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ЖАНРЫ  ВОЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 

Военная журналистика – это форма непосредственной связи между 

обществом и вооруженными силами государства. Обществу необходимо 

знать, как расходуются его налоговые средства, и каковы условия службы 

граждан – членов этого самого общества. В свою очередь, вооруженные 

силы заинтересованы в поддержке общества, в воспитании у граждан 

чувства долга. Единение народа и армии особенно необходимо во время 

войны, когда вооруженным силам требуется всесторонняя помощь в лице 

всех ресурсов государства и общества, в том числе людских [1]. 

Военная журналистика берет начало с возникновением 

коммуникативных технологий. Довольно рано значение военных 

сообщений осознал Александр Македонский. В походах его сопровождали 

специально обученные люди, которые фиксировали его военные успехи и 

увековечивали их в истории.  

Ситуация изменилась с изобретением Иоганном Гутенбергом в 1450 

году печатного станка, что позволило оповещать широкую публику о 

событиях на войне. Одним из первых таких упоминаний было взятие 

острова Лесбос французскими и венецианскими войсками. Для газет 

войны стали основным сюжетом [2]. 

Во время вооруженных конфликтов, либо международных, либо 

внутренних, роль средств массовой информации приобретает особенное 

значение. Учитывая то, что во время войны фактически отсутствуют 

организации гражданского общества, которые могли бы контролировать 

органы власти и вооруженные силы, журналисты становятся главным 

(если не единственным) источником непредубежденной и объективной 

информации. Как следствие – сегодня для многих журналистов военная 

журналистика превратилась в  опасную профессию, которая требует быть 

в центре событий – рядом со смертями, насилием, – рискуя собственной 

жизнью, ведь в зоне вооруженного конфликта жизнь и 

здоровье журналиста может подвергаться большой опасности. [3].  

Экстремальная журналистика – это одно из 

направлений  журналистики, в котором сбор и анализ информации для 

подготовки публикаций в средствах массовой информации ведется 

непосредственно  в зонах боевых действий, этно-религиозных  и иных 

вооруженных конфликтов, районах чрезвычайных положений, природных 

и техногенных катастроф. При этом работа журналиста осложнена самой 

ситуацией, в которой он выполняет свои профессиональные обязанности, а 

также риском для его жизни и здоровья. 

При сборе информации журналист должен, прежде всего, думать о 

жизни заложников и потенциальных жертв. В связи с этим он обязан: 



957 

- не предпринимать никаких действий, которые реально и 

непосредственно могут подвергнуть жизнь заложников и потенциальных 

жертв еще большему риску; 

- избегать прямых контактов с террористами, если это может 

подвергнуть еще большей опасности жизнь заложников и потенциальных 

жертв, а также создать угрозу жизни самого журналиста; 

- проявлять особую чуткость к очевидцам событий как к источникам 

информации, в особенности, в отношении детей, женщин, пожилых, а 

также беженцев; 

- избегать идентификации родственников и друзей заложников и 

потенциальных жертв без их согласия; 

- помнить, что спасение раненых и пострадавших, а также 

освобождение заложников имеют приоритет перед правом 

информирования общественности; 

- собирать, анализировать и сопоставлять информацию из всех 

возможных источников, согласовывая свои действия с 

правоохранительными органами только в том случае, если в результате 

действий журналиста жизнь заложников и потенциальных жертв могут 

быть реально и непосредственно подвергнуты опасности; 

- не брать на себя роль посредника между террористами и 

правоохранительными органами; 

- не предлагать террористам, заложникам, беженцам, другим 

вовлеченным в конфликт лицам предпринимать какие-либо действия для 

получения удачных видео- или фотокадров; 

- не брать интервью у террористов во время совершения ими 

террористического акта; 

- незамедлительно предать гласности ставшую ему известной 

информацию о готовящемся террористическом акте или об иной угрозе, 

исходящей от террористов. 

Подготовка материала в экстремальной обстановке войны, на фоне 

постоянной угрозы жизни и здоровью военного журналиста, всегда создает 

особенные условия, которые разительно отличаются от условий работы 

любого другого журналиста. 

Обобщая опыт военной журналистики можно выделить шесть 

основных особенностей работы в условиях боевых действий.  

Дефицит достоверной информации 

Режим чрезвычайной ситуации в военном эпицентре зачастую не 

позволяет объективно описать происходящее. Противоборствующие 

стороны не заинтересованы в том, чтобы информация о целях и характере 

боевых действий преждевременно предавалась огласке. Журналистам 

приходится по крупицам собирать материалы, используя рассказы 

случайных очевидцев, слухи и даже собственные впечатления. 
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В распоряжение журналистов так же может поступить умышленно 

ложная информация, которая передается им, чтобы дезориентировать 

противника. Поэтому журналисту приходится добывать сведения как 

минимум из двух разных источников. 

Потребность в оперативности 

Корреспондент в условиях войны должен уметь работать 

оперативно, в кратчайшие сроки и с использованием различных 

журналистских жанров. Ему необходимо умело отбирать значимые факты, 

точно передавать их эмоциональную насыщенность, демонстрируя 

проблему и возможные пути ее решения. 

Работа с пресс-центрами 

Журналисту для получения ценной информации полезно 

сотрудничать с пресс-центрами, обычно организуемыми там, где ведутся 

локальные войны или иные боевые действия. Чтобы упростить 

взаимодействие журналиста с пресс-центром, ему лучше всего пройти при 

нем аккредитацию. 

Обязанность оставаться объективным 

Независимо от своих предпочтений, религиозных, политических или 

патриотических установок корреспондент обязан сохранять объективность 

при подготовке материала с места событий. Предвзятость и 

ангажированность, проявленные им в работе, служат источником 

неадекватного восприятия информации зрителем или читателем. 

Необходимость оценки последствий 

И наконец, публикуя статьи или снимая видеорепортажи с места 

боевых действий, журналист не должен забывать о чувстве меры при 

демонстрации жестоких сцен или использовании цитат людей с заведомо 

предвзятым мнением. Обостренность информации может вызвать 

общественный и военный резонанс. 

В распоряжение журналистов так же может поступить умышленно 

ложная информация, которая передается им, чтобы дезориентировать 

противника. Поэтому журналисту приходится добывать сведения как 

минимум из двух разных источников. 

В условиях войны корреспондент  должен уметь работать 

оперативно, в кратчайшие сроки и с использованием различных 

журналистских жанров. Ему необходимо умело отбирать значимые факты, 

точно передавать их эмоциональную насыщенность, демонстрируя 

проблему и возможные пути ее решения. 

Для получения ценной информации журналисту необходимо 

сотрудничать с пресс-центрами, обычно организуемыми там, где ведутся 

локальные войны или иные боевые действия. Чтобы упростить 

взаимодействие журналиста с пресс-центром, ему лучше всего пройти при 

нем аккредитацию. 
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Независимо от своих предпочтений, религиозных, политических или 

патриотических установок корреспондент обязан сохранять объективность 

при подготовке материала с места событий. Предвзятость и 

ангажированность, проявленные им в работе, служат источником 

неадекватного восприятия информации зрителем или читателем. 

И наконец, публикуя статьи или снимая видеорепортажи с места 

боевых действий, журналист не должен забывать о чувстве меры при 

демонстрации жестоких сцен или использования цитат людей с заведомо 

предвзятым мнением.  

Обостренность информации может вызвать общественный и 

военный резонанс. 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ 

КРИТЕРИИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В начале 90-х гг. прошлого века практически во всех сферах 

общественного производства  в Республике Казахстан  меры 
экономического регулирования стали рассматриваться как выгодная 
альтернатива мерам административным (или, как иногда говорят, 
административно-командным), не оправдавшим себя в период 
государственной плановой экономики. Это представлялось вполне 
логичным в условиях предоставления хозяйствующим субъектам 
экономической самостоятельности и перехода на хозрасчетные отношения. 
Ряд экономических мер были восприняты казахстанским экологическим 
законодательством, однако предполагаемого «решительного перехода» не 
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произошло, поскольку внедрение мер экономического регулирования 
отношений по охране окружающей среды должно осуществляться 
постепенно, поэтапно во взаимосвязи с процессами реформирования 
экономики.  

Экономические меры в силу своей сущности могут работать в 
условиях нормально функционирующей рыночной экономики. Имевшие 
место на период становления казахстанской государственности 
экономический кризис, непоследовательность в экономических реформах, 
в том числе земельной, налоговой, создавали массу препятствий на их 
пути. Объективно говоря, в то время они не выполняли своей основной 
функции - регулирования через материальный интерес, поскольку не 
вызывают реального экономического интереса у тех субъектов, которым 
адресованы. 

Есть и причины, лежащие в плоскости права: чересчур схематичный 
характер правового обеспечения экономических инструментов, стремление 
законодателя по старой памяти вернуться к более удобным с точки зрения 
юридической техники и традиционным способам воздействия - запретам, 
обязанностям, юридическим санкциям; отсутствие единой концепции 
законодательного закрепления мер экономического регулирования и их 
оптимального сочетания с мерами административно-правовыми и др. 
Поэтому следует признать, что в настоящий момент экономическое 
регулирование не оказывает заметного влияния на решение экологических 
проблем [1; с. 40-42].

 
 

Рассматривая вопрос о перспективах экономического механизма, мы 
неизбежно обращаемся к зарубежному законодательству и практическому 
опыту.   В ряде стран с развитой рыночной экономикой гораздо раньше 
пришли к выводу необходимости использования экономических и 
рыночных методов регулирования в сфере охраны окружающей среды. На 
первых этапах их роль была несколько абсолютизирована; позднее, когда 
выяснилось, что данные меры не в состоянии радикальным образом 
повлиять на экологическую ситуацию, их стали оценивать более 
скептически и подвергать критике да как малоэффективные, затем пришли 
к выводу о необходимости их применения в обязательном сочетании с 
административными мерами регулирования.  

Экономические методы в регулировании земельных отношений 
стали проявляться в бывшем Советском Союзе с 60-х годов прошлого 
столетия. До этого времени использовались преимущественно командно-
административные методы - запреты, ограничения, меры 
административного и уголовного воздействия. «Практика применения 
правовых мер показала, что использование только прямых методов 
воздействия на землепользователей на основе отношений власти и 
подчинения является недостаточно эффективным, так как не приводит к 
заметному улучшению состояния земельных и других ресурсов. Поэтому 
был сделан вывод о необходимости развития экономических рычагов, 
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основанных на материальной заинтересованности, на косвенном 
управлении землями и экономикой в целом» [2; с. 191]. 

А в период рыночной экономики использование экономического 
механизма охраны окружающей природной среды и природопользования  
является необходимым. 

Что же понимается под экономическим механизмом охраны 
окружающей природной среды и природопользования? 

Попробуем сформулировать определение, исходя из общих 
предпосылок. 

Категория «механизм» выработана теоретиками для отражения 
момента движения, динамики в противовес статичному. Под 
«механизмом» понимается «способ функционирования, система средств 
воздействия»

 
. 

Понятие «экономический механизм» было разработано в теории 
экологического права. 

По мнению Бринчука М.М., под экономическим механизмом 
природоохраны понимается совокупность предусмотренных 
законодательством экономических мер обеспечения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования [3; с. 410]. 

 
Бедный О.П. и другие авторы считают, что экономический механизм 

природопользования представляет собой систему норм экономической и 
юридической (гражданско-правовой, административной, уголовной и др.) 
ответственности, обеспечивающих: 

- повышение экономической заинтересованности и ответственности 
субъектов хозяйствования в выполнении экологических требований; 

- формирование и распределение финансовых потоков с целью 
наиболее эффективного использования средств, предназначенных для 
решения экологических задач [4; с. 299].

 
На наш взгляд, наиболее 

соответствует сущности экономического механизма определение, 
приведенное Бринчуком М.М. 

Из определения Бедного О.П. и др. следует исключить «нормы 
юридической ответственности», так как нормы экономической 
ответственности и нормы юридической ответственности являются 
диаметрально противоположными: первые воплощают меры убеждения, 
экономического стимулирования, а вторые - меры принуждения. Да и само 
понятие является не динамичным, а статичным, застывшим и не отражает 
действия, движения. 

По нашему мнению, экономический механизм охраны окружающей 
среды и природопользования – это совокупность внутренних факторов, 
институтов, средств экономического характера, направленных на 
обеспечение охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования. 

Действующее законодательство не дает четкого представления 
относительно содержания понятия «экономический механизм охраны 
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окружающей природной среды» и критериев определения тех или иных 
правовых мер в качестве мер экономического регулирования. 

Нет единого мнения по данному вопросу и в научных исследованиях, 
посвященных проблемам функционирования экономического механизма 
охраны окружающей среды, эффективности отдельных его элементов, 
возможности его развития и совершенствования. 

В эколого-правовой литературе наблюдаются различные подходы 
как к определению самого понятия «экономический механизм охраны 
окружающей среды», так и к его содержанию. 

В.В. Петров, беря за основу структуру экономического механизма, 
закрепленную в Законе  «Об охране окружающей природной среды», 
включает в него такие элементы, как учет и социально-экономическая 
оценка природных ресурсов, финансирование и материально-техническое 
обеспечение в сфере охраны окружающей среды, плата за 
природопользование (за природные ресурсы и загрязнение окружающей 
среды), экологические фонды, экологические льготы и экологическое 
страхование [5; с.216]. 

Другие авторы включают в это понятие помимо ряда перечисленных 
элементов- развитие рынка экологической техники и экологических услуг, 
в том числе кредитных [6; с.47], учет экологических факторов при 
приватизации, банкротстве, ликвидации и реорганизации предприятий [7; 
с.12], экологическую сертификацию, установление квот и лимитов, 
лицензирование природопользования [8; с.449], экологический аудит и 
проч. 

В качестве примера определений, содержащихся в экономических 
исследованиях, можно привести следующее: «Экономический» механизм 
природопользования в условиях перехода к рынку включает следующие 
элементы: платность природопользования; система экономического 
стимулирования природоохранной деятельности; плата за загрязнение 
окружающей природной среды; создание рынка природных ресурсов; 
совершенствование ценообразования с учетом экологического фактора; 
экологические фонды; экологические программы; продажа прав на 
загрязнение; система залог-возврат; экологическое страхование» [9; с. 48]. 

Опыт использования экономических инструментов охраны 
окружающей среды в условиях рыночной экономики отражен в 
определении экономического механизма, данного международным 
Союзом предпринимателей по устойчивому развитию: «Понятие 
экономического механизма включает государственное вмешательство в 
рынок через налоги на загрязнение и штрафы, реализацию ресурсных квот 
и «лицензий на загрязнение», систему многооборотности, продажу 
облигаций с выплатой в зависимости от уровня природохранной 
деятельности предприятия, кредиты как поощрение за экономию ресурсов, 
дифференцированные цены (например, на бензин, содержащий свинец и не 
содержащий его), покрытие затрат на амортизацию, отмену субсидий и 
ликвидацию препятствий на пути рыночной активности» [10; с. 22]

 
. 
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Вышеприведенные определения, таким образом, либо полностью 
следуют законодательству, либо являют собой концептуальный подход к 
данной проблеме. В целом же представляется нереальным в рамках одного 
определения дать полное представление об экономическом механизме и 
особенностях его функционирования. Известно, что в мировой практике 
применяется большое число разнообразных мер экономического 
регулирования. Иногда их пытаются подсчитать и классифицировать. Так, 
некоторые источники называют порядка 80 вариантов экономического 
стимулирования в сфере охраны окружающей среды [11; с. 188]

 
. 

Обозначить четкие критерии для отнесения уже закрепленных в 
законодательстве или предлагаемых к применению мер к числу мер 
экономического регулирования достаточно сложно. Представляется, что в 
качестве отправных моментов можно рассматривать следующие 
особенности их функционирования: 

- значимость для процесса формирования финансовой и 
материально-технической базы природоохранной деятельности на всех 
уровнях (международном, федеральном, региональном, муниципальном, 
корпоративном, на уровне отдельных организаций); 

- способность стимулировать экономический интерес субъектов 
экологических отношений не только в простом соблюдении 
установленных для них экологических требований, но и в дальнейшей 
минимизации воздействий на окружающую среду и рациональное 
потребление природных ресурсов путем внедрения более эффективных 
технологий. Административные меры (запреты, ограничения, юридическая 
ответственность) способны в лучшем случае заставить субъекта выполнять 
предписанный минимум экологических требований. Экономическая 
выгода может подтолкнуть его к поиску более эффективных способов 
охраны окружающей среды;  

- предоставление субъектам экологических отношений свободы 
выбора в пределах, определенных законом. Это следует рассматривать как 
проявление принципа диспозитивности в регулировании отношений по 
охране окружающей среды. Природопользователь - предприниматель сам  
выбирает стратегию поведения, исходя из своего экономического 
интереса, из анализа своих затрат и выгоды, Но при этом все 
экономические параметры, являющиеся для него внешними (лимиты 
природопользования, ставки платы за загрязнение, налоги, льготы, и др.), 
устанавливаются в административном порядке или закрепляются в 
нормативных правовых актах; 

- применение в границах правомерного, допускаемого законом 
поведения. Даже такое понятие как «экономические санкции» (или 
экономическая ответственность), используемое не только в литературе, но 
и в законодательстве, предполагает санкционированное, но экологически 
нежелательное поведение субъектов. Иногда к мерам экономического 
регулирования относят штрафы, рассматривая их в качестве одного из 
видов платы за природопользование. Вряд ли это можно признать 
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правильным. Штрафы, в том их понимании, которое сложилось в 
казахстанском праве, выполняют, прежде всего, карательную функцию (а 
не компенсационную, регулирующую или иные, присущие мерам 
экономического регулирования), являются мерой юридической 
ответственности и применяются в рамках правоохранительных отношений, 
возникающих в случаях нарушения закона. 

Исходя из выполняемых функций отдельные составляющие 
действующего экономического механизма можно условно разделить на 
основные и вспомогательные. К первым можно отнести плату за 
природопользование, льготы, т.е. те меры, которые в состоянии оказывать 
регулирующее воздействие на поведение субъектов. К числу вторых 
относятся те элементы, которые создают необходимые организационные 
предпосылки для действия всего механизма — учет и оценка; 
установление лимитов природопользования, определяющих границы 
правомерного поведения субъектов; экологические и страховые фонды и 
проч. 

В литературе выделяют несколько типов экономического механизма 
в зависимости от их целевой ориентации [12; с. 253]

 
: 

- стимулирующий  посредством налогов, кредитов, субсидий 
развитие экологически чистых, ресурсосберегающих и малоотходных 
производств и видов деятельности; 

- подавляющий при помощи налоговой, штрафной, кредитной 
политики развитие определенных отраслей и производств; 

- направленный, главным образом, на борьбу с последствиями, те с 
причинами экологических деформаций, Его основная цель - 
аккумулирование средств для устранения уже причиненного или 
минимизации причиняемого экологического вреда. С данной типизацией 
можно согласиться, хотя очевидно, что в чистом виде указанные типы 
экономического механизма не встречаются. 

Экономический механизм, сформировавшийся к настоящему 
моменту в Казахстане, можно отнести, скорее всего, к третьему типу, 
объективно он выполняет, прежде всего, фискальную, отчасти - 
компенсационную функцию, в гораздо меньшей степени - регулирующую 
и стимулирующую функции. Его основной целью стал поиск средств на 
осуществление природоохранной деятельности во всех ее формах, что, 
прежде всего, объясняется отсутствием должного бюджетного 
финансирования. Отсюда - перенесение центра тяжести на платежи за 
загрязнение, а не на меры по стимулированию охраны окружающей среды. 

Вопрос о содержании понятия «экономический механизм охраны 
окружающей среды» можно, таким образом, признать дискуссионным. И 
выяснение существующих позиций имеет не только сугубо научное, но и 
практическое значение. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Гусев А.А. Экономика природопользования: от прошлого к 



965 

настоящему и будущему (Научное наследие К.Г. Гофмана) // Экономика и 
математические методы. – 1995. Том 31. Выпуск 4. С. 40-52. 

2 Петров В.В. Экология и право. – М., 1981. С. 169-178. 
3 Бринчук М.М. Экологическое право России (право окружающей 

среды). – М., 1998. – С. 410.
 

4 Земельное право / Под ред. Боголюбова С.А. – М.: Норм, 2000. – С. 
191. 

5 Комаров С.А. Общая теория государства и права. – М., 1998. – С. 
383. 

6 Бринчук М.М. Экологическое право России (право окружающей 
среды). – М., 1998. – С. 410.

 

7 Экологическое право. / Под ред. Ермакова В.Д., Сухарева А.Я.. – 
М.: ИМПЭ, 1997. – С. 299.

 

8 Петров В.В. Экологическое право: Учебник для вузов. – М., 1995. – 
С. 216-238.

 

9 Голиченков А.К. Экологический контроль. Теория, практика 
правового регулирования. – М., 1992. – С. 94-108.

 

10 Экологическое право: от идей к практике / Под ред. М.М. 
Бринчука, – М., 1997. – С. 12-15.

 

11 Экономика природопользования. Аналитические и нормативно-
методические материалы. / Сост. Л.А. Аверченков, А.В. Шевчук, В.Л. 
Грогиев. – М., 1994.

 

12 Экология и экономика природопользования / Под ред. Э.В. 
Гирусова. – М, 1998. – С. 449.

 

 

 

ӘОЖ 130.2 

Чыншаева Н.Т., Андреева Т.С., Сейтембетов Е.Ж.   

С.Аманжолов атындағы  Шығыс  Қазақстан мемлекеттік 

университеті, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАСПА ТАРИХЫНДАҒЫ  

ДІН МӘСЕЛЕСІНІҢ АЙҚЫНДАЛУЫ 

 

Дін мəселесі - қазақ қоғамында аса өзекті саналатын мəселердің бірі. 

Әр ғасырда дінге деген көзқарас əр түрлі болды жəне соған сай 

тұжырымдар мен пайымдаулар туындап отырды. Мысалы, кеңестік 

империя тұсында дінге деген ұстанымды жоққа шығаруға барынша күш 

салынды, дінді ұстағандар қудаланып, зəбір көрді. Дін мəселесін зерттеп 

жазғандар дінді үстем таптың халықты тұншықтыруға бағыттылған құралы 

ретінді көрсетуге тырсып, дінді адам ой-санасын улаушы, көрсоқырлыққа 

қарай жетелейтін бағытты ретінде бағалады. Дүниежүзілік тарихтан 

білетінімз, қоғамның алға басуының барлық сатыларында алдыңғы орынға 

экономикалық қажеттіліктер мен саяси қызметке қарағанда философиялық, 

этикалық, діни жəне тағы басқа да рухани басымдықтар шығады. 
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Сондықтан да қоғамның басым бөлігі тыныштық пен татулықтың, дəстүрлі 

құндылықтардың дінін таңдады.  

Мұсылман дінінің қазақ жеріне таралуынның тарихына тоқталсақ. 

Мұсылмандық Орта Азия, оның ішінде қазақ еліне біздің дəуіріміздің VIII 

ғасырында ене бастаған. 751 жылы Талас бойында қарақытайлар мен  

мұсылмандар арасындағы шешуші шайқаста мұсылмандардың жеңісі бүкіл 

Орта Азиялық аймаққа Ислам дінінің ғана емес, сондай-ақ оның 

мəдениетінің де еркін таралуына жол ашты Қасиетті Құран Кəріммен бірге 

қазақ даласына үлкен ислам өркениеті келді [1; 3 б.]. Сол ғасырдан бері 

кең байтақ қазақ даласына Ислам діні мен мəдениетті етене еніп, қазақ 

халқының ой-өрісін, болмысын өзгертіп, өзіндік діні мен ділі, 

құндылықтарынан қуат алар рухани мұрасы бар халық болуға жетеледі.  

Бірақ, патшалық Ресей кезінде "бұратана халықтардың өткені, яғни 

ежелгі мəдениеті жоқ" делінсе, Кеңес дəуірінде "олардың көзін Қазан 

төңкерісі ашты" деген жалған идеология үстемдік етті [1; 4 б.]. Патша 

үкіметі Орта Азия халықтарын қатысты ұстанған ұстанымдары дінін енгізе 

отырып, діні арқылы шоқындырып, орыстандыру саясаты екендігін ашық 

та, айқын жариялап, жазған. Мысалы "Үлкен Алтай əлемі" журналында 

жарияланған ""Қазақ" газетіндегі дін мəселесі" деген мақалада 

төмендегідей мысал келтірілген "Патша үкіметі ислам дінінің кереғарлық 

əрекетін əшекерелейтін  мақалаларды жазу арқылы халық арасында дін 

иелерін, молда, ишандарды қараңғылыққа жетелейтін, тура жолдан 

адастыратындар есебінде көрсетуге тырысты. Орыс тілді газеттерде, 

шығарылып жатқан түрлі əдеби кітаптарда ислам дінін қаралайтын түрлі 

пікірлер жариялады. Мəселен, Ресей Ғылым академиясының ХХ ғасыр 

басында шығарған "Мусулманский мир" журналына жариялаған мақалалар 

Құранды талдауға алып, оны Библиямен салыстыруға тырысып, ішінде 

жазылған сүрелерді сынға алып, "фанатизмге толы" деген тұжырым 

жасауға тырысқан. Бұл журналға ислам дініне қатысыты шет 

мемлекеттерде жарық көрген кітаптар жайында шағын ақпарат беріліп 

отырды. Осы арқылы бір жағынан Ресей  қол астындағы мұсылмандардың 

ислам дініне деген көзқарастарын өзгертуге талпынып, осы арқылы 

хиристандыру саясатын насихаттап бақты" [2; 263 б.].  

Бодандықтың құрсауында болған қазақ халқының діни наным-сенімі 

əсіресе ХХ ғасыр басында аса күрделі кезеңді бастан кешкен тұста Алаш 

зиялылыры қол қусырып қарап отырмады. Олар ұлттың діни тұтастығы 

мен бірлігі елдің жарқын болашағының айғағы екенін ерекше түсініп, сол 

замандағы күрделі, қиын мəселелерді шешуде аянбай еңбек етіп, 

табандылық танытты, өздерінің құнды, нақыл сөздері арқылы қазақ халқын 

тура жолға бастады. ХХ ғасырдың басында Қазақ елінің дамуында діннің 

алатын орны туралы Алаш зиялылырының арасында екі жақты көзқарас 

қалыптасыпты. Мəселен, "Айқап" журналында:" егер қазақ мемлекетті 

құрылатын болса, ислам дінінің заңдылықтарына, яғни "шариғатқа" 
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негізделуі керек" деген пікір басымдық танытса, "Қазақ" газетін 

шығарушылар қазақ мемлекетін европалық жүйемен басқару керек деген 

пікірде болады. Сөйте тұра олар ата дініміз исламды, салт-дəстүрді 

халықтың маңызды рухани құндылығы ретінде көздің қарашығындай 

сақтауды ұстанған [3; 3 б.]. Осындай екі ұсыныс халық арасында қоғамдық 

пікір тудырған. Алаш зиялылырының барлығы дерлік дінді құптаған, дінді 

ұлттың сақталуымен байланыстырып, Қазақсатнның баспасөз тарихында 

көш бастап, сол ғасырда əрбір жарық көрген газет - журналы дінді 

насихаттау жолында болған. 

"Түркістан уалаятының газеті" - қазақ журналистикасы тарихында 

көш бастаушы басылым.  Түркістан  генерал - губернаторлығының ресми 

органы болған, "Туркестанские ведмости" газетіне қосымша ретінде 1870-

1882 жылдар аралығында Ташкентте шығып тұрады [3; 6 б.]. Газеттің 

негізгі мақсаты - патша үкіметінің бұйрық-жарлықтарын, жергілікті 

басқару органдардың шешімдерін қарапайым халыққа өзінің ана  жеткізу 

болған. Патша үкіметінің отаршыл саясатын тездету мақсатында іске 

асырылғаны айқын. Бірақ Ресей қарамағындағы сол кездегі түркі 

халықтары арасындағы ана тілінде шыққан алғашқы баспасөз болып 

саналатын "Түркістан уалаяты газетін" қазақ халқының мəдениеті мен 

əдебиеті саласынның дамуына үлес қосқан басылым болып жоғары 

бағалаған. Сонымен қатар, дін мəселесінде орыс жұртына қараған 

мұсылмандарға мекеге баруға билет беру тақырыптары көтерілген,  молда 

болғысы келген тек өзінің қарам басын ойлаған шала сауатты 

қожаларының  əрі би-сұлтан болып, əрі молда болғысы келгеннін сынап 

жазған. "... Өлген адамды көміп, неке болса қиып,  əдбен молда болып 

алады. Қазақтар рас сөзден көрі өтірік сөзге ертерек сенеді. Қожаның 

сөзіне əдбен сеніп алады. Жəне қожаның сөзі болған соң, тағы көбірек 

сенеді. Қожа қарап тұрмайды. Молдаға қараған істерді де бітіреді" [3; 10 

б.]. 

"Дала уалаятының газеті" - "Түркістан уалаятының газетінен" кейін 

шыққан екінші қазақ тілді басылым болды. 1888 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап 1902 жылдың 12 сəуіріне дейін шығып тұрды [3; 18 б.].  Газеттің 

мақсатты отарлық жүйені күшейтуді көздегенімен,  ресми емес бөлімі 

қазақ халқының мəдени-əдеби, қоғамдық-əлеуметтік дүниетанымының 

жетіле түсуіне əсер етті, елдің саяси сауаты мен көзқарастарына да зор 

ықпал еткен басылым болған. Мысалы, "Қазақтардың медресе ашқандары" 

деген мақаладан "...өнер, ғылымы бар адамдар күнін көреді. Сол себепті 

біздер қазақ халқымызға ақыл қылып айтамыз, медресе салып, балаларын 

оқуға беруге" [3; 30 б.]. 

1911 жылы 10 қаңтарда Тройцкіде қазақ халқының тарихында 

тұңғыш "Айқап" ұлттық журналының бірінші нөмірі шықты. 

Ұйымдастырушысы жəне редакторы - М.Сералин. "Айқап" журналы 1911 

жылғы қаңтардан 1915 жылға қыркүйекке дейін əуелгіде айына бір рет, 
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1912 жылдан соң айына екі рет, 12-24 бет көлемінде шығып тұрды [3; 32 

б.]. Журналдың əр санында басты жаңалықтар, ресми хабарлар, "Ашық 

хат" деген айдармен оқырман хаттары, проблемалық мақалалар басылып 

тұрған. "Қазақтардың діні, хұқық һəм жер хақындағы өзара кеңестерінің 

қортындысы" деген мақалада 1914 жылы маусымда Петрбордағы 

мұсылман съездіне барғандардың  "мұсылмандар духовный собрание 

қарамағына тапсыру"  деген қаулысына қарсы ой-пікір білдіріп, 

қазақтарды шаруашылығына қолайлы жерге көшіру туралы ұсыныстарын 

да енгізген.  

"Қазақ" газеті - отандық журналистика тарихында айрықша орны 

бар, халықтың "көзі, құлағы һəм тілі" болған жалпыұлттық тəуелсіз 

басылым.  Газет 1913 жылғы ақпаныннан 1918 жылғы қыркүйекке дейінгі 

аралықта Орынбор қаласында аптасына бір рет, 1915 жылы аптасына екі 

рет шығып тұрған [3; 87 б.]. "Қазақ" газеті - ХХ ғасыр басындағы қиын 

кезеңнің айнасы. Мəселен, газеттің əр бір саны қарапайым шала сауатты 

жұрттың көзін ашты, көтерген мəселелері: аралас мектептер ашып, оған 

қазақ балаларын тартып, орыстандыруға мүмкіндік туғызып жатқандығы 

туралы, дін мəселесі, дінге еркіншілік беруді, қажылыққа бару, ислам дінін 

жамылып, пайда табуды көздеген молда- қожалардың үшкіріп, тамырын 

ұстап, дем салып, ауырудың  айықпаған көріп зікір салып, болмаған соң екі 

қолын артына байлатып, қамшының астына алатын өтірік іс-əрекетіне 

алданбауды, жеке мүфтилікке бағынуды, осы мүфтилік арқылы еркіндік 

алу, адасып басқа дінге өтіп кеткендерді мұсылмандыққа кері қайтару, 

діни оқу жүйесін жəне тағы басқа дін істерін шешуді қолға алған. Бірнеше 

дін мəселесінде жарық көрген мақаларының ішінен "Петрогад хаты, 

Мұсылман фракциясына" атты ашық хатта Думада  нақты мынадай 

мəселелерді ашық шешуін талап еткен: "1. Депутаттық правосынан 

айрылған жағынан жұрттардың правосын қайыру; 2. Бір дінен екінші дінге 

көшу рұқсаты қай дінге де болса бірдей болу; 3. Мұсылман мектептерінде 

оқыту ана тілінде болу" т.б. [3; 121 б.].  

"Сарыарқа" газеті 1917-1918 жылдары Семей қаласында шыққан. 

Газетке Х. Ғаббасов басшылық жасады [3; 144 б.]. Саяси бағыттағы 

"Сарарқа" газетті халықты теңдікке жетелеу, сол жолдағы ой-тұжырым 

мен қазақ съездерін шақыру, онда қаралатын жалпы мəселелердің жоспары 

мен шешімдерін, халықтың ең басты жер, тіл, оқу, діні басқада шешімін 

күтіп тұрған қоғамдық-əлеуметтік мəселер қарастырылған. "Оқшау сөз" 

деген айдармен берілетін бетте "Семей сиезінің қаулысынан" үзінді: "1. 

Дін жұмысына хүкімет қатыспасын. 2. Қазақтың өз алдына ерекше 

мүфтилігі болсын. 3. Бір болыстың һəм бір махалланың имам, мəзімдерін 

бір болыс елдің, я махаланың адамдары төте сайлау жолымен үш жылға 

бірдей сайлансын. т.б." [3; 148 б.].  

"Ақжол" газеті 1920 жылдың 7 желтоқсанынан бастап 1926 жылға 

дейін Түркістан республикасының кəндік өкіметі атынан Ташкентте 
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аптасына үш рет тұрақты шығып тұрады [3; 213 б.]. Газет бетіндегі 

материалдар мазмұны мен мақсатына қарай төмендегідей айдарларда 

жарияланған екен: Басқармадан; Сыртқы хабарлар; Ішкі хабарлар; Бұйрық-

жарлықтар; Әйел теңдігі; Жастар арасында; Ресми бөлім; Елден; 

Басымашылар тарихы.  

"Шолпан" журналы Түркістан Орталық партия комитетінің органы 

болып Ташкент қаласында басылады. "Шолпанның" 1 санының 

мұқабасында "саясат-шаруашылық, білім-əдебиет туралы айына бір 

шығаратын қырғыз-қазақ журналы" деп жазылған. 1923 жылдың 

маусымына дейін барлығы 8 саны жарық көрді [3; 260 б.]. "Ғылым не 

береді?" деген мақалада білімді мен білмсіздің, мəдениет пен 

мəдениетсіздің белгілерін саралап, тұжырымдап береген: "... табиғатты 

тани алмағандықтан һəм табиғаттың сырын білмегендіктен мажусилер, 

яғни құдай көп деп білушілер діні туады. Мажусиліктердің қалдығы осы 

күнге шейін бар" [3; 275 б.].  

"Сана" журналының 1923 жылдың қаңтар айынан 1924 жылдың 

қарашасына дейін небəрі 3 нөмірі жарық көреді. Түркістан қазақ білім 

комиссиясының "екі айда бір шығып тұратын тəрбие, білім, əдеби 

мақалалар жинағы" болған "Сана" Ташкент қаласында шығып тұрды [3; 

326 б.]. Қазақ елін озық мəдениетке жетелеу жолында ізденген "Сананың" 

басты ұстанымы - қоғамды оқу оқып, білімді болуға, өнер үйренуге 

шақыру болған.  

"Таң" журналы 1925 жылдың наурыз айынан бастап Семей 

қаласында шықты. 1925 жылы маусым айына дейін 4 саны жарық көрген 

"Таң" журналы қаражат тапшылығына байланысты шығуын тоқтатады [3; 

335 б.]. "Жаңа мектепте отантану сабағы қалай?" мақаласында əлеумет 

түршілігін, мектептің құрлысы мен білім беруге деген дайындығын, жаңа 

педагогикалық əдістерді қолдану, ауыл тіршілігін зерттейтін жоба, қауым 

тіршілігінің құрлысы, дін нанымы мен əдет-салты туралы мəселерді 

көтерген.  

  "Жас Түркістан" журналы Парижде, Берлинде 1929-1939 жылдары 

жарық көреді. Басылым "Біз Түркістан тəуелсіздігін ту етушілер, еліміздің 

еркі мен жұртымыз Түркістанның бостандығы үшін күресеміз!" деп өзінің 

күрескерлік бағытын жариялайды. Журналыдың бас редакторы - тұла бойы 

өз елінің азаттығы үшін күрескерлік рухқа толы алаштың азаматы Мұстафа 

Шоқай. Саяси қуғын-сүргінде жүріп шығарған "Жас Түркістан" журналы 

халықаралық деңгейдегі басылым болды деуге толық негіз бар [3; 344 б.]. 

"Орыс диктаторларының мерекесі біз үшін ұлттық қасірет күні" деген 

мақалада отарлау саясатына ашық түрде мəлімдеме жасаған,  

Большевиктердің халықтардың тəуелсіз мемлекет құра алатындығына, 

эмигранттарға үлестірілген жерлердің қайтарып беретіндігіне  жалған уəде 

берегендегін қатты сынға алған. Дін мəселесі туралы төмендегідей "...билік 

басына жайғасқаннан кейін "құдайсыздықты" шығарды. "Дін апиын" деп 
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халықты діндарлық рухтан ажыратты, мешіттерді талқандады. Мешіт пен 

бүкіл ұлттық құндылыққа қарсы істемеген жауыздықтары қалмады, 

Ұлттық саналған əрбір нəрсені шектеді" [3; 391 б.]. 

Қортындылай келгенде, XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың 

басындағы Алаш баспасөзі қазақ халқын көз ашып, жаңа бір деңгейге 

көтеріп тастағаны айдан анық. Дін мəселесіндегі көзқарастар мен 

тұжырымдардың алуандығына қарамастан Алаш зиялылыры өз кезеңінде 

табандылықпен еңбек еткенін, жарық көрген əрбір басылымның 

мақалаларынан байқау қиын емес. Олар діннің тұтастығы, дінге деген 

сенімділік - халықтың бейбіт болашағы екенін түйсініп, сол жолда 

ұлтжандылықтың ең жоғарғы деңгейін көрсетті. Сондықтан, қарастырып 

өткен басылымдар өткен тарихымызды білу үшін ғана емес, қазіргі діни 

ақуалымызды бағамдап, бүгінгі жəне болашақтағы тұрақтылықты, 

бейбітшілікті сақтаудағы таптырмайтын тəжірибе екендігімен құнды.   
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С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Өскемен қ., Қазақстан Республикасы 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОРНЫ МЕН РӨЛІ 

 

Тəуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан халықаралық қатынастардың 

субъектісі ретінде бүкілəлемдік сахнаға шығып, сыртқы əлеммен өзара 

тиімді қатынастар орнатуға қол жеткізді. Қазіргі таңда Қазақстан 

халықаралық қауымдастықтың белсенді қатысушысы болып, əлемге ашық 

сыртқы саясаты бар іргелі ел ретінде танылып отыр. Қазақстан 

Республикасының жаһандық жəне аймақтық саясаттың өзекті мəселелері 

бойынша сындарлы да табанды ұстанымдары халықаралық аренада 

елімізге деген құрмет пен ықылас тудырды.  

Халықаралық ұйымдар – қазіргі əлемдегі халықаралық əріптестіктің 

негізгі құқықтық-ұйымдасу формаларының бірі, сонымен қатар 

халықаралық қатынастардың əртүрлі салаларын (экономикалық, саяси, 

мəдени) қамтитын ерікті ұйымдар болып табылады. 
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Тəуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 наурызы 

Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке қабылдануымен 

ерекшеленеді. Еліміз БҰҰ Бас Ассамблеясының 46-сессиясында 46/224-

қарарға сəйкес Ұйымның жаңа мүшесі болып қабылданды. 

1992 жылдан бері Қазақстан тек халықаралық қауымдастықтың 

белсенді мүшесі болып ғана қоймай, сонымен бірге өзінің лайықты орнын 

тапқан бастамашыл ел ретінде қалыптасты. БҰҰ шеңберіндегі ұсынған 

Қазақстанның негізгі халықаралық бастамаларын атап өтер болсақ: 

-Азиядағы іс-қимыл жəне сенім шаралары кеңесінің шақырылуы 

(Азия кеңесі, АӨСШК); 

-БҰҰ қамқорлығымен Орталық Азиялық бітімгерлік батальонының 

құрылуы; 

-«бір плюс бір» формуласы бойынша БҰҰ-ның бітімгерлік күштер 

қорының құрылуы; 

-Орталық Азияда превентивтік (ілгері) дипломатия жөніндегі 

аймақтық орталық штаб-пəтерінің Алматыда құрылуы; 

-Арал жəне Семей экологиялық апат кешенін айқындау; 

-БҰҰ-ның Орталық Азия экономикасына арналған Арнайы 

Бағдарламасы; 

-29 тамыздың «Ядролық сынақтарға қарсы Халықаралық күн» болып 

бекітілуі [1]. 

Өткен жылдың 28 маусымы Қазақстан үшін ел өміріндегі ерекше 

маңызды күн ретінде тарихта қалды. Себебі, Нью-Йоркте БҰҰ Бас 

Ассамблеясында өткен дауыс берудің нəтижесінде оған қатысқандар 

арасынан 138 мемлекет Қазақстанның үміткерлігін қолдады. Ал 

қазақстандық өтінімнің жалғыз бəсекелесі – Тайланд корольдігі үшін 50-

ден астам мемлекет дауыс берген берген болатын. Қауіпсіздік Кеңесінің 

мүшесі болу бастамасы алғаш рет 2013 жылы Қазақстанның БҰҰ 

мүшелігіне 20 жыл толуы қарсаңында көтерілген еді. Елбасының 

тапсырмасына орай, Қазақстанның БҰҰ құрылымдық бөлімшелерімен 

жемісті əрі тығыз қарым-қатынастары есепке алына келіп, сондай-ақ, 

еліміздің халықаралық қауымдастықтағы рөлі ескеріле отырып, өз алдына 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2017-2018 жылдардағы тұрақты емес мүшесі 

ретінде сайлану міндетін қойды. 

Осыған байланысты Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан Орталық 

Еуразиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықтың діңгегі болуға, бейбітшілікті 

орнықтыруға жəне халықтар арасындағы ынтымақтастықты ілгерілетуге 

сенімді əріптес болуға ұмтылады. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес 

мүшесі болуға талпынудың негізінде де осы мақсат жатыр», деп атап өткен 

еді [2].  

Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі болған Орталық 

Азиядағы алғашқы ел. 

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 
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Кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде өз жұмысын бастады. Енді еліміз 

алдағы екі жыл бойы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Тұрақты емес мүшесі 

ретінде келелі мəселелерге назар аударатын болады. Еуразия кеңістігіндегі, 

орталық Азия өңіріндегі экономикаға, экологияға, медицинаға, көші-қон 

саясатына, терроризм мен экстремизмге қатысты өзекті мəселелер 

айрықша назарда болмақ. Әсіресе, Орталық Азиядағы өңірлік қауіпсіздік, 

оның ішінде Ауғанстандағы əлеуметтік-экономикалық жағдайды саяси 

тұрғыдан оңтайландыру секілді мəселелерге көп көңіл бөлінбек. Өзіне 

жүктелген миссияны орындау барысында Қазақстан ядролық қарудың 

таралуын болдырмау, бейбітшілік пен ядролық қарусыз əлем құру идеясын 

ілгерілету бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің басқа да мүшелерімен 

тығыз ынтымақтастықта жұмыс жасайды. 

Қазақстанның жоғарыда аталған мəселелерге үлкен 

жауапкершілікпен келгендігін Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың БҰҰ-

ның Қауіпсіздік Кеңесіне Саяси үндеу жариялауы айғақтай түсті. 

Қазақстан алғаш рет БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне тұрақты емес мүшесі 

ретінде «Шиеленістердің алдын алу жəне бейбітшілікті сақтау» 

тақырыбындағы ашық пікірталасына қатысып, осы жиында өзінің 

өкілеттігі барысында əділ əрі бейтарап қызмет атқаратындығын Саяси 

үндеу арқылы жеткізді. 

Қазақстан  Еуропадағы қауіпсіздік  жəне ынтымақтастық жөніндегі 

ұйымға өз тəуелсіздігін  алғаннан  кейін көп уақыт өтпей-ақ, яғни 1992 

жылдың  қаңтар айында мүше болды. 

ЕҚЫҰ – Солтүстік Америка, Еуропа мен Орталық Азияның 56 

мемлекетінің басын біріктіріп отырған əлемдік деңгейдегі іргелі ұйым. 

2010 жыл еліміз тарихындағы жарқын парақтардың бірі болып қалмақ. Бұл 

оқиғаның саяси маңызы – ЕҚЫҰ тарихында тұңғыш рет бұл ұйымға 

ортаазиялық  мемлекет төрағалық етуінде. Қазақстан – қазіргі таңда ТМД 

кеңістігінде бұл ұйымға төраға болған бірден-бір мемлекет.[2] 

Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік жəне 

ынтымақтастық ұйымына жемісті төрағалық етті. Қазіргі кезде еліміз 

ЕҚЫҰ төрағаларының үштігі аясында қызмет жасауда. Осыған қоса, 2011 

жылдың қыркүйегі мен желтоқсаны аралығында Қазақстан ЕҚЫҰ 

шеңберінде тағы бір жауапты əрі маңызды миссияны жүзеге асырды. Ол – 

ЕҚЫҰ-ның Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық форумында (ҚЫФ) 

төрағалық етуі [3]. 

Қазақстан 2017 жылы ЕҚЫҰ Экономикалық-экологиялық 

комитетінің төрағасы болып тағайындалды. 

Еуропалық Одақ жəне Қазақстан өзара адал əрі ұзаққа созылған 

серіктестіктің қатысушылары болып табылады. Еуропалық одақ – біздің 

еліміздің ірі сауда жəне инвестициялық əріптесі. 

2015 жылдың желтоқсанында Қазақстан Республикасы мен 

Еуропалық Одақ арасындағы кеңейтілген əріптестік жəне ынтымақтастық 
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туралы келісімге қол қойылғаны белгілі. 29 баптан тұратын құжат саяси, 

əлеуметтік-экономикалық, мəдени-гуманитарлық салалардағы, сонымен 

қатар, екіжақты жəне көптармақты байланыстарды нығайтуға ерекше 

серпін беруде. Бүгінде Қазақстан – Еуроодақпен кеңейтілген серіктестік 

жəне ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған бұрынғы кеңестік 

кеңістіктегі бірден-бір ел.  

Еуропалық Одақпен жасалған жаңа келісім Қазақстанның ұлттық 

бағытына, «Қазақстан-2050» Стратегиясына, «Нұрлы жол» жаңа 

экономикалық саясатына, «100 нақты қадам» ұлт жоспарына сай келеді. 

Қазақстан Республикасының мұсылман елдерінің дамуына қосқан 

үлесінің бір дəлелі ретінде оның іргелі халықаралық ұйым – Ислам 

Ынтымақтастығы Ұйымына төрағалық еткен кезеңін атап көрсетуге 

тұрарлық. 2011 жылғы маусымда Қазақстан ИЫҰ СІМК 38-ші 

сессиясының төрағалығын қабылдап алғаны белгілі. Он бес жыл бойы 

ИЫҰ-ға мүше бола отырып, Қазақстан Ұйымға мүше мемлекеттермен де, 

оның институттарымен де ынтымақтастықтың жоғары деңгейін орнатты. 

Мұны мойындап, ИЫҰ мемлекеттері бірауыздан Қазақстанды 2011-2012 

жылдарға ИЫҰ СІМК 38-ші сессиясының төрағасы етіп сайлау жөнінде 

шешім қабылдады. 

Өз төрағалығының басынан бастап, Қазақстан өз күш-жігерін ИЫҰ 

ішіндегі көп жоспарлы ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ Ұйымның 

мəртебесін халықаралық қатынастардың беделді қатысушысы ретінде 

сақтап тұруға шоғырландырды. 

Орталық Азиядағы барлық қауіпсіздік іс-шаралары экстремизм, 

сепаратизм жəне өзге де заманауи қауіп-қатерлердің күшеюіне байланысты 

жүргізіліп келеді. Осы негізде аймақта жалпы өңірлік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін, саны жағынан көп мемлекеттер мүше болатын ұйым 

құру қажеттілігі туындады. Бұл бағытта Қазақстан көшбасшысы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім шаралары 

жөніндегі кеңесі (АӨСШК) бастамасы аса қолайлы еді. Бұл бастаманы  

Елбасы алғаш рет 1992 жылы 5 қазанда өткен БҰҰ БА-ның 47-

сессиясында айтқан болатын. ҚР Президентінің бастамасы БҰҰ 

Хатшылығы тарапынан үлкен қолдауға ие болды.  

Тарихта Азия өңірінде мұндай ауқымды қауіпсіздік ұйымы болған 

емес. 

Қазақстан Республикасы АӨСШК-ін құру жайлы тұңғыш бастама 

көтеріп қана қойған жоқ, сонымен қатар оның жұмыс жасауына бар күшін 

салып келеді. Қазақстанның бастамасымен жəне жетекшілігімен көптеген 

халықаралық маңызы бар құжаттар қабылданып, жұмыс жасап келеді. 

Мысалы, Алматы Актісі тек өңірдің ғана емес, халықаралық қауымдастық 

үшін аса маңызды мəселелерді қозғайды. Ядролық қару мəселесінен 

бастап, қоршаған ортаны қорғауға дейінгі барлық өзекті мəселелерді 

көтере отырып, соны ұйым шеңберінде шешу жолдарын нұсқайды. 
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Өңірлік деңгейде Қазақстан Еуропалық Одақ жəне Орталық Азия 

жаңа əріптестік стратегиясы шеңберінде басым ел болып табылады. Сол 

себепті, еліміз үшін халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы 

қаншалықты маңызды болса, халықаралық ұйымдар үшін де Қазақстанмен 

ынтымақтастықта болу соншалықты маңызды. Қазақстанның 

мүмкіндіктері, мұнай-газ, көмірсутек қорларына аса бай болуы, жоғары 

сапалы түсті металдар мен уран өнімдері  дүние жүзінің барлық 

мемлекеттерінің қызығушылығын арттырып отырғаны рас. Қазақстан 

арқылы көптеген мемлекеттер энергетикалық қауіпсіздік мəселесін 

шешуге мүмкіндік алып отыр.  Қазақстанмен ынтымақтастықта болу, 

экономикалық жағынан ғана емес, саяси жағынан да ұтымды. 

Халықаралық ұйымдар  Қазақстанмен ядролық қаруларды таратпау 

мəселесіне қатысты ынтымақтасуға мүдделі. Елдің Ауғанстанға жақын 

орналасуы да, оның наркотрафикке жəне халықаралық терроризмге қарсы 

күрестегі рөлін арттырады. ЕҚЫҰ, БҰҰ сияқты халықаралық ұйымдар 

Қазақстанда бар бейбіт ядролық технологиялар мен құрал-жабдықтардың 

əлемдік қауіпті күштерге қолды болып кетпеуіне мүдделі. Бейбітшілікті 

қамтамасыз ету үшін құрылған хөалықаралық ұйымдар бейбіт реттеуді 

қолдайтын Қазақстан сияқты мемлекеттердің мəмілегерлік, бейбітшілік 

миссиясына зəру. Бұл ретте Қазақстан біршама нақты ұсыныстарымен алға 

шықты. 
Нағыз геостратегиялық ойыншы ретінде Қазақстан басқа 

мемлекеттермен қарым-қатынаста өз мүддесінің орындалуына қол 
жеткізіп, халықаралық ұйымдар жүйесіндегі орны мен рөлін айқындап 
берді. 
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В настоящее время компаниям становится все сложнее удержать 

свои рыночные позиции и, учитывая сильную конкуренцию, приходится 

придумывать новые способы и инструменты продвижения, основанные на 

кооперации. Актуальным инструментом является  Кобрендинг.  

Данный инструмент  представляет собой«объединение брендов». 

Размещение в рекламном поле двух или более брендов, объединённых 

одной целью и сообщающих о программах для потребителя. Способ 

усиления коммуникативного воздействия на аудиторию. [1] 

Кобрендинг - Выражается в использовании (комплексном, 

совместном) каналов, коммуникационного характера несколькими 

компаниями-партнерами для увеличения доли и веса в своей нише, при 

этом объединенный эффект, должен в разы превышать, результаты 

деятельности, компаний в реализации этих же товаров, но в 

отдельности. Следовательно, при меньшем инвестировании,  в сравнении с 

традиционными маркетинговыми операциями, эти проекты позволяют в 

разы увеличить экономический эффект, за счет «накопления» 

человеческих и финансовых ресурсов. 

Одним из не многих успешных примеров кобрендинга в нашей 

стране, является сотрудничество банков с авиакомпаниями.[2] 

Д. Аакер указывает, что совместный брендинг – это классический 

способ достижения синергизма, когда два бренда вместе могут поделить 

между собой расходы и риски при создании и запуске нового товара. 

Кроме того, они могут обеспечить ассоциации, сочетание которых 

способно создать дифференцирующий признак» [3] 

Стоит отметить, что в современном мире понятие кобрендинга имеет 

отношение сугубо между 2-мя и более коммерческими структурами, 

однако за последнее время появилось потребность в новых типах 

кобрендинга, которые завязаны на кооперации коммерческого и 

некоммерческого сектора, и являются не менее эффективными.[4] 

Социальный кобрендинг – это новая форма маркетингового 

взаимодействия компаний и неприбыльных организаций, нацеленная на 

решение актуальных социальных проблем общества. В статье 

рассматривается сущность социально значимого кобрендинга, а также 

факторы, обеспечивающие успех альянсам, заключаемым «на 

пересечении» коммерческого и неприбыльного секторов экономики. [5] 

Конечным продуктом его функционирования выступает совместный 

проект, способствующий решению социальной значимой проблемы и тем 

самым положительно влияющий на имидж компании, участвующей в его 

реализации. Важным отличием социально значимого альянса от других 

типов кобрендинга является его «трансграничный», кросс-секториальный 

характер, предполагающий взаимодействие участников, представляющих 

две принципиально различные подсистемы экономики – коммерческую и 

неприбыльную. [5] 
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Л.Джонсон определяет кросс-секториальный альянс как разви-

вающиеся отношения между двумя партнерами из разных секторов, вовле-

ченных в сотрудничество, основанное на согласованных целях, 

намерениях и стратегиях, которое в будущем должно обеспечить 

взаимовыгодный и понятный результат в виде улучшения 

функционирования каждой из них [6].  

С. Хоффлер и К.Л. Келлер утверждают, что для компаний, которые в 

целях поддержания конкурентоспособности своей продукции 

предполагают интегрировать в свои бренды социальные ценности, такие 

альянсы должны стать стандартной кобрендинговой стратегией [7]. 

Ярким примеров данного типа кобрендинга выступает 

благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» компании 

McDonald's, реализующий программы по организации семейных комнат в 

детских отделениях больниц, помощи физически и умственно отсталым 

детям, организации праздников в детских домах и интернатах. 

Последний и наиболее интересный тип- это социально-

коммерческий кобрендинг, способный более эффективно решать задачи 

коммерческого сектора, сотрудничая с некоммерческим. 

Основным отличием социально-коммерческого кобрендинга от 

социального кобрендинга, в том, что он сосредоточен на взаимовыгодное 

сотрудничество с четко обозначенной бизнес стратегией для коммерческой 

стороны и социальным эффектом для некоммерческой, то есть каждая из 

сторон понимает эффективность сотрудничества, акцентируя внимание не 

на благотворительной составляющей, а на сопоставлении полученных 

бизнес результатов для каждой из сторон. 

Пример социально-коммерческого кобрендинга хорошо отображает 

социально-спортивное движение «Зеленый Фитнес», которое заключило 

сотрудничество с компанией «Татнефть». Деятельность движение 

сосредоточена на организации еженедельных бесплатных спортивных 

мероприятий для людей всех возрастов и любого уровня подготовки, с 

помощью чего удается привлекать большое количество трафика на 

мероприятия, тем самым увеличивая охват аудитории. Выгода 

сотрудничество для компании «Татнефть» состоит в том, что она получает 

понятные маркетинговые возможности, благоприятно влияющие на имидж 

компании, а также различный спектр рекламных услуг для реализации 

своей розничной продукции участникам мероприятий. В свою очередь 

социально-спортивное движение «Зеленый Фитнес» получает 

возможности на реализацию данной деятельности и, как следствие, 

увеличивает популярность спортивных занятий и продвигает здоровый и 

активный образ жизни, тем самым достигая своей основной цели. 

Таким образом, понятие кобрендинга приобретает новые формы 

развития, и появление новых типов помогает активно решать задачи, как 

коммерческого сектора, так и некоммерческого. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В РАМКАХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
 
На сегодняшний день, в связи с широким распространением 

интернета, тенденций ослабления стереотипов маскулинности и 
фемининности, отсутствием предметов, связанных с  пропагандой 
семейных ценностей,  а также в связи с большим количеством неполных 
семей, подростки теряют ориентацию в гендерных различиях между 
мужчиной и женщиной, что ведет к ослаблению института семьи в 
дальнейшем. 

Стоит отметить, что гендерные и половые стереотипы возникают в 
достаточно раннем возрасте и развиваются поэтапно. Первый этап 
осознания различий между полами начинается примерно после первого 
года жизни ребенка, на данном этапе ребенок подражает поведению 
взрослых, а именно родителей, что лишний раз доказывает чрезвычайно 
важную роль наличия двух родителей.  Вторым этапом является усвоение 
различий между мужчиной и женщиной через освоение новых слов 
«дядя», «тетя», «мальчик», «девочка».  Самоидентификация происходит в 



978 

возрасте двух-трех лет, когда ребенок понимает различия в поведении 
мужчин и женщин. Дошкольники осваивают социальные роли мужчин и 
женщин, пытаются понять себя и свое тело. Все эти этапы неизбежно 
накладывают отпечаток на дальнейшее поведение ребенка. В случае, если 
на каком-то из этих этапов возникло непонимание возникают проблемы в 
общении со сверстниками, возникает непонятная истеричность у 
мальчиков и излишняя мужественность у девочек, именно школа и социум 
в силах изменить поведение ребенка, ведь процесс формирования 
происходит на протяжении долгого периода времени, так, например, в 
школе у ребенка происходит дифференциация «мужской» и «женской» 
работы, в связи с этим некоторое дистанцирование от лиц другого пола. 
Немаловажно и то, что на этапе юности происходит отождествление себя с 
людьми своего пола, а в случае несоответствия – подражание либо 
внутренний конфликт. Наличие интернета и стремление современного 
общества  к равноправию может легко пошатнуть принципы, заложенные в 
ребенке с детства, а при неполной семье усугубить ситуацию.  Еще 
большую опасность представляет из себя мода, которая давно не разделяет 
понятия «мужской» и «женской» одежды, а наоборот пропагандирует 
одежду «унисекс». Школы, зачастую, не в силах противостоять напору 
школьников, что более удивительно - родителей, которые наотрез 
отказываются одевать ребенка в школьную форму, данный фактор также 
вредит развитию качеств, которые характерны для мужчины и женщины. 
Родители связывают отказ детей от ношения формы с тем, что данная 
форма устарела, но что можно увидеть в школах, где нет формы, картина 
такова, что девочки носят джинсы, мальчики носят джинсы, девочки носят 
толстовки, мальчики носят толстовки, грани между полами  стерты. 
Казалось бы, что данный факт не может изменить поведение ребенка в 
дальнейшем, однако общий стереотип, который закладывается в ребенке с 
детства, такой как - мальчики в брюках, девочки в юбках, рушится и 
возникает некоторое противоречие.[1,c.15] 

Еще одной проблемой, связанной с формированием гендерных 
стереотипов у школьников является преобладание учителей женского 
пола, метод обучения, предлагаемый учителем-женщиной, создает 
оптимальные условия для обучения девочек, но вступает в противоречие 
со способностями мальчиков. Именно этот факт говорит о дисбалансе, 
который ведет к разрушению гендерных стереотипов и закладывает в 
ребенке особенности женского мышления и поведения. Данная ситуация 
не дает возможности девочкам сформировать представления о мужчине, а 
также мальчикам увидеть авторитет в ком-то при отсутствии одного из 
родителей. 

Но все эти проблемы меркнут на фоне того, что в Европе уже давно 
стало нормой – заключение однополых браков и воспитание детей без 
опоры на гендерные различия, к сожалению, Россия перенимает данную 
тенденцию медленно, но верно, это та же самая дань моде, которой 
подвержены все подростки. Все чаще можно наблюдать подростков одного 
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пола, которые держатся за руки в торговых центрах, они не понимают, 
почему они это делают, руководствуясь словом «модно». Нельзя 
опровергнуть, что такое баловство не проходит бесследно для психики 
ребенка и формирует определенные ценности. Данный факт сопряжен и с 
отсутствием в школах какого-либо предмета о семейных ценностях, о 
поведении, которое приемлемо для мужчин и женщин. [3,c.75]  

Следует проанализировать ситуацию на уровне школьных программ, 
которые помогают сформировать традиционное представление о семье у 
школьников. В списке школьных программ в 2012 году появился новый 
предмет:  «Основы религиозной культуры и светской этики», именно этот 
предмет был обязательным для изучения в четвертом классе, в рамках 
социального эксперимента на период 2009-2011 годов. В процессе 
обучения школьники изучали основы семейных отношений.  Данные о 
результатах этой инновации были проанализированы и признаны 
положительными на 80%. Стоит отметить, что спорная эффективность 
данного предмета обусловлена возрастом изучающих, а также сложностью 
восприятия информации без определенного жизненного опыта. С момента 
появления данной программы никаких нововведений в области развития 
семейно-брачных ценностей у учащихся не было, однако в школах для 
подростков, требующих коррекции поведения существует программа 
«Этика и психология семейной жизни» для 10 классов, которая не имеет 
распространения в обычных школах. Существует программа 
факультативных занятий «Этика и психология семейной жизни » в 
обычных школах, но проблема состоит в том, что данный план занятий 
утверждается каждой школой самостоятельно и ее наличие не является 
обязательным. В связи с этим, отсутствует общая картина обучения и 
результат. [5,c.88] 

Таким образом, система школьного образования, бесспорно, требует 
корректировки и внедрения новых программ и методов воспитания в 
школьниках семейно-брачных ценностей. Выражение «школа-второй дом» 
лишний раз подтверждает тот факт, что при неправильном воспитании 
ребенка в семье именно школа может изменить поведение ребенка и 
заложить в нем фундамент знаний и умений, которые он сможет 
применить в будущем, а семья – самый важный институт в жизни каждого 
человека. В связи с вышесказанным, следует ввести в старших классах 
предмет «Психология и этика семейных отношений», сбалансировать 
количество мужчин и женщин, преподающих в школе, а также ввести 
обязательную форму, которая будет иметь различия по половому 
признаку.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 

Рыночный характер современной модели экономического развития 

позволяет успешно использовать такой метод управления как 

экономический маркетинг.  

Обобщая мнение разных авторов отметим, что под экономическим 

маркетингом понимается система управления экономической 

деятельностью рынка товаров, ее регулирование с помощью рыночных 

инструментов и, наконец, изучение, моделирование и прогнозирование 

http://miapp.ru/sno/poleznoe/school_psychologist/108
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рыночной деятельности с помощью маркетинговой и статистической 

методологии.[2,c.145]  

Экономический маркетинг функционирует и развивается как отрасль 

прикладной экономики, образуя систему рыночного управления, 

регулирования и исследования производственно-сбытовой и торговой 

деятельности в процессе движения товарной массы от ее создания и кончая 

поступлением в сферу потребления.  

Это в некотором роде философия производства и распределения, 

подчиненная законам рынка, находящегося в постоянном развитии и 

изменяющегося под воздействием политических, экономических, научно-

технических и социальных факторов.  

Достижение экономических целей рынка с максимально возможной 

эффективностью реально лишь в случае, если компания имеет 

возможность постоянно отслеживать изменения рыночной конъюнктуры 

благодаря проводимым маркетинговым исследованиям, и в соответствии с 

этими изменениями и результатами исследований корректировать свою 

деятельность, оптимизировать производство, разрабатывать планы, 

регулировать процессы товародвижения.  

Встречается два основных аспекта маркетинговой деятельности в 

экономике - это рыночные исследования и реализация стратегии 

маркетинга, которые выступают, с одной стороны, как этапы процесса, а с 

другой - как виды. Они не только следуют друг за другом, но и 

осуществляются одновременно. Другими словами, предприятие проводит 

стратегию, принятую на основе предшествующих исследований, и 

одновременно продолжаетпроводить рыночные исследования с целью 

поиска новых решений на базе альтернативных вариантов. 

Необходимо иметь в виду, что в практике хозяйствования не суще-

ствует универсальной формулы организации производственно-бытовой 

деятельности на основе принципов и методов маркетинга. Всё зависит от 

особенностей производимой продукции, её предназначения и рынка сбыта, 

поэтому не может быть стандартных подходов к управлению про-

изводством и сбытом по всем группам товаров и услуг. Маркетинговый 

подход требует от каждого работника независимо от должности и 

специальности, сопоставлять работу с требованиями рынка и стремиться 

внести вклад в прибыльность совместной деятельности. По сути, это и есть 

"рыночное" мышление, когда маркетинг позволяет осуществлять целевую 

ориентацию и комплексность действий всех звеньев производства и сбыта. 

Следовательно, комплексность означает, что отдельные маркетин-

говые действия (анализ рынка, изучение товара, определение цены, 

организация сбытовой сети, рекламная деятельность, прогнозирование и т. 

д.), взятые сами по себе, не обеспечивают желаемого эффекта. 

По Котлеру Ф. сущность маркетинга определяется формулой: "Про-

изводить то что, безусловно находит сбыт, а не пытаться навязывать про-
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дукцию покупателю". Любое предприятие - это цепь, состоящая из множе-

ства звеньев, разрыв одного из них приводит к краху или банкротству. Все 

маркетинговые усилия и направлены на получение достоверной ин-

формации, которая нужна, чтобы проанализировать любую проблему, со-

ставить о ней чёткое представление и принять нужное решение.[2,c.142] 

Концепция маркетинга рассматривает производство и сбыт как 

единое целое. В качестве основной цели любого вида деятельности, наряду 

с  прибылью выступает удовлетворение потребительского спроса. 

В мировой практике маркетинг появился не сразу. Он - результат 

многолетней эволюции взгляда менеджеров на цели, задачи, методы 

развития производства и сбыта.[1,c.12] 

Как правило, экономический маркетинг основывается на 

определённой системе логически связанных действий, которые, развиваясь 

по спирали, продолжают совершенствоваться. Однако главным в 

маркетинге всегда остаётся целевая ориентация и комплексность слияние в 

единый процесс всех звеньев производственно-сбытовой деятельности. 

При этом цели определяютсяна основеанализа информации о 

состояниитоварных рынков и прогнозов ихразвития с учётомизменения 

потребностейпокупателей. При этом цена является основным элементом 

комплекса маркетинга, так как она влияет на все составляющие концепции 

"4Р". Здесь необходимо уточнить один момент, если рынок неэластичный 

по цене, то тогда изменение ценового фактора практически не изменит 

величину спроса на товар или услуги. Поэтому на рынке с неэластичным 

спросом цена отходит на задний план в системе маркетинга предприятия. 

Цена - это гибкий инструментмаркетинга, поскольку цены можно 

быстро и легко изменить, учитывая факторыспроса, издержек или 

конкуренции. Из-за ценовой эластичности спроса, цена является одним из 

ключевых инструментов маркетинга. Цена является отправной точкой 

выбора товара или услуги потребителем. Как правило, цена более 

привлекательный фактор, чем незначительные особенности товара. Изме-

нение цены в краткосрочном периоде оказывает влияние на величину 

спроса и, соответственно, на объем продаж. 

Для объективного функционирования рынка необходимо три основ-

ных условия: 

1.Общественное разделение труда, возникшее в глубокой древности. 

Историязнает ряд крупных ступеней общественногоразделениятруда. 

Первая из них это отделение скотоводства от земледелия, вторая - 

выделение ремесла как самостоятельной отрасли,третья - возникновение 

купечества. Затем стали дробиться отрасли, углублялась специализация 

отдельных производств. 

2.Разделениетруда неизбежно требуетобмена. Cначала он шеллишь 

внутри общины, затем возник межобщинный обмен. 
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При этом ведь интересы "покупателя" и "продавца" могли 

несовпадать. Тогда приходилось совершать не один, а несколько обменов, 

чтобы за свой продукт получить то, что требовалось. 

3.Развитие обмена привело к появлению денег, которое расширило 

стимулы к производству тех или иных товаров специально для продажи. 

Иными словами, появилось производство на рынок, для удовлетворения 

потребностей других людей. 

Маркетинг - это процесс создания и воспроизводства спроса 

конечных потребителей на конкретные товары и услуги с целью получения 

прибыли; действия по удовлетворению нужд клиентов посредством товара 

(услуги) и целого ряда факторов, связанных с созданием, поставкой и, 

наконец, потреблением этого товара.Структура маркетинга по сути яв-

ляется определителем возможностей, взаимосвязи и установления 

механизмов, которые подтверждают структурные задачи и 

программы.[3,c.25] 

Таким образом, экономический маркетинг — это направление в 

управлении рыночной деятельностью и в ее исследовании. Он играет 

важную роль в экономике и в то же время тесно связан с анализом 

социальных условий и социального развития — социальным маркетингом. 

Экономический маркетинг опирается на общую теорию маркетинговой 

деятельности, но одновременно он представляет собой самостоятельный 

элемент экономической науки и практики.  

Экономический маркетинг выдвигает и решает комплекс задач, 

связанных с необходимостью:  

во-первых, отразить реальную экономическую ситуацию, 

сложившуюся на рынке;  

во-вторых, выявить и охарактеризовать основные закономерности 

динамического и регионального развития рынка и его составных 

элементов;  

в-третьих, разработать текущие и стратегические прогнозы 

дальнейшего развития.  
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Шилова Е.В.,  Кельметр О.П. 

КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата г. Усть-

Каменогорска, Республика Казахстан 

 БРОДЯЖНИЧЕСТВО КАК СЛЕДСТВИЕ  

НАРУШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Проблема детского бродяжничества является актуальной проблемой 

современного общества.  Наш город в этом вопросе не стоит в стороне.  

Статистика показывает, что за 9 месяцев прошедшего года зафиксировано 

87 случаев бродяжничества подростков и 795 случаев привлечения 

родителей за нахождение ребенка вне дома в ночное время суток (по 

данным УВД на октябрь 2016 года). 

Детская беспризорность и бродяжничество есть свидетельство 

отсутствия у детей и подростков семейного или государственного 

попечения, педагогического надзора и нормальных условий жизни. 

Причины данных явлений носят социально- экономический характер. 

Росту беспризорности и бродяжничества способствуют экономические 

кризисы, безработица, нужда и детская эксплуатация. Беспризорность как 

крайнее проявление детского бродяжничества может быть вызвана также 

такими причинами, как: 

- конфликтная обстановка в семье, учебных заведениях,  

- аморальное поведение родителей,  

- жестокое обращение с детьми (в том числе злоупотребление 

властью со стороны родителей, опекунов или лиц, их заменяющих, 

которые иногда в корыстных целях принуждают детей к нарушению 

правовых и моральных норм).  

Выделяют два типа «детей улицы»: 

1.  Дети и подростки, которые вынужденно уходят на улицу, чтобы 

избежать физического и психологического насилия, заработать денег на 

пропитание. 

2.  Подростки, которых на улице привлекает общение со 

сверстниками, возможность быть принятым в группу и самоутвердиться; 

возможность получить свободу и испытать запретные удовольствия, 

нехватка общения в семье. 

Дети, которые вынужденно «уходят на улицу» не всегда выходцы из 

неблагополучных малообеспеченных семей. Насилие в семье присутствует 

и вполне в благополучных семьях, но благополучие здесь будет лишь 

видимым. 

Каждый побег ребенка из дома преследует различные цели. 

Довольно часто побеги происходят в связи с девиантным поведением или с 

неустойчивым типом психопатии у ребенка. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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Отечественный психолог А.У.Нураева предложила типологию 

уходов детей и подростков из дома. Она выделяет четыре типа побегов: 

1. Эмансипационные побеги 

Этот тип побегов встречается в жизни гораздо чаще всех остальных. 

Его доля в общем объеме побегов составляет около 45%. Уход ребенка из 

дома совершается для того, чтобы избавиться от чрезмерного контроля 

родителей и педагогов, сбежать от обязанностей и ответственности, чтобы 

обрести свободную и веселую жизнь. Такие побеги совершаются чаще 

всего подростками в возрасте 12-15 лет. Первый побег, как правило, 

провоцируется ссорой, открытым конфликтом с родителями или 

учителями. Но движет подростком в этот момент не страх перед 

взрослыми, а жажда сбросить с себя чрезмерную опеку, освободиться от 

надоевшего надзора, режима, сменить наскучивший образ жизни. Часто 

такие побеги носят групповой характер, когда за компанию берутся 

несколько приятелей. Нередко уходам из дома предшествуют прогулы 

уроков в школе, многие подростки уходят в состоянии алкогольного 

опьянения. Данный тип уходов детей и подростков из дома более всего 

свойствен психопатиям и акцентуациям характера гипертимного 

(пребывание всегда в приподнятом настроении, отсутствие чувства 

опасности, тяготит сука, быстро надоедают старые знакомые, жаждет 

новых знакомств и новых эмоций) и неустойчивого (резкие перемены в 

настроении, частая смена мотивов поведения) типов. 

2. Импунитивные побеги 

Этот тип составляет около 26% от общей массы детских побегов. 

Первые уходы чаще всего совершаются вследствие жестокого обращения, 

частых наказаний со стороны родителей либо обид и преследований со 

стороны сверстников. Дети, совершающие импунитивные побеги, 

принимают на себя роль изгоя общества. Ребенок оказывается 

дискриминированным в семье и школе, его никто не замечает, ему не 

хватает внимания и участия, он пребывает в постоянном состоянии 

стресса. Очень часто на уход из дома решаются дети, имеющие какие-либо 

внешние недостатки, слабые, не умеющие постоять за себя, либо, 

наоборот, слишком агрессивные. К изгоям в обществе могут относиться 

самые разные дети: те, кто плохо учится, или, наоборот, отличники, 

любимчики учителей, слишком болтливые или замкнутые в себе, 

малообщительные дети. Детский коллектив вешает на ребенка ярлык 

изгоя, не желает с ним общаться, игнорирует. Вследствие этого у ребенка 

может развиться психологическая травма, часто падает успеваемость в 

школе. Побеги данного типа обычно совершаются в одиночку, ребенок 

пытается забыться, отвлечься от навалившихся на него проблем. Попадая 

на улицу, ребенок добывает деньги собиранием пустых бутылок, продает 

собранные цветы, но не ворует. Именно при импунитивном типе уходов из 

дома велика вероятность детского суицида. Повторные уходы 
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превращаются в стереотипную модель поведения при возникновении 

любой сложной ситуации. Во время повторных уходов дети могут искать 

себе попутчиков, может присоединиться девиантность. Импунитивные 

побеги могут совершаться в возрасте 7-15 лет. В более старшем возрасте 

побег из дома может заменяться другими способами отделиться от семьи. 

Например, подросток может поступить в учебное заведение, где 

предоставляется общежитие, или устроиться на работу, чтобы получить 

возможность себя содержать. 

3. Демонстративные побеги 

Их удельный вес составляет примерно 20%. Уходы из дома 

совершаются как реакция оппозиции ребенка. Отличить такой тип побега 

можно по одному признаку: дети убегают в те места, где их легко могут 

найти. Как правило, уходят недалеко, так как надеются на то, что их скоро 

найдут и вернут домой. На улице они ведут себя вызывающе, стараются 

привлечь к себе больше внимания. Основной причиной такого типа ухода 

детей из дома является стремление завоевать особое расположение 

родителей либо вернуть утраченное в силу определенных причин 

внимание. Иногда бывают случаи, когда демонстративные побеги 

совершаются с целью получения каких-либо благ, которые могут помочь 

ребенку возвыситься в глазах окружающих. Уходы из дома данного типа 

начинаются в возрасте 12-17 лет. 

4. Дромоманические побеги 

Наиболее редко встречающийся в детской и подростковой среде тип 

побегов, составляет около 9%. Дромомания означает страсть к 

бродяжничеству, поэтому уход может совершаться под воздействием 

импульса, изменения настроения, у ребенка просто возникает 

немотивированное желание сменить обстановку. Побег может совершаться 

в одиночку либо попутчики находятся уже в пути. Желание вернуться 

домой возникает так же внезапно, как и желание уйти из дома. Как 

правило, дети возвращаются домой измотанные, уставшие, ведут себя тихо 

и послушно, однако любые расспросы могут подтолкнуть к новому уходу. 

Уходы данного типа могут сочетаться с расстройствами влечений, 

например с гиперсексуальностью, алкоголизмом, садомазохизмом. На 

улице у детей снижается чувство голода и усталости, они очень мало едят, 

мало спят, постоянно пребывают во взвинченном, возбужденном 

состоянии. Данный тип побегов встречается при эпилептоидном типе 

психопатий. 

Если говорить о причинно-следственных связях, то первые  три типа 

побегов являются следствием нарушения или искажения семейных 

ценностей в семье подростка. 

Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут 

существовать друг без друга. Семейные ценности теряют свое значение, 

если не будет семьи. А семья не имеет возможности продуктивно 
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существовать без основополагающих принципов, которые смогут 

сохранить ее целостность и духовное здоровье.  

Исследованию семейных ценностей посвящены исследования 

зарубежных и отечественных ученых (Гегель, И. Кант, О. И. Волжина, 

Г. А. Горбова, О. Н. Шлычкова). Исследование семейных ценностей в 

сфере родства отражено в трудах Ю. А. Гаспарян, И. О. Кона, 

М. Г. Панкратовой и др.; в сфере родительства — В. В. Бойко, 

Н. Л. Пушкаревой, Г. Г. Филипповой; в сфере семейно-брачных ролей — 

М. Ю. Арутюнян, О. М. Здравомысловой,З. А. Янковой. 

Семейные ценности носят разный характер, у каждой семьи они 

свои. Но есть такие, которые являются важными для любой семьи и 

человека. К данным ценностям относятся: уважение, любовь, общение, 

поддержка, умение прощать. Все эти ценности способствуют гармоничным 

внутрисемейным взаимоотношениям. Отсутствие ценностей негативно 

сказывается на каждом члене семьи.  

Многие родители, считающие, что у них образцовая семья, 

столкнувшись с фактом того, что ребенок ушел из дома, недоумеваю: 

почему же он это сделал? Большинство родителей уверены, что благодаря 

своему большому жизненному опыту они лучше, чем их дети, знают, что 

нужно ребенку. При этом желания самих детей совсем не учитываются. 

Безграничная родительская любовь превращается в полное подчинение 

воли ребенка. Не выдержав такого родительского давления, такого рода 

проявления чувств, дети решаются на побег из дома, оставив, в лучшем 

случае, записку. 

Многие родители заблуждаются, думая, что в жизни ребенка есть 

только дом и школа. Родители внушают своим детям, что взрослый всегда 

прав, что слово родителя — закон, требующий беспрекословного 

подчинения.  

Многим родителям не нравятся друзья их детей, им кажется, что они 

оказывают на ребенка дурное влияние. Есть родители, которые не просто 

обсуждают это со своим сыном или дочерью, а не стесняются говорить об 

этом самим друзьям, ставя ребенка перед ними в неловкое положение. 

Родители диктуют своим детям абсолютно все: что есть, куда ходить, 

как разговаривать, какие передачи смотреть, во что одеваться. Этот список 

можно продолжать до бесконечности. Рано или поздно ребенок 

попытается выбраться из-под такой чрезмерной опеки. Самое страшное, 

что большинство родителей и в самом деле не понимают, почему 

проявление любви и заботы воспринимается ребенком так негативно. Они 

же хотят как лучше. Нельзя превращать родительскую любовь в тяжелую 

обузу для ребенка. Дети и подростки обладают очень тонкой психикой, 

поэтому подобное давление рано или поздно ее сломает. Дойдя до крайней 

точки, ребенок принимает решение уйти из дома, причем не важно 

«куда?», главное — «от кого?». 
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У родителей постоянно возникают вопросы: как правильно 

воспитывать ребенка? Как сделать так, чтобы он слушался? Поверьте, 

подобные вопросы возникают и у детей. Если родители частенько 

заглядывают за советом в книгу «Как воспитать ребенка», то большинство 

детей мечтают почитать пособие «Как выжить среди родителей». Нельзя 

воспринимать ребенка как свою собственность. Он, конечно, ваш, но он 

при этом отдельная личность со своими нуждами, потребностями и 

желаниями, со своим мнением и взглядом на жизнь, которые нужно 

уважать. Чаще прислушивайтесь к своим детям и, может, вы их услышите 

и поймете. 

Самое главное, что вам необходимо  дать своему ребенку — это 

ваше внимание. 

- Будьте терпеливы: внимательно выслушивайте его рассказы, 

задавайте уточняющие вопросы.  

- Помните: то, что кажется вам не очень важным, для вашего сына 

или дочери может оказаться самым волнующим событием за весь день!  

- Слушай своего ребенка внимательно: тогда сможете понять, в чем 

ему нужна ваша помощь, о чем следует поговорить, что реально 

происходит с ребенком. 

- Ребенку нужно внимание и мамы, и папы. Не забывайте выделять 

для него время, не обремененное домашними делами, просмотром 

телевизора или «общением» с компьютером.  

- Помните, что ребёнок больше всего нуждается в нашей любви 

тогда, когда он её меньше всего заслуживает (польский педагог, писатель 

Януш Корчак). 

Если ребенок увидит ваш интерес к его делам и заботам, он 

обязательно почувствует вашу поддержку. 

Чтобы ваш ребенок был уверенным в себе, имел адекватную 

самооценку, был смелым, инициативным, будьте внимательны к своей 

речи: 

проанализируйте, есть ли у вас негативные установки и удалите их 

из своего общения с ребенком: 

1. «Глаза бы мои тебя не видели!», «Мне не нужен такой плохой 

мальчик», «Сколько тревог ты мне принес»! (обвинения родителей). 

Ребенок делает для себя вывод: "Лучше бы меня не было". В подростковом 

возрасте для несовершеннолетнего вероятно провоцирующее и опасное 

поведение, скрытый мотив которого – суицид. 

2. «Что ты ведешь себя, как маленький?!" Данная установка 

приводит к тому, что во взрослой жизни люди берут на себя слишком 

много обязательств, у них возникают трудности в общении со своими 

детьми, поскольку им легче вовлекать ребенка в свои заботы и дела, чем 

входить в его состояние детства.  
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3. «Не умничай», "Делай, что говорят", "Я лучше знаю, что надо 

делать". Дети начинают испытывать недоверие к своим интеллектуальным 

способностям, чувствуют беспомощность и опустошенность. 

4. "Как тебе не стыдно бояться собаки?", "Как ты можешь злиться 

на папу?". Такие эмоции, как гнев, страх, обида, находятся под запретом. 

Это эмоции обладают силой разрушения внутренней гармонии личности. 

Впоследствии человек не может высказать словами свои чувства.  

5. "Подумаешь, какой-то синяк". Пренебрежение к ощущениям 

ребенка. Родители не принимают во внимание физическую боль, 

ощущения ребенка, что в будущем у него утрачивается способность к 

безопасности. Последствия: утрачивается контроль над телом (как одно из 

проявлений - ожирение).  

6. "У тебя все равно ничего не получится!" Неверие в 

возможность достижения ребенком успеха. Даже если ребенок трудолюбив 

и старателен, он будет считать свои достижения незаслуженными. 

Причиной данного отношения к ребенку может быть скрытая зависть 

родителя. 

7. Никому не верь, кроме меня", "Кто, кроме меня, скажет тебе 

правду?". Данная установка учит ребенка не доверять другим людям, 

считать, что любая близость, откровение для него опасны. Последствия: 

человек не умеет определять, можно ли доверять другим, нечувствителен 

ко лжи или, наоборот, подозрителен во всем.  

8. "Не делай сам - опасно!", "Я сама сделаю", "Дай, я помогу", 

"Не делай сам, подожди меня". С такими опасениями родители 

обращаются к младшим и "поздним" детям в семье. Последствия: чувство 

страха в начале каждого дела, оттягивание любой работы. 

9. "Будь похожим на …" (например, "Ты можешь лучше", 

"Стремись к идеалу."). Эти фразы родителей выражают недовольство, 

желание, чтобы их ребенок превосходил других. Последствия: человек 

постоянно недоволен собой. Корректирующее воздействие: ориентировать 

человека на конкретный результат, давать объективную положительную 

оценку.  

10. "Ты у меня такой слабенький, а закончил четверть с хорошими 

оценками". Ребенок получает фактически запрет на здоровье, на хорошее 

самочувствие. Он воспитывается в культе болезни. Ребенок привыкает, что 

на него обращают больше внимание из-за его болезни, а главный акцент в 

любом разговоре делается на недуг. Он действительно плохо себя 

чувствует, развивая этим чувство вины у других, повышая собственную 

самооценку. 

ПОМНИТЕ: Ребенок относится к себе так, как относятся к нему 

взрослые. Негативные установки способны программировать поведение 

ребенка на годы вперед. Слова, сказанные родителями, часто впопыхах, не 
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задумываясь, превращаются в директивы (команды к действию, 

поведению, мыслям)  и определяют дальнейшее развитие ребенка. 

Найдите в своем арсенале слова любви и восхищения, адресованные 

вашему ребенку. 

Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, 

но так, чтобы он знал за что. 

Именно так вы сможете показать значимость и воспитать в вашем 

ребенке такие ценности как взаимоуважение, любовь, поддержка и умение 

прощать.  
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТАТЬИ 282 УК РФ ОТНОСИТЕЛЬНО 

НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Россия – многонациональная многоконфессиональная страна, 

народы которой и конфессии связаны очень долгое время. Совместно 

пережитые беды и потрясения, распад государства, а также мероприятия 

направленные на укрепление межнациональных связей сыграли и играют 

важную роль в создании российской идентичности. В качестве примера 

можно представить меры, предпринятые для выстраивания 

межнационального и межконфессионального диалога в Крыму, поддержка 

народов, подвергнутых в Советские годы репрессиям и переселению, 

закрепление трёх государственных языков. Интересы народов, культурные 

различия, традиции и историческая память сильно влияют на сферы жизни 

нашего общества. Однако не всё идёт гладко. Имеют место многие явления 

препятствующие установлению межнациональной идиллии. 
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 В данной работе не преследуется целью оскорбить чувства групп 

людей, выделенных по тем или иным признакам. Все высказывания 

приведены в рамках исследования в строго научных целях. При написании 

работы взято было большое количество информации из сети Интернет. 

Следует заметить, что это достаточно противоречивый источник 

информации, который сверх того, имеет большое влияние на российскую 

молодёжь, формируя их общественной мнение и гражданскую позицию. 

Это зачастую приводит к тяжёлым последствиям, потому что молодые 

люди не всегда могут критически оценивать информацию. Мы постарались 

выбрать из многообразия источников Интернета наиболее объективные и 

извлечь рациональное зерно.  

Всё чаще мы слышим о преступлениях на национальной почве и 

судебных делах, связанных с разжиганием национальной вражды. Сайт 

«Газета.Ru», опираясь на доклад экономических и политических реформ 

(ЦЭПР), сообщает, что в России за последние пять лет в три раза выросло 

число осуждённых по статье 282 УК РФ: «2011 года резко вросло число 

осужденных по самой знаменитой антиэкстремистской статье – 282 УК 

РФ, со 137 до 414 человек. В первую очередь растёт число осужденных по 

ч. 1 этой статьи (возбуждение ненависти либо вражды, совершённое с 

использованием Интернета). Если в 2011 году было 82 таких осужденных, 

то в 2015-м – уже 369» – говорится в сообщении [4]. 

Действительно, ситуация с каждым годом становится всё серьёзнее, 

ведь число преступлений обозначенных в законодательстве статьей 282 УК 

РФ лишь возрастает. Изучение судебной практики даёт задуматься над 

тем, насколько правильно работает эта статья [6].  

Статья 282 УК РФ гласит, что преступными являются «действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично 

или с использованием средств массой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» [9]. Главной 

проблемой в этой статье становится её широкая и расплывчатая 

формулировка. И весь абсурд заключается в том, что по этой статье можно 

привлечь к ответственности кого угодно и за что угодно. Рассмотрим 

подробнее, что значит «в отношении социальной группы». 

Социальная группа – совокупность индивидов, вступающая в 

определённые взаимоотношения и формирующих социальные отношения. 

Буквальное толкование словосочетания позволяет определить как 

социальную любую группу из огромного их множества. Это и футболисты, 

и члены ОПГ, и продавцы фирменных магазинов. Получается, что к 

ответственности привлечь можно по особому желанию хотя бы, например, 

тех, кто «возбуждает вражду» в отношении «социальной группы» воров, 
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бандитов, мошенников, люмпенов. Тех, кто «возбуждает ненависть» к 

взяточникам, потерявшим узду полицейским и без разбору штрафующим 

сотрудникам ГИБДД. По статье 282 УК РФ можно даже привлечь к 

ответственности всех тех, кто рассказывает смешные анекдоты, про 

чукчей, евреев, русских и «хохлов». При особом желании можно запретить 

такие важные для людей книги как Библия, Коран, Тора. А всех 

священников можно посадить за решётку за то, что они публично говорят 

о «грехопадении Евы», женщины из мифа, который вошёл в мировые 

религии, ведь этот миф, с точки зрения статьи 282 УК РФ, является 

«унижением человеческого достоинства» женщин. Под вышеупомянутую 

статью подпадают действия совершённые публично или с использованием 

СМИ. Причём это могут быть не только устные высказывания, но и 

письменные, аудио-, видеоматериалы [1]. 

Как дело оборачивается на практике? Мы имеем огромный список 

материалов признанных судами Российской Федерации экстремистскими, 

состоящий из более 3000 наименований! Все материалы, несущие критику 

в адрес выделенных в статье групп людей и освещающие альтернативное 

мнение, подвергаются запрещению. И если в нём есть материалы, 

призывающие к насилию и возбуждающие вражду прямым текстом, то 

есть и несправедливо задвинутые. В Краснодарском крае передано в суд 

дело учредителя и редактора газеты «Вести славян юга России» Бориса 

Соломахина, опубликовавшего якобы экстремистское стихотворение. Он, 

как ответственное лицо опубликовал в выпуске газеты №2 (193) 2007 

стихотворение от имени Е. Скворешнева под заголовком «Будь русским!» 

содержащее в соответствии с лингвистическим заключением негативные 

оценки группы людей, выделенных по национальному признаку, 

унизительные высказывания в отношении евреев и цыган. Однако при 

изучении этого произведения открывается интересное явление. Помимо 

встречающихся в тексте высказываний признанных лингвистами 

унизительными для упомянутых народов, встречаются также и строки, 

оскорбляющие чувства русского народа. Нами не приводятся материалы 

признанные экстремистскими, и ссылки на них в открытом доступе в сети 

«Интернет» в целях соблюдения осторожности. Автор пишет о своём же 

народе, но в унизительной манере, что можно было бы классифицировать 

как преступление. Необъяснимым фактом является то, что эксперты 

психолингвистической комиссии смоги найти факты унижения 

достоинства только евреев и цыган. Об унижении русских ни сказано 

ничего. Фраза о первых национальных группах была вырвана из контекста, 

но о русских осталась нетронута. Можно подумать, быть русским – само 

по себе экстремизм, но в любом случае, налицо несовершенство. Причём 

серьёзное [3,10]. 

Мнение экспертов, оценивающих материалы как экстремистские, 

субъективно и зачастую не соответствует истине. Многие суды 
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испытывают затруднения при применении законодательства об уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности, в 

частности связанные с решением вопросов о квалификации таких явлений. 

Об этом упоминается в журнале «Российский судья» и ряде иных 

источников [11]. В частности учебное пособие по квалификации 

преступлений разъясняет, что в материалах уголовных дел можно 

встретить термины «лицо нерусской национальности», «лицо 

неславянской национальности», но вместе с тем известно, что таких 

национальностей не существует. Применение таких терминов показывает 

ошибки в правоприменительной деятельности, поскольку расследующие 

дело органы должны точно установить расу, национальность религиозную 

принадлежность лица, а в необходимых случаях возможно привлечение 

специалистов. В материалах дела описанного в труде судьи Сыровежкина 

А.Н. неоднократно упоминаются такие и подобные термины, а также в 

других делах, что также показывает несовершенство применения статьи 

282 УК РФ [8]. 

Статья 282 УК РФ при неправильном применении может стать 

инструментом политического давления и лоббирования интересов. Так, 

можно, например, запретить фильмы о Великой Отечественной войне, ведь 

в них даётся негативная оценка немцев, в сценах, демонстрирующих сцены 

насилия над советскими женщинами, а равно и советских граждан, 

уничтожающих врагов, иноземного происхождения. По своей сути 

действие статьи сводится к введению цензуры, что запрещено пунктом 5 

статьи 29 Конституции Российской Федерации [5]. 

Представляется, что статья 282 УК РФ несовершенна и требует 

явной переработки или замены. 

15 июня 2016 года депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму 

законопроект, упраздняющий статью 282 УК РФ, ведь говорить на эту 

тему можно сколько угодно, но нужно и предпринимать конкретные шаги 

к устранению неполадок. «Нечёткая и широкая формулировка 

используется против гражданина и в политических целях», – указывают в 

пояснительной записке авторы законопроекта. Они уверены, что в какой-

то степени эта статья является «потенциальным инструментом для борьбы 

с лицами, не согласными с действующим курсом, и, таким образом 

легализует политическую цензуру». Депутаты полагают, что статья может 

использоваться в ситуациях, где попросту нет ничего противозаконного 

[2]. 

Дальнейшая судьба статьи неизвестна. Но проблема остаётся, а 

значит нужно принимать меры для выхода из данной ситуации. Точечные 

меры будут здесь бесполезны, так как возрастающее число преступлений 

будет с лихвой перекрывать весь положительный эффект. Нужно зреть в 

корень проблемы. Всё закладывается в детстве человека. Нашей стране 

нужно здоровое общество, а здоровое общество складывается из людей со 
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здоровыми нравственными ценностями. Но чтобы воспитать таких людей 

нужно начинать с семьи, детского сада, школы. Первый шаг к воспитанию 

общества без ксенофобии, национальной вражды, унижения по различным 

признакам начинается с каждого из нас. Мы будем воспитывать общество 

здоровых людей, ими станут наши дети и внуки. Однако инициатива 

снизу, из гражданского общества может погибнуть без поддержки, а этим в 

свою очередь должно заниматься государство [7]. Нам нужны программы, 

которые бы прививали детям с самых юных лет чувство хозяина в своей 

стране, который не позволит распространения убеждений, 

расшатывающих целостность и дружбу в обществе, чувство разумной 

умеренной терпимости к проявлениям других культур. Не толерантности, 

это слово не подходит, потому что не включает в себя чувство гордости и 

за свою собственную культуру и народ и чести называться членом своей 

нации. Только такое благоприятное сочетание гордости, уважения и 

дружбы избавит нас от необходимости применения статьи 282 УК РФ, 

которая не сегодняшний день несостоятельна и требует отмены или 

серьёзной корректировки. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

Неприкосновенность частной жизни – одно из основных 

конституционных личных прав человека. Право человека на 

неприкосновенность частной жизни является естественным правом 

человека, одним из основных конституционных прав, которое 

принадлежит человеку от рождения и неотчуждаемо. Это право закреплено 

в международных и российских законодательных актах различного уровня. 

В российском законодательстве, право на неприкосновенность 

частной жизни закреплено в 23 и 24 статьях Конституции Российской 

Федерации. Статья 23 (часть 1) Конституции РФ провозглашает: «1. 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Статья 24 

Конституции РФ гласит: «1. Сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются. 2..Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом» [1]. 
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Объектом защиты права являются достоинство человека, мысли и 

чувства, его внутренний мир. Таким образом, под частной жизнью 

понимается физическая и духовная сфера, которая контролируется самим 

человеком, свободна от внешнего воздействия, это семейная и бытовая 

сфера человека, сфера его общения, отношение к религии, внеслужебные 

занятия, увлечения и иные сферы отношений, которым сам человек не 

желает придавать гласность, если этого не требует закон. 

Право на неприкосновенность частной жизни включает следующие 

моменты: неприкосновенность семейной жизни, неприкосновенность 

жилища, неприкосновенность коммуникаций, информационная 

неприкосновенность. 

Частная жизнь, личные и семейные тайны охраняются законом. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни влечет ответственность, 

вплоть до уголовной, за незаконное собирание либо распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации (статья 137 УК РФ) и может повлечь за собой 

наказание, в виде лишения свободы сроком до двух лет [4]. 

Защита частной жизни в современной России имеет ряд проблем. 

Во-первых, в отечественном законодательстве отсутствует определение 

понятия "частная жизнь", что создает проблему единообразного 

понимания сущности рассматриваемого блага и является важнейшим 

юридическим препятствием в его реализации и защите. Во-вторых, 

существует множество угроз неприкосновенности частной жизни, среди 

которых: деятельность правоохранительных органов по предотвращению 

и расследованию преступлений, деятельность спецслужб по обеспечению 

национальной безопасности; сбор государством сведений личного 

характера необходимых для осуществления своих функций; ужесточение 

политики государства по ограничению права в связи новыми угрозами 

общественной безопасности, угрозами терроризма.  

Одним из примеров ужесточения политики государства для защиты 

от терроризма, ценой неприкосновенности частной жизни является так 

называемый «пакет Яровой» (Федеральные законы № 374-ФЗ и № 375-

ФЗ) [2, 3].  

Согласно этому закону, операторы связи в течение шести месяцев 

обязаны хранить записи всех звонков абонентов, а информация об их 

входящих и исходящих вызовах должна быть доступна для спецслужб в 

течение трех лет. Причем законопроект никак не регулирует порядок 

хранения этих данных. Также, российские Интернет – компании теперь 

обязаны  хранить у себя информацию о передаче и обработке текстовых 

сообщений, изображений, звуковых файлов и видеозаписей 

пользователей. Спецслужбы смогут получить доступ к этим данным, если 
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это потребуется для расследования или обеспечения государственной 

безопасности. Кроме того компании обяжут предоставить госорганам 

инструменты для дешифровки защищенных сервисов. В случае отказа их 

ждет штраф до миллиона рублей. 

Также в соответствии с данным Законом, «Почта России» и частные 

почтовые компании должны проверять посылки, чтобы в них не было 

ничего запрещенного, например, оружия, наркотиков или денег. 

Ответственность за это возложена именно на почтовых операторов. 

Этот закон вызвал массовый резонанс и критику в обществе еще до 

его принятия. Его критиковали: Правовое управление Госдумы, Совет по 

правам человека при Президенте РФ, глава Минкомсвязи Николай 

Никифоров, депутаты КПРФ и ЛДПР, а также СМИ за жёсткость, 

внесудебность,  нарушение прав граждан и регламента [5]. 

Как мы видим, проблема повышения защищенности частной жизни 

является очень острой в наши дни, я вижу следующие пути улучшения 

ситуации: создание института уполномоченного по защите права на 

приватность; внедрение механизмов открытости и доступности 

государственной информации, прозрачности деятельности органов 

власти; повышение ответственности чиновников за нарушения прав 

человека, закрепление механизмов общественного контроля; повышение 

уровня информированности граждан о праве на приватность и 

возможностях защиты; просвещение населения, повышение уровня 

правовой культуры граждан, чиновников, журналистов; создание 

возможностей для общественного обсуждения критериев вводимых 

государством ограничений приватности и наложения, в той или иной 

форме, общественного "вето" на неприемлемые с точки зрения 

общественности ограничения. 
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Право на жизнь является личным правом. Безусловно, высшей 

ценностью для любого человека является жизнь. Именно поэтому право на 

жизнь – важнейшее из всех прав человека, именно это право подлежит 

первоочередной защите со стороны государства.  

В настоящее время принят ряд международных документов на 

данную тему. Так, во Всеобщей декларации прав человека право на жизнь 

закреплено в статье 3 [1], провозгласившей право каждого человека на 

жизнь, свободу и неприкосновенность. Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. даёт более развернутое 

определение: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. 

Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен 

жизни» (ч. 1 ст. 6) [6].  

Статья 20 Конституции России гласит: «Каждый имеет право на 

жизнь» [2]. Несомненно, государство обязано обеспечивать каждого 

человека этими правами. Но есть один вопрос, который многих беспокоит: 

если каждый имеет право на жизнь, то почему в нашей стране так много 

женщин искусственно прерывают свою беременность? Почему это не 

считается убийством?  

В настоящее время искусственное прерывание беременности 

разрешено практически во всех странах. Согласно данным статистики, в 

мире искусственно прерывают беременность примерно 55 млн. женщин, 

т.е. 21 % всех беременностей прерывается искусственным путем. Та же 

статистика абортов говорит о том, что около 70 тысяч женщин ежегодно 

умирают от различных осложнений, явившихся результатами 

искусственного прерывания беременности. Бесплодной в результате 

первого аборта становится каждая пятая женщина. Установлено, что 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD_%2525D0%2525AF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%2523cite_note-.D0.9A1305-16%26ts%3D1488504632%26uid%3D2148632521443163459&sign=04dec850dddbfca177bb0689d5058c54&keyno=1
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частота осложнений у впервые забеременевших и решившихся на 

искусственное прерывание беременности женщин достигает 45 %, в 

среднем же этот показатель составляет 28 %. Искусственное прерывание 

беременности становится причиной развития депрессивного состояния, 

попыток суицида, служит толчком к развитию некоторых психических 

заболеваний. Ежегодно в России выполняется более 6 млн. абортов. А это 

ежедневно 22000 погибших детей, убитых собственными родителями. 

Каждый четвертый аборт в мире совершается в России. Население РФ 

сокращается ежегодно на 1 млн. человек [7]. 

Согласно Конституции России основные права и свободы человека 

принадлежат каждому от рождения [2]. Из части 2 статьи 17  Конституции 

усматривается, что право на жизнь, как основное естественное право 

возникает у человека не с момента зачатия, а с момента рождения, что 

вполне соответствует современным правовым системам, основанным на 

концепции «естественного права». Вместе с тем (как это ни 

парадоксально!) полагаем, что данное положение Конституции России  не 

вполне согласуется с рядом норм международного права. Прежде всего, 

следует обратить внимание на преамбулу Конвенции о правах ребенка, 

согласно которой государства-участники Конвенции, в том числе Россия, 

принимают во внимание, что «ребенок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в надлежащей правовой защите, как до, 

так и после рождения». Кроме того, в ст. 1 Конвенции о правах ребёнка, 

согласно которой «ребенком признается каждое человеческое существо до 

достижении 18-летнего возраста», не установлен начальный момент, с 

которого следует признать человеческое существо ребенком [4]. По 

смыслу приведенной статьи ребенком является не только рожденное 

человеческое существо, но также и то, которое еще находится в 

материнской утробе и ещё не появилось на свет. Подтверждение этому 

доводу мы также находим в отечественном законодательстве. Так, 

согласно ст. 1116 ГК РФ граждане, зачатые в момент жизни наследодателя 

и родившиеся после его смерти, обладают правом наследования [5]. 

Таким образом, действующее законодательство России также 

охраняет интересы человеческого зародыша, называя его «гражданином», 

«ребенком», а не лишенной самостоятельного бытия «частью» 

материнского организма. Если же согласно приведенным международным 

и отечественным нормативным правовым актам, находящееся в 

материнской утробе человеческое существо признается ребенком, то на 

него распространяются все нормы, касающиеся прав и интересов детей, в 

том числе и ст. 6 Конвенции о правах ребенка, в силу которой каждый 

ребенок имеет право на жизнь. [3] 
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Бернард Натансон, врач-гинеколог, а также бывший директор одной 

из специальных американских клиник, за годы своей работы сделавший 

шестьдесят тысяч абортов, задумавшись, насколько безобидны его 

действия, провел научные изыскания с применением современных 

технических средств: ультразвука, электронных исследований сердца 

эмбриона, эмбрионоскопии, радиобиологии и других. После скрупулезных 

исследований врач заявил: "Тот факт, что эмбрион есть отдельное 

человеческое существо со всеми своими особыми, личными 

характеристиками, сегодня не ставится под сомнение" [8]. Для 

подтверждения своих выводов Натансон прибег к ультразвуковой 

киносъемке аборта трехмесячного эмбриона. Его лента под названием 

"Безмолвный крик" доказывает, что зародыш предчувствует угрозу со 

стороны инструмента, которым производится операция. Он начинает 

двигаться быстрей и тревожней, его сердцебиение учащается со 140 до 200 

ударов в минуту, он широко открывает рот, словно кричит безмолвным 

криком. Эти кадры потрясают. Увидев их, многие люди, в том числе врачи, 

из сторонников абортов стали их противниками [8]. 

Научные наблюдения, проводимые с помощью современной 

аппаратуры, свидетельствуют: а) у зародыша в возрасте 2,5 недели (18 

дней) ощутимы удары сердца и начинает действовать обособленная, его 

собственная система кровообращения; б) в 7 недель (50 дней) у еще не 

рожденного ребенка фиксируются мозговые импульсы; маленький человек 

имеет полностью сформированные внешние и внутренние органы; в) в 10 

недель (70 дней) ребенок обладает всеми теми характеристиками, которые 

есть у детей после их рождения; г) в 13 недель (92 дня, 3 месяца) зародыш 

достигает такого уровня развития, что поворачивает голову, делает 

различные движения, гримасничает, сжимает кулачок, находит рот и сосет 

палец [9].  

Известный французский профессор, специалист в области клеточной 

генетики Парижского университета Иероним Лежен пишет: "Как все 

ученые, которые беспристрастно наблюдают биологические явления, я 

считаю, что человеческое существо начинает свою жизнь с момента 

оплодотворения. А это значит, что преднамеренное уничтожение 

зародыша любого возраста равносильно убийству" [9]. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно прийти 

к выводу о том, что настало время значительно переоценить и 

пересмотреть нормативно установленные акты по данному вопросу; 

считать возникновение права на жизнь не с момента рождения человека, а 

с момента его зачатия. Следовательно, в Конституции России, на наш 

взгляд, необходимо изменить некоторые положения. Хотя всем известно, 

что в главу 2 Конституции нельзя вносить поправки, однако в случае её 
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пересмотра, при необходимости, в ч. 2 ст. 17 слова "от рождения" можно 

исключить. Тогда данная часть статьи 17 будет иметь следующую 

редакцию: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому».  

В заключение, хочется обратиться к девушкам: ''Не омрачайте свою 

жизнь такими делами, как искусственное прерывание беременности. 

Помните, что на какой бы стадии не была беременность, в вас уже 

находится живая душа и новая жизнь, доверенная вам Самим Богом, 

которую вы не имеете права губить. Юноши, если вы действительно 

любите свою девушку, вы никогда не подтолкнёте её на такой поступок, 

зная, что она после этого будет страдать как морально, так и 

психологически, а может и физически, Не запугивайте девушку такими 

словами: -  если ты это не сделаешь, то я тебя брошу!''  Представьте себя 

вместе со своим ребёнком спустя годы, представьте, как его маленькие 

ручки обнимают вас и он тихо шепчет: ''Мама, папа, я люблю вас! А вы 

меня любите?'' Так скажите ''Да!'' своему ребёнку. 
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Ұстаз болу- жүректің батырлығы, 

Ұстаз болу- сезімнің ақылдығы. 

Ұстаз болу- мінездің күн шуағы, 

Ұстаз болу- адамның асылдығы. 

(Ғафу Қайырбеков) 

Өмірде мамандықтың түрі көп. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі 

бар. Мамандық дегеніміз – қызметкердіңкəсіпшегіндегі қызметінің нақты 

саласы. Оллауазымнанөзгеше түрде белгілі бір білімді жəне арнаулы түрде 

оқып-үйрену немесежұмыстəжірибесін жинақтау барысында алған еңбек 

машықтарын талап ететін еңбек қызметінің тегін сипаттайды. Лауазымдық 

міндеттердің шеңберін айқындайды. Мамандыққызметкереңбегінің бүкіл 

шеңберін қамтығанда ол кəсіп ұғымына сай келеді.[1]  

Дəрігер адамдарды емдесе, мұғалім оларды оқытады, əнші əн 

айтады, құрылысшы үй салса, тігінші киім тігеді. Тағы басқа да 

мамандықтар туралы айта беруге болады.Адамдар мамандықты жүрегінің 

қалауы бойынша таңдауы керек. Өйткені, əрбір адамның болашағы 

таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен 

жауапкершілікпен атқарғанда ғана бақытты болады. Ал жүрегі қаламаған 

мамандық иелері көп қиындықтарға кездеседі.«Армансыз адам- қанатсыз 

құспен тең» -дегендей, оқушылар мектеп бітірген соң, өзі армандаған бір 

мамандықтың иесі болады. Жас жеткіншектер мамандық таңдауда 

қателеспеуі керек. Мамандықты дұрыс таңдай білген адам: «Мамандығым 

– мақтанышым»- дей отыра, сол мамандықтың қыры мен сырын меңгеріп, 

шыңына жете білу керек. Мамандық- жай күнелту, ақша табу емес. Әр 

адам өз мамандығынан рухани күш алып, еңбектің рахатын көреді. Адам 

атақ-абыройға кенеледі. Кез келген адамнан шеберлікті, қажымас 

қайратты, еңбектенуді керек етеді. «Ұялмаған əнші болады; Ерінбеген 

етікші болады»,- деген халқымыздың даналық сөзі бар. Тіпті етікші болсаң 

да, өз ісіңнің шебері бол. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты 

білімділікті, икемділікті , шеберлікті, ерекше шəкіртжандылықты, 

мейірімділікті қажет ететін мамандық – ұстаздық мамандық.Олай дейтінім, 

мұғалім еңбегі біріншіден, адамзат қоғамы тарихында жинақталған ғылым 

негіздерінен білім беруге тиіс болса, екіншіден, үнемі шəкірттерімен 

қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем деген бала арманы мен оның 

сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман. 

Бүгінгі ұстаз шəкіртіне ғылым негіздерінен мəлімет беріп қана 

қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80
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яғни қатаң бəсеке жағдайында өмір сүруге тəрбиелеуі керек. Ол нағыз 

ұстаздың ғана қолынан келеді. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, 

арындай таза ұстау - əр мұғалімнің борышы. Ол - өз кəсібін, өз пəнін, 

барлық шəкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам.Осы іске деген 

қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір қиын əрекеттерге 

жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Нəтижесінде бір емес, 

бірнеше жас жүрекке мəңгі ұстаз болып қалады. Ұстаздың осыншама 

қадір-қасиет, құрметке бөленуі өзін қоршаған орта мен əрбір шəкіртіне 

асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас 

жасауында.Өйткені оның қарапайым да сыпайы киім киісі, мəдениетті сөзі, 

əдепті жүріс-тұрысы, жинақы іс-əрекеті, білімі шəкіртке де, ата-анаға да, 

жұртшылыққа да өнеге. Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: Жай 

мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім түсіндіреді, Керемет мұғалім 

көрсетеді, Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. Білім беру жүйесі 

мамандардан кəсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы 

шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру 

жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің 

келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық жəне рухани 

дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, 

өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тəрбиелеп қалыптастыру»,- 

деген тұжырым жасады. 

Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың 

қолында. Тəуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мəртебесі артып, 

əлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы-жас 

ұрпақ тəрбиесіне де мықты көңіл бөлінуде. Осы егеменді, тəуелсіз 

Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы мектеп десек, мектептің 

басты тұлғасы, жүрегі-мұғалім. 

Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? Ол алдындағы шəкіртінің қияға 

қанат қағып, елінің азаматы болған сəтінен таниды. Білім беруде кəсіби 

құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша өз пəнін жетік 

білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына жағдай жасай 

алатын, тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік 

пен өзінің іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа 

технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік тəжірибелерді 

шығармашылықпен қолдана білетін кəсіби маман педагогті 

атаймыз.Ендеше, бүгінгі білім мен білік бəсекелес заманда 

ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі 

жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген тəрбиеміз арқылы қол 

жеткіземіз. ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары 

дамыған, зерделі, жан-жақты дамыған, парасатты ұрпақ керек екенін бір 

сəтте естен шығармағанымыз жөн.ХХІ ғасырдың нағыз ұстазы қандай 

болмақ керек? Әрине, ол өз кəсібінің майталманы, осы мақсатқа рухани 
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күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі айтпаса да түсінікті. Бұл - 

əркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, бай 

қиялды адамға тəн қасиет. Сондай-ақ ұстаз күнбе- күнгі өзінің көп қырлы 

еңбегінде мазмұны əр түрлі кездейсоқ жайттардың туындап отыратынын 

алдын ала сезіп, болжап жəне оның оң шешімін табуға дайын болуға 

тиіс.Сондықтан да ұстазды əр баланың жан-дүниесін танып-білуші əрі оны 

жеке тұлға етіп қалыптастырушы, ел болашағының мүсіншісі деуге 

болады. «Ұстаз» сөзінің екі түрлі сипаты бар. Бірі – белгілі пəннен сабақ 

беретін оқытушы да, екіншісі – жоғары беделді адамдарға ықпал етуші 

дана адам. Мектептегі ұстаз – баланың екінші ата-анасы, болашаққа айқын 

жол сілтер ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі шəкірт бойындағы 

талай ағаттықты кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының 

қуаты талай тентекті жуасытып, небір еркені сабасына түсіреді, тəртіпке 

баулып, есейтіп, ержеткізеді. Сондықтан əрбір шəкірт өзіне үлгі-өнеге 

болған сүйікті мұғалімін ұстазым деп атайды. Осы тұста Абайдың: 

Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен 

жалықпас, Үйретуден балаға,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. 

Егер əр шəкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шəкірт озып 

жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! Қазіргі білім беру 

саласы қызметкерлерінің алдында тұрған басты проблема – жаңа 

формацияның жаңа ұстазын қалыптастыру.Жаһандану заманында ұлттық 

бəсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. 

Сондықтан, əлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін 

халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мəселе. Бұл мəселені 

шешудің кілті - ұстаздардың қолында. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, 

мұғалім оларды қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 

Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» – деген еді. Ұрпаққа тəрбие 

беру, білім нəрімен сусындату – екінің бірінің қолынан да келе бермейді. 

Сондықтан, ұстаз болу – жүректің батырлығы деп бағалауға болады..[2] 

Ұстаз- ең алдымен, оқушы үшін білім нəрін құюшы ізгілік иесі, 

өмірлік тəжірибелерді үйретуші тəлімгер, адамгершіліккебаулитын 

тəрбиеші психолог екені сөзсіз.  

Ұстазəрқашаншəкірттерінебүгінгіалғанбілімініңертеңгікүніқажеттілі

гінсездіреалатындайқасиетібар,мектептабалдырығынаттағанəрбіржасөренн

іңболашақтағыкөздегенмақсаттарынақолжеткізуінебағытбереалатынүлкент

ұлға.Иə, халқымыздың, ата-бабаларымыздың ежелден келе жатқан өмірлік 

тəжірибесін, салт- дəстүрін, əдет-ғұрыптарын, жақсы қасиеттерін, бүгінгі 

заманның озық жетістіктерін жас ұрпақ ұстаз арқылы, оның айтқан тəлімді 

сөздері мен өнегелі істері арқылы үйренеді. Ал, бұл міндет қашанда қиын 

жауапты екені белгілі.Менің мамандығым – мұғалім. Қиындығы мен 

қызығы мол осы мамандықты бала күнімнен армандадым. Адам баласына 

көмектесу – игілікті істердің бастысы. Мен өзін-өзі тану пəні арқылы 
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көптеген адамдармен танысып, оларға қолымнан келген көмегімді көрсетіп 

жатырмын. Менің мамандығым əлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі. 

Себебі осы мамандық яғни өзін-өзі тану мамандығы арқылы əрбір оқушы 

өз ойын ашық, еркін жеткізе отырып, басқа оқушымен де еркін пікір 

алмаса алады. Сондықтан мамандығымды мақтаныш тұтамын.Мен үшін 

жақсы мұғалім бəрінен де артық, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі. (Ы. 

Алтынсарин)Ұстаз – ұлы есім, ұлық маман иесі. Өйткені ұстаз 

жаратылысынан өзіне айтылғанның бəрін жете түсінген, ешнəрсені 

ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер – 

білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ жəне жақынына да, жат 

адамдарға да əділ, жұрттың бəріне жақсылық пен ізгілік нұрын төгетін, 

қорқыныш пен жасқануды білмейтін батыл, ержүрек жандар.«Бала жүрегі 

– кішкентай күйсандық. Ол күйсандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. 

Мұғалімнің қолында əр кезде сол кілт жүруі керек» дейді заңғар ақын 

Мұхтар Шаханов.Жас ұрпақтың білімді де білікті, парасат – пайымы мол, 

саналы да сарабдал азамат боп жетілуі үшін тəлім мен тəрбие беріп 

жүргенім менің кеудемде мақтаныш сезімін оятып, өзіме артылған сенім 

жүгінің салмағын арттыра түседі.Менің өмірдегі бақытым – жүрек 

қалауымен ұстаз болуым. Бұл сөзді мен жай ғана айта салмаймын өйткені 

бұлай айтуым – маған үлкен жауапкершілік жүктейді. Ұстаз болу – жай 

ғана мамандық емес. Ол – адам бағдарын жасаушы. Егер де өмір қоғамға 

бейім, білім нəрімен терең сусындаған, тəрбиелі де ізгі жүректі адам өмірге 

үлкен мақсаттар қойып, талапшылдықпен, мақсаткерлікпен алға аттатсам – 

бұл менің өмірімнің ең шынайы əрі ғажайып мəні. Өйткені мен ұстазбын, 

келешек ұрпақтың сəулетшісімін. Мен мұны мақтаныш сезіммен айта 

аламын. Менің шəкірттерім егемен елдің, Тəуелсіз Қазақстанның 

толыққанды азаматы болып шықса, одан артық менде қайдан арман 

болсын. Міне,осындайда«Ұстаз – ұлық емес ұлы қызмет» деген Бауыржан 

Момышұлының керемет дана сөзін əрқашан есіме аламын.Ұстаз ретінде 

мен тек қана жалаң білім беріп қоюмен шектеліп қалмауға барынша 

тырысамын. Ешбір сəтте есімнен ұлы ғұламамыз Әбу Насыр Әл — 

Фарабидің «Адамға ең бірінші білім емес, тəрбие беру керек, тəрбиесіз 

берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген ұлағатты сөзі шыққан емес. 

Басты өмірлік кəсіби ұстанымым ретінде мақсатымды  «Бұлақ көрсең, 

көзін аш» деген халқымның артқан сенімін ақтау жолында, бала бойына 

күніне түймедей болса да, жаңа бір білімді сіңіртіп, бірақ осы аздау-ау, 

ертең тағы қандай жаңалық алғым келсе екен деген ой, мазалап, ертеңгі 

сабақ жоспарына тағы бір нəрсені түртіп қоюына себеп бар болса, 

ұстаздың шығармашылығы сарқылмас. 

Мамандық таңдау - өте жауапкершілікті жəне маңызды іс. Мамандық 

таңдауда əр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, 

қалауына сүйену керек.Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез - 

келгеніне икемділік қажет, бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы 
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емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нəрсе. Кімде - кім өзінің 

ыңғайына қарай өз жолымен қызмет етсе, өз басына да, əлеуметке де үлкен 

пайда келтірмек. Өз орнында істеген адамның жұмысы да өнімді, берекелі 

болмақ, Ж. Аймауытов айтқандай, “Өмірде өз мақсаттарымызға жету үшін 

қабілетімізге қарай мамандықты таңдай білейік!” деген екен. 

Педагог əрқашанда өзін қоғам талабына сай үздіксіз тəрбиелеп 

отыратын, адамдармен, əсіресе, оқушылармен қарым - қатынасқа тез түсе 

білетін, ұйымдастырушылық қабілеті бар, өз пəнін жетік білетін əрі 

уағыздаушы, таланты мен тəжірибесі тоғысқан, өзінің қоғамындағы саяси 

өмірге белсенді араласып, өз елі мен жеріне деген сүйіспеншілігі негізінде 

оқушыларға үлгі болуы керек.Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 

"Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары, 

мұғалім оларды қалай тəрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. 

Сондықтан ұстазға жүктелер міндет ауыр" деген болатын. Қазіргі заман 

мұғалімінен тек өз пəнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, 

педагогикалық - психологикалық сауаттылық, саяси экономикалық 

білімділік жəне ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына 

сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, 

оқу мен тəрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген 

жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты 

саналады деп ойлаймын. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1Уикипедия // https://kk.wikipedia.org 

2 Информационный портал «Massaget» // http://massaget.kz 
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ТИПЫ И УСЛОВИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

 

В истории мировой цивилизации проблема суицида выступала как 

религиозная, юридическая, морально-этическая – проблема последнего 

выбора, свободы, предельных состояний и самораскрытия личности [1].  

С XIX в. феномен суицида привлек внимание представителей целого 

ряда смежных наук (философии, социологии, этнографии, психологии, 

психиатрии и т. д.). Один из первых крупных трудов по суицидологии – 

знаменитая монография Э. Дюркгейма «Самоубийство» [1] был 

одновременно и одним из первых значительнейших вкладов в социальную 

психологию. За множественностью и разнообразием мотивов самоубийств 

автор усмотрел действие единых социальных факторов, среди которых на 

https://kk.wikipedia.org/
http://massaget.kz/
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первое место была выдвинута «аномия» – термин, которым Э. Дюркгейм 

обозначил сложный комплекс извращенных взаимоотношений индивида с 

обществом: обезличенность государственной машины, отсутствие 

непосредственных связей между устремлениями социума и личности, 

падение идеалов, одиночество, опустошенность, бесцельность 

существования. Основные выводы Э. Дюркгейма в разнообразных 

вариациях прямо или косвенно подтверждались и иллюстрировались 

последующими исследованиями, вплоть до самого последнего времени, в 

то время как рост самоубийств продолжался и продолжается по 

восходящей кривой. Вместе с тем стала очевидной необходимость 

разграничения и последующего синтеза уровней исследования. «В 

совокупном росте самоубийств виновато общество, в каждом отдельном 

случае – сам индивид», – писал по этому поводу американский социолог Т. 

Парсонс. «Если индивид не может приспособиться к обществу, то у него 

остается еще возможность приспособиться к конфликту между собой и 

обществом; если же нет и этой возможности, то либо общество устраняет 

индивида, либо индивид устраняется сам», – писал другой теоретик Дж. 

Вудс. Самоубийство – это последний из доступных индивиду способов 

ликвидации разлада со средой и с самим собой [2]. 

К мнению, согласно которому большинство самоубийств 

совершается психически здоровыми людьми, присоединялись в это время 

также С. С. Корсаков, И. А. Сикорский, Н. И. Баженов, С. А. Суханов, В. 

Ф. Чиж, Ф. В. Рыбаков и др. Представители антропологической школы [П. 

М. Минаков, И. И. Нейдинг, А. И. Крюков и др.] утверждали, что 

самоубийство связано со строением черепа. Г. И. Гордон («Современные 

самоубийства», 1912) считал, что причины самоубийств кроются не во 

внешних обстоятельствах, а во внутренних настроениях и переживаниях 

[3], а М. Я. Феноменов («Причины самоубийств в русской школе», 1914) 

эпидемию самоубийств видел в процессе роста населения страны, создания 

новых форм жизни [4]. А. M. Коровин («Самоубийство и потребление 

водки в Европейской России с 1903 по 1912 год», 1916) отмечал, что одна 

из главных причин распространения самоубийств – чрезмерное 

употребления водки, другая – урбанизация [5]. 

Самоубийство, суицид (suiсide) – сознательный отказ человека от 

жизни, связанный с действиями, направленными на ее прекращение, 

является одной из наиболее крайних форм отклоняющегося (девиантного) 

поведения. 

Таким образом, были сформированы два основных понятия, 

которыми оперирует все науки, занимающиеся изучением человека в его 

единстве и многообразии - это суицид и суицидальное поведение. Оба 

понятия активно используются психологией и психиатрией в теоретико-

практической детальности. 
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Научный термин «суицид» впервые начал использовать философ и 

врач  17 в. Томас Браун, он образовал  его  от двух от латинских слов sui 

(себя) и саedere (убивать) определив, что суицид – это поведение, имеющее 

цель самоубийства. Томас Браун выявил, что в большинстве случаев 

суицид осуществляется как форма агрессии против собственного «Я». 

Суициду предшествует такое состояние как депрессия, вызываемое 

стрессовой ситуацией (Суицидальное поведение студентов: 

кросскультурное исследование Эрдынеева К.Г., Филиппова В.П. 

Издательство "Академия Естествознания", 2010 г.) [6] 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 

реализации называется пресуицидальным (пресуицидом). Длительность 

его может исчисляться минутами («острый» пресуицид) или месяцами 

(«хронический» пресуицид). 

Рассмотрим различные подходы к проблеме суицидального 

поведения. Понятие «суицидальное поведение», по мнению А.Е. Личко, 

«объединяет все проявления суицидальной активности - мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения». Это понятие, по 

мнению автора, особенно применим к подростковому возрасту, «когда 

суицидальные проявления отличаются многообразием» [7]. А.Е. Личко 

указывает на определенную связь суицидального поведения с типом 

акцентуации характера. По ее мнению, суицидальное поведение у 

подростков бывает демонстративным, аффективным и истинным. 

Суицидные действия у подростков часто носят «несерьезный», 

демонстративный характер, могут приобретать черты «суицидального 

шантажа». А.Е. Личко к числу наиболее частых причин суицидов относил: 

семейные, сексуальные, проблемы в учебе.   

Суицидальная попытка и суицид в своем развитии проходят две 

фазы. Первая - обратимая - когда субъект сам или при вмешательстве 

окружающих лиц может прекратить попытку. Вторая - необратимая. 

Хронологические параметры этих фаз зависят как от намерений 

суицидента, так и от способа покушения. 

Исходя из определенной суицидальной попытки и ее фаз, можно в 

каждом конкретном случае решить практически важный вопрос, имел ли 

место переход от суицидальных тенденций к покушению на самоубийство. 

В частности, удается отличать суицидальные попытки от подготовки к 

суициду (накапливание лекарств, поиск режущих предметов и т.д., без 

целенаправленного использования их, как средств лишения себя жизни), 

причем подготовка к суициду может иметь открытый характер или 

тщательно скрываться. 

Что касается методологии, то известные советские и американские 

психологи занимались данной проблемой. В начале ХХ века австрийский 

психиатр Зигмунд Фрейд создал первую психологическую теорию 

суицида. В ней он подчеркнул роль агрессии, направленной на самого 
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себя. В своем труде, «Печаль и меланхолия» он пишет, что ненависть к 

самому себе, наблюдаемая при депрессиях, возникает как гнев по 

отношению к любимому человеку, который субъекты направляют назад 

против самих себя. Он рассматривал суициды как крайнюю форму этого 

явления и высказал сомнение в существовании суицидов без наличия 

более раннего подавленного желания убить кого-либо еще.  

По З. Фрейду существует два вида влечений: один из них - инстинкт 

жизни, Эрос, другой - это влечение к смерти, разрушению и агрессии, 

Танатос. Существуют постоянные колебания между силой этих двух 

противоположных инстинктов [8].  

Американский психиатр Карл Меннингер в работе «Война с самим 

собой» детально разработал идеи Фрейда. В этой книге автор предпринял 

попытку обобщения и дальнейшего развития идей, выдвинутых в работах 

Ференци, Гроддека, Джеллиффе, Уайта, Александера, Симмела и других 

авторов, уделявших внимание формам самоуничтожения с точки зрения 

доминирующих принципов. К. Меннингер согласен с Фрейдом в том, что в 

жизни человека существует напряженная борьба между инстинктами 

самосохранения и саморазрушения. Исследовав глубинные мотивы 

самоубийства, он выделил три составных части суицидального поведения: 

желание убить, желание быть убитым, желание умереть [9]  

Основным фактором суицидального поведения, по Эриксону, 

является уязвимость подростков и молодежи для стрессов, а это приводит 

к «кризису идентичности». Кризис идентичности в последнее время 

проявляется в основных сферах поведения подростков: проблема выбора 

карьеры, членство в группе сверстников, употребление алкоголя и 

наркотиков. 

Роль тревоги и других эмоциональных переживаний в 

происхождении суицидального поведения подчеркивалась и 

представителями гуманистической психологии. 

Карл Роджерс утверждал, единственной реальностью, с точки зрения 

восприятия человека, является личный мир переживаний человека. Угроза 

возникает тогда, когда человек ощущает несоответствие между Я-

концепцией и общим организм измическим переживанием [10]. А это 

приводит к осознанию полного одиночества. Утрачивается вера в себя, 

появляется ненависть и презрение к жизни, смерть идеализируется, что 

приводит к суицидальным тенденциям. 

Американский психолог Эдвин Шнейдман представил наиболее 

серьезные характеристики суицида, а это: чувство невыносимой душевной 

боли, чувство изолированности от общества, ощущение безнадежности и 

беспомощности. Им была предложена типология индивидов, склонных к 

суицидальному поведению: искатели смерти, инициаторы смерти, игроки 

со смертью, одобряющие смерть. Э. Шнейдман вместе с Н. Фабероу ввел в 

практику метод психологической аутопсии (включающий анализ 
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посмертных записок суицидентов). На основе этого метода были выделены 

три типа суицидов: эготические самоубийства; диадические самоубийства; 

агенеративные самоубийства [11]. 

Актуальными являются работы русских психологов П.Б. 

Ганнушкина и А.Е. Личко. Они большое внимание уделяли проблемам 

психопатий: «Психопатическими называются личности, с юности, с 

момента сформирования представляющие ряд особенностей, которые 

отличают их от так называемых нормальных людей и мешают им 

безболезненно для себя и для других приспособляться к окружающей 

среде [12] 

Несмотря на недостаточное развитие единой теории теоретически 

обосновывающей суицидальное поведение, и объясняющей природу 

самоубийств, среди множества концепций необходимо выделить 

следующие биологическая, психопатологическая, психологическая и 

социальная [13]. 

1. Биологическая концепция исходит из инстинктивной природы 

самоуничтожения, эволюционного характера самоубийства как 

«приспособительного» (хотя и не адаптивного) механизма освобождения 

от неполноценных, болезненных особей, элемента естественного отбора. 

Или же результата биохимической депрессии. Близки к биологическим 

антропологические или «конституциональные» воззрения, усматривающие 

основу суицидального поведения в конституциональных 

(физиологических, биохимических) или же характерологических 

особенностях индивида. 

2. Огромный прорыв, произошедший в генетике, новые знания, 

полученные ею, существенно меняют картину мира человека. 

Расшифровка генома человека, открытие новых генов (процесс 

продолжается), выявление связей не только между участками мозга, но и 

генами, в ближайшем будущем наличие у каждого человека паспорта 

генома- кардинальным образом поменяет не только содержание той же 

психологии и психиатрии, но и сущности этих наук, заставит человечество 

изменить отношение к самому себе, как к целому, и отдельно взятому 

человеку, в частности. 

На сегодняшний день следует констатировать наличие: генетической 

концепции, предполагающей предрасположенность к суициду, 

наследуемой от предшествующих поколений-предков, объективно 

заложенную в геноме. Предрасположенность не означает, что ее носитель 

физически себя устранит, но зная о ней, он будет готов и во всеоружии, 

будет формировать свое отношение к ней, воспитывать силу воли, 

актуализируя лучшие свои качества, компенсирующие и нейтрализующие 

любые проявления суицидального поведения. 

3. Психологическая концепция отражает точку зрения, согласно 

которой в формировании суицидальных тенденций ведущее место 
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занимают психологические факторы (от фрейдовского «танатоса» до 

современных представлений о природе психологической дезадаптации). 

З.Фрейд рассматривал самоубийство как проявление инстинкта смерти, 

который может выражаться агрессией и как частный случай – 

аутоагрессией. Сторонники этой концепции считают, что самоубийство – 

это преобразованное (направленное на себя) убийство, а в подтверждение 

правильности своей точки зрения ссылаются на обратное численное 

соотношение убийств и самоубийств, действительно существующее в ряде 

стран, а также на снижение самоубийств во время войн. 

4. Социальная  концепция исходит из того, что в основе 

суицидального поведения лежит снижение и неустойчивость социальной 

интеграции, а самоубийство во всех случаях может быть понято лишь с 

точки зрения взаимоотношений индивида с социальной средой, при этом 

собственно социальные факторы играют ведущую роль. Специалисты ВОЗ 

обратили внимание на тот заслуживающий интереса факт, что рост 

самоубийств в странах, вступающих на путь экономического и 

социального развития, прямо пропорционален темпам экономического 

развития этих стран. Однако влияние социальных и экономических 

факторов на возникновение суицида носит, как правило, косвенный 

характер. Современное состояние культуры предполагает постоянное 

принудительное общение с огромной массой людей, которое обезличивает 

конкретного человека и впоследствии порождает конфликты. Как говорит 

Конрад Лоренц: «Степень отчужденности людей прямо пропорциональна 

плотности населения». 

В современной научной литературе  выделяют  несколько типов 

личности повышенного суицидального риска. Так, Е. М. Вроно и А. Г. 

Амбрумова, исследуя личностные особенности подростков  и юношей с 

суицидальным поведением, пришли к выводу, что для большинства из них 

характерна импульсивность, которая проявляется в неспособности 

обдумывать сколько-нибудь продолжительное время принятые решения, 

прогнозировать последствия поступков [15,16].  

Склонным к суициду молодым людям свойственна эмоциональная 

неустойчивость, чем и объясняется большое количество конфликтных 

ситуаций, часто заканчивающихся суицидальными действиями. 

Большинство из совершивших суицидальные действия, отличались 

повышенной внушаемостью, а также несамостоятельностью мышления, 

зависимостью от мнения окружающих, стремлением строить свое 

поведение по образу героев книг, фильмов и т. д.     

Гормональные изменения, происходящие в организме, рост 

физического тела, характерен в юношеском возрасте. Мозг отстает, он 

просто не успевает приспособиться к физическим изменениям. Тело и 

разум растут вразнобой, мозг не успевает перерабатывать огромное 

количество информации. Исследователи знают, что все, что происходит с 
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подростком, остается с ним навсегда и влияет на всю его последующую 

жизнь, т.е. вступив в пору своей юности, индивид привносит в нее все те 

проблемы, с которыми он столкнулся в отрочестве, особенно те, которые 

не получили разрешения, т.е. не были решены, зачастую эти проблемы не 

остаются решенными до конца его жизни. 

Юность характеризуется еще нестабильностью эмоционального 

состояния. Умный, увлеченный, открытый миру молодой человек может 

«сломаться», из- за того что не сумел справиться с эмоциями 

отрицательного свойства, т.е. налицо эмоциональная незрелость. 

Поступив в любое учебное заведение, молодой человек сталкивается 

с другими типами поведения, другими этнокультурами, и не факт, что 

новая среда будет к нему настроена доброжелательно, все это, в 

совокупности может привести к формированию суицидального поведения, 

и в худшем случае - к суициду. 

Данная классификация не исчерпывает многообразия мотивов 

суицидентов,  многие из которых остаются за ее пределами. Истинные 

мотивы добровольного физического самоустранения могут до конца быть 

и не выявлены.  Поэтому,  иногда оставляемые суицидентами 

предсмертные записки, не могут дать представление об истинной картине 

самоубийства. Э. Шнейдман, проведя исследование предсмертных 

записок, утверждает, что они оказывались, за редким исключением, 

совершенно неинформативными, иногда просто «банальными и 

скучными». Таковы, выводы многих других исследователей. 

Таким образом, анализируя данную проблему, мы пришли к выводу 

о том, что проблема суицида и суицидальных проявлений началась 

изучаться  в далеком 17 веке, и до сегодняшнего времени является 

актуальной. Ежегодно ученые, психологи, психиатры  создают программы 

профилактики суицида, но проблема не исчерпана стопроцентно.  
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Кизатова Ж.Е. 

Омская гуманитарная академия, г.Омск, Россия 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КРИТЕРИЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Под финансовым состоянием фирмы следует понимать 

результативность ее финансовой деятельности, которая определяется ее 

способностью находить и эффективно использовать источники 

финансовых ресурсов, в том числе собственные. Финансовое состояние 

характеризует насколько успешно фирма осуществляет процессы 

производства и реализации продукции, формирует и использует денежные 

доходы, обеспечивает кругооборот средств в воспроизводственном 
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процессе, организует взаимоотношения с другими организациями, 

банками, бюджетом, страховыми компаниями и т.п.  

Показатели финансового состояния отражают наличие и структуру 

используемых источников средств, их размещение и использование. 

Финансовое состояние в значительной мере определяет 

конкурентоспособность фирмы, ее потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает в какой мере гарантированы экономические интересы самой 

фирмы и ее партнеров по финансовым и другим экономическим 

отношениям.  

Финансовое состояние фирмы, ее устойчивость и стабильность 

зависят от результатов ее производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности.  

Если поставленные задачи в перечисленных видах деятельности 

успешно реализуются, это положительно влияет на финансовое положение 

фирмы. И наоборот, вследствие спада производства и реализации 

продукции происходит, как правило, уменьшение объема выручки и 

суммы прибыли и как результат ухудшение финансового состояния 

фирмы.  

Таким образом, устойчивое финансовое состояние является 

результатом грамотного и рационального управления всем комплексом 

факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Величина собственных оборотных средств (чистого оборотного 

капитала) отражает долю средств, принадлежащих организации, в ее 

текущих активах и является одной из характеристик финансовой 

устойчивости. 

Финансовое положение организации, ее ликвидность и 

платежеспособность непосредственно зависят от того, насколько быстро 

финансовые средства компании, вложенные в активы, превращаются в 

реальные деньги.  

Такая зависимость объясняется скоростью оборота средств и влияет 

на: 

- минимально необходимую величину авансированного капитала; 
- потребность в дополнительных источниках финансирования; 
- сумму затрат, связанных с владением товарно-материальными 

ценностями и их хранением; 

- величину уплачиваемых налогов и др. [1, 81]. 

Различные виды активов организации имеют неодинаковую 

оборачиваемость. Для оценки эффективности использования оборотных 

средств применяются показатели их оборачиваемости. 

На величину и скорость оборота оборотных средств оказывают 

влияние различные внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся: 
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- отраслевая принадлежность (торговля, промышленность, 

строительство); 

- сфера деятельности организации; 
- масштаб деятельности организации (малый бизнес, средний, 

крупный); 

- влияние инфляционных процессов; 
- характер хозяйственных связей с партнерами. 
К внутренним факторам относятся: 

- длительность производственного цикла; 
- количество и разнообразие потребляемых видов ресурсов; 
- система расчетов за товары, работы, услуги; 
- темпы роста производства и реализации продукции; 
- эффективность стратегии управления активами; 
- ценовая политика организации; 
- методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 

Анализ финансово-хозяйственого состояния фирмы и финансовой 

устойчивости фирмы – это понятие более широкое, чем оценка 

финансового состояния, так как кроме оценки фактического финансового 

состояния фирмы должен включать установление причин и факторов его 

определяющих, а также определение основных путей и методов 

улучшения финансово-экономического состояния в каждый период ее 

деятельности. 

Анализ финансово-экономического состояния фирмы необходим 

для: 

– выявления факторов, влияющих на ее финансово-экономическое 

состояние; 

– выявления изменений показателей финансово-экономического 

состояния; 

– оценки изменений финансового состояния; 
– оценки финансового положения фирмы на определенный момент 

времени; 

– определения тенденций изменений финансово-экономического 

состояния фирмы [2, 56]. 

В соответствии с этим анализ финансово-экономического состояния 

представляет собой существенный элемент управления 

предпринимательской фирмой. В рыночной экономике финансовое 

состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты его 

деятельности, которые интересуют не только работников самой фирмы, но 

и его партнеров по экономической деятельности, государственные, 

финансовые, налоговые органы.  

Практически все пользователи финансовых отчетов фирмы 

используют методы анализа финансового состояния фирмы для принятия 

решений по оптимизации своих интересов. 
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Собственники анализируют финансовое состояние фирмы для 

обеспечения стабильности положения фирмы на рынке и повышения 

доходности ее капитала.  

Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты для 

минимизации своих рисков по вкладам и займам.  

Таким образом, субъектами анализа могут выступать как 

непосредственно, так и опосредованно заинтересованные в деятельности 

фирмы пользователи информации. 

К первой группе пользователей относятся: 

– существующие и потенциальные собственники средств фирмы, в 
том числе акционеры, которым необходимо определить увеличение или 

уменьшение доли собственных средств и оценить эффективность 

использования ресурсов руководством организации; 

– существующие и потенциальные кредиторы и инвесторы, ис-

пользующие результаты финансового анализа для оценки целесо-

образности предоставления или продления кредита, определения условий 

кредитования, усиления гарантий возврата кредита, оценки доверия к 

предпринимательской фирме как к клиенту; 

– поставщики и покупатели, определяющие надежность деловых 
связей с данным клиентом; 

– государство, прежде всего в лице налоговых органов, которые 
проверяют правильность составления отчетных документов, расчета 

налогов, определяют налоговую политику; 

– персонал фирмы, интересующийся данными анализа ее 

финансового состояния с точки зрения стабильности уровня их заработной 

платы и перспектив работы на данном предприятии; 

– руководители фирмы [3, 42]. 

Вторая группа субъектов финансового анализа — это те, кто 

непосредственно не заинтересован в деятельности предпринимательской 

фирмы, однако изучение финансового состояния фирмы им необходимо 

для того, чтобы защитить интересы первой группы пользователей 

отчетности. К этой группе относятся: 

– аудиторские фирмы, проверяющие соответствие данных 

бухгалтерской отчетности соответствующим правилам с целью защиты 

интересов инвесторов; 

– консультанты по финансовым вопросам, которые на основе 
результатов анализа финансового состояния разрабатывают рекомендации 

своим клиентам относительно помещения их капиталов в ту или иную 

предпринимательскую организацию; 

– биржи ценных бумаг, принимающие решение о приостановке 
деятельности какого-либо предприятия; 

– законодательные органы; 
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– юристы, нуждающиеся в информации для оценки выполнения 
условий контрактов, соблюдения законодательных норм при рас-

пределении прибыли и выплате дивидендов, а также для определения 

условий пенсионного обеспечения; 

– профсоюзы, заинтересованные в информации о финансовом 

состоянии фирмы для определения своих требований в отношении 

заработной платы членам профсоюзов и условий трудовых соглашений, а 

также для оценки тенденций развития отрасли, к которой относится данная 

фирма; 

– пресса и информационные агентства, использующие результаты 
анализа финансового состояния фирмы для подготовки обзоров, оценки 

тенденций развития и анализа деятельности отдельных предприятий и 

отраслей, расчета обобщающих показателей финансовой деятельности; 

– торгово-производственные ассоциации, использующие данные о 

финансовом состоянии предпринимательских фирм для статистических 

обобщений по отраслям и для сравнительного анализа и оценки 

результатов деятельности на отраслевом уровне [4, 42]. Нами рассмотрены 

основные факторы, определяющие эффективность финансовой 

деятельности организации. 
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СИСТЕМА И МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Государственное управление является сложной и многогранной 

проблемой, в которой переплетаются организационные, экономические, 

социальные вопросы, для решения которых целесообразно использовать 

системный подход. Поэтому системный анализ может стать универсальной 

методологией в государственном управлении, которая формирует образ 

мышления, рассматривающий в единстве все явления внешней и 

внутренней среды. При этом системное управление предполагает охват 

всех явлений как единого целого, их объективная оценка, учет всех 

переменных, предвидение новых тенденций. 
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Методы системного анализа применяются часто в тех или иных 

науках. Новым является использование процедур с целью выявления 

последствий различных решений, для предотвращения нерациональных 

действий.  Использование системного анализа помогает избежать 

конфликтов или уменьшить последствия непопулярных действий. Систему 

характеризуют несколько признаков: эмерджентность; синергетичность; 

мультипликативность, совместимость, наличие структур и обратная связь. 

Эмерджентность означает несовпадение цели системы с целями 

входящих в нее частей. Так, например, цель системы органы местной 

власти состоит в получении максимального объема налоговых 

поступлений, цель же подсистем предприятий и организаций 

максимизация своих доходов, минимизация налоговых отчислений. 

Очевидно, цели элементов подсистем не совпадают с целями самой 

системы, искусство управления в данном случае должно состоять в 

нахождении компромисса. 

Синергетичность предполагает однонаправленность действий, 

интеграцию усилий в рамках системы, что приводит к возрастанию 

конечного результата. В управлении региональной экономикой 

синергетичность означает сознательную однонаправленную деятельность 

населения региона в стремлении улучшить условия жизни. Важно 

определить, обладает ли система управления регионом связями, которые 

обеспечивают синергетический эффект, то есть взаимодействие, дающее 

суммарный результат выше, чем каждый компонент в отдельности. 

Должен существовать четко действующий механизм взаимосвязи всех 

составляющих системы, чтобы обеспечить баланс самостоятельности и 

субординации, прав и обязанностей. 

Мультипликативность как системообразующий признак означает 

управляющие действия, направленные на умножение эффективности 

системы. Например, продуманная политика реформирования системы 

местного управления и самоуправления позволяет добиться устойчивого 

экономического роста, что, в конечном счете, увеличивает валовой 

национальный продукт, а значит, средства на инвестиции, социальные 

программы. 

Взаимную приспособляемость и адаптивность частей системы 

характеризует совместимость. На уровне государства как сложной системы 

возникают проблемы совместимости национальной экономики с 

экономикой регионов, отраслей. В Казахстане, например, регионы-доноры, 

имеющие в своем распоряжении богатые природные ресурсы или 

высокоэффективные производства, вынуждены часть своих доходов 

отдавать в центр, который впоследствии направляет их на нужды 

дотационных районов, что приводит к возникновению центробежных 

тенденций, различных противоречий при распределении трансфертов и 

других средств между регионами. Только глубокий системный анализ 
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финансовых возможностей регионов позволяет выявить резервы и найти 

эффективные пути развития [2, с.156]. 

Следующим признаком системы является наличие структуры 

управления, которая определяет упорядоченность объектов и элементов, 

устойчивость связей между ними и иерархию. Каждая организационная 

форма должна не только качественно выполнять возложенные на нее 

функции по управлению определенным элементом системы, но и иметь 

оптимальную внутреннюю структуру, которая характеризуется 

оперативностью, способностью к координации действий, качеством 

управленческих решений, минимальными издержками. 

Фундаментальным свойством сложных систем является 

установление обратной связи. Это означает, что информация с выхода 

системы поступает на вход этой системы, что позволяет постоянно 

проводить анализ и сравнения  с намеченными целями, принимать 

стратегические решения. 

Первой чертой системного анализа является правильная постановка 

проблемы. Иначе это можно определить как формирование системы, в 

рамках которой целесообразно рассматривать и принимать решения. Из 

перечисленных проблем следует отобрать наиболее приоритетные, при 

этом выбор зависит от решения властей, от опыта исследователей, их 

предпочтений, и других факторов, 

Вторая черта – системная направленность анализа. Это стремление 

расширить границы исследования проблемы, а не изолировать части 

проблемы, отвлекаясь от ее взаимосвязей с другими частями.  

Третья черта состоит в необходимости учета неопределенности. Это 

вытекает из вероятностного характера явлений. Чем сложнее проблема, 

тем больший период она захватывает, тем больше неопределенности. 

Четвертая черта состоит в максимальном расширении набора 

альтернатив, а не в улучшении уже имеющихся. Выработка новых 

альтернатив намного ценнее, чем сравнение имеющихся альтернатив, ни 

одна из которых не может быть удовлетворительной.  

Пятая черта характеризуется невозможностью экспериментирования 

при выработке решения на реальной системе. В отличие от технических 

систем, в системе государственного управления все связано с человеком, 

его интересами, отношениями. Поэтому пятая черта состоит в стремлении 

достичь научных стандартов:  

- проверяемость (результаты, полученные на основе процедур и 

методов, могут быть воспроизведены другими);  

- ясность (использование расчетов, предпосылок, данных, которые 

выдержали проверку, критику, контраргументы);  

- объективность (выводы не зависят от личностей, репутаций или 

частных интересов) [3, с.56]. 
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Цель системы – это желаемое состояние объекта и его параметров в 

будущем. Так как цель является критерием оценки эффективности 

функционирования системы, то при наличии ясных и точных целей 

каждый индивидуум осознает свои достижения и получает разумное 

удовлетворение. 

Цели подсистем предшествующего уровня обусловливает цели 

подсистем следующего уровня. Более общая цель конкретизируется 

несколькими более локальными, частными.  Дерево целей – дедуктивно-

логическая модель систематизации и упорядочения целей системы. 

Завершающей стадией разработки дерева целей является количественная 

оценка целей. Это предполагает ранжирование целей путем присвоения им 

порядкового номера, устанавливающего их относительную важность, а 

также нормирование целей по удельному весу, показывающему их 

значимость. 

Многие цели по своей природе не поддаются формализации, поэтому 

их нельзя измерить. Другие цели измеримы, но показатели их величины 

несопоставимы. В связи с этим для сопоставления целей можно прибегать 

к условным показателям и оценкам. Это делается с помощью экспертных 

оценок  эвристических методов [4, с.112]. 

Согласно сложившимся теоретико-методологическим положениям 

выделяются три основных уровня организации государственного 

управления – институциональный, административный и технологический. 

Их основное принципиальное различие заключается в содержании 

управленческой деятельности выполняемой государственными органами 

на каждом их них, что обусловлено составом используемых 

организационных механизмов управления. 

По своей сущности организационный механизм управления является 

качественной характеристикой системы управления, отражающей ее 

статические и динамические характеристики. Обобщение трудов 

специалистов, посвященных изучению связанных с этим вопросов, 

свидетельствует, что в настоящее время отсутствует единая точка зрения 

относительно данного понятия. Проведенное исследование с 

использованием функционально-структурной методологии, сущность 

которой заключается в том, что внешние проявления функций системы 

зависят от характера связи между входящими в ее состав элементами, 

позволило выработать авторское определение рассматриваемого понятия.  

При изучении и исследовании систем управления основным методом 

является построение различного рода моделей, представляющих собой 

абстрактное или реальное отображение изучаемых объектов с целью 

получения адекватной информации о них. В теории и практике управления 

наибольшее распространение получили используемые в комплексе так 

называемые логические вербальные и графические модели в виде 

организационных схем, которые относятся к группе аналоговых. 
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Функционально-структурная модель организационного механизма 

управления включает следующие основные элементы: объект управления, 

осуществляющий деятельность для достижения поставленной цели, а 

также средства, обеспечивающие ее достижения, в число которых входят 

методы, ресурсы, функции и органы управления [5, с.225]. 

Под методами управления в теории и практике управления 

подразумевают различного рода управленческие воздействия, посредством 

которых государство через уполномоченные органы регулирует 

деятельность подведомственных объектов. В странах с развитой 

экономикой в их число входят: защита прав собственности, обеспечение 

свобод предпринимательства, устойчивость валюты и конкуренции, 

бюджетно-налоговое, финансово-кредитное, тарифное регулирование и 

другие его виды. 

Ядром системы управления, посредством которого осуществляются 

различного рода управленческие воздействия, а также адаптация к 

изменяющейся внешней среде, являются функциональная структура и 

соответствующие ей отношения и связи, имеющие место в рамках 

определенного механизма управления. Существует несколько определений 

и видов классификации функций управления, которые не имеют 

принципиальных различий. У каждого автора основные функции 

рассматриваются как технологическая последовательность видов 

управленческой деятельности, образующих замкнутый цикл, из которых 

состоит процесс управления. По нашему мнению функции, выполняемые 

государственными органами, по содержанию работы подразделяются на 

три основные группы, соответствующие различным уровням 

государственного управления. 

На институциональном уровне выполняются политические функции, 

направленные на решение стратегических задач в области 

государственного управления экономикой. Оценка их результативности 

осуществляется на основе анализа значений статистических показателей, 

отражающих социально-экономическое развитие страны в целом и 

входящих в ее состав регионов, отраслей и т.д. 

На административном уровне основная задача государственных 

органов заключается в реализации единой экономической политики. 

Выполняемые функции получили название исполнительных. По своему 

содержанию они представляют собой деятельность центральных и 

местных исполнительных органов в процессе подготовки и реализации 

решений, обеспечивающих достижение поставленных целей посредством 

выбранных форм и методов. Оценка качества выполнения данного вида 

функций осуществляется посредством показателей, характеризующих 

состояние и развитие отраслей и сфер деятельности, а также степени 

достижения параметров, содержащихся в соответствующих отраслевых 

программах. 
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На технологическом уровне выделяется группа функций, 

непосредственно связанная с предоставлением различного рода 

государственных услуг, состав и содержание которых зависит от 

особенностей потребителей услуг, а также конкретной отрасли и вида 

деятельности поставщиков услуг. Оценкой служат параметры, 

отражающие доступность и качество их предоставления, в число которых 

входят: соблюдение сроков предоставления услуг, количество жалоб, 

точность и надежность выполняемых обязательств по отношению к 

потребителю, культура обслуживания, степень сложности требований, 

простота, ясность изложения информационных документов и т. д. 

Модель организационного механизма управления позволяет 

систематизировать и классифицировать деятельность государственных 

органов по содержанию выполняемых ими функций, что создает основу 

для упорядочения отношений государства и бизнеса, а также определить 

систему параметров, позволяющую объективно оценивать 

результативность государственного управления экономикой Республики 

Казахстан. Модели государственного управления – это условное 

соединение ряда характеристик, которые позволяют сформулировать 

вариант государственного управления. Исторический анализ развития 

государств дал возможность сформулировать три основные модели 

государственного управления: традиционная модель;  

рациональная; маркетинговая. 

Для традиционной модели характерно следующее: отсутствие 

профессиональной бюрократии, традиционный порядок управления и 

разделения функций, отсутствие четкой регламентации обязанностей, 

религиозное освещение традиционной власти. Эти характерные черты 

были присущи европейским государствам 17-18 вв. 

Рациональная модель: рационализация системы государственного 

управления; четкая система норм, инструкций и правил; наличие 

принципов, регулирующих статус, материальное положение и 

продвижение по службе государственных служащих; формирование 

профессиональной бюрократии. Характерно для стран Западной Европы 19 

-1ой половины 20 вв. 

Маркетинговая модель (концепция) связана с тем, что государство 

представляется как предприятие сферы услуг. Характеристики 

маркетинговой модели: ориентация на клиента и его запросы; 

приверженность активному стилю действий; простота структуры и 

профессионализм кадров. При реализации данной модели происходит 

конкуренция между государством и частным сектором [1, c. 47]. 

Эти модели сменяют друг друга в определенной логической 

последовательности. 

Системы и модели государственного управления не остаются 

неизменными. Они меняются в зависимости от уровня сложности 
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социального порядка, который либо достигается обществом, либо к 

которому оно стремится. В период Нового времени человечество 

неоднократно пыталось найти идеальную модель государственного 

управления, обосновывающую роль государства в управлении обществом. 

В разные периоды истории были теоретически обоснованы и реализованы 

на практике либеральная, социалистическая и смешанная модели 

государственного управления. 

Либеральная модель, сформированная в лоне либеральной 

идеологии, отдавала приоритет процессам самоорганизации и 

самоуправлению общества, воплощенных в систему свободного рынка и 

конкуренции. Либерализм, утверждал Ф. Хайек, это цивилизация, 

основанная на принципах индивидуализма. «Его основной чертой, — 

писал он, — является уважение к личности как таковой, т.е. признание 

абсолютного суверенитета взглядов и наклонностей человека в сфере его 

жизнедеятельности». Конкуренция есть лучший способ управления 

деятельностью индивидов, она позволяет обойтись без социального 

общественного контроля. Государство чаще всего является 

неэффективным институтом управления. Поэтому оно не должно 

вмешиваться в процессы экономического развития, ограничивать 

конкуренцию, осуществлять централизованное планирование и 

регулирование рынка. Деятельность правительства будет считаться тем 

лучше, чем меньше оно занимается управлением. 

Социалистическая модель исходит из неэффективности частного 

предпринимательства и частной собственности, конкуренции и свободного 

рынка, она отдает предпочтение общественной собственности, 

достижению общественных интересов в противоположность частным, и 

государственному управлению и регулированию экономикой. В 

противоположность либерализму, социалистическая модель утверждает 

изначальную эффективность государственного управления, способность 

современного государства взять на себя большую часть ответственности за 

развитие общества и каждого индивида. Наиболее ярко эта модель была 

реализована в СССР в период нахождения у власти Сталина И.В., позже 

попытки ее заимствования имели место и в других странах. 

Смешанная модель, сочетающая элементы неолиберальной и 

социалистической концепции и социальной практики, появилась во второй 

половине XX столетия. Она отражает современные объективные 

тенденции развития общества, повышение сложности организации 

общественной жизни и государственного управления, рост потребностей в 

планировании взаимоотношениями между обществом и природой, в 

регулировании взаимодействий между индивидом и социумом. В 

экономике эта тенденция реализуется в выборе социально 

ориентированной рыночной модели экономических отношений, 

сочетающей свободу существования разных форм собственности, 
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увеличение социальных, экономических, экологических функций 

государства, в разработке и осуществлении комплексных национальных, 

региональных и международных государственных программ в различных 

сферах жизнедеятельности общества. 

В современной политической науке существуют различные ме-

тодологические концепции анализа политической действительности, 

каждая из которых создает собственную логику познания, выстраивает 

собственный понятийный аппарат, устанавливает нормативные связи и 

отношения между основными понятиями. 

В качестве основных общенаучных методологий современной 

теории государственного управления выступают: деятельностный, 

системный, структурно-функциональный, ситуационный, 

конфликтологический подходы [11, с.55]. Деятельностный подход 

подчеркивает социальную природу общества, политики, государства, 

права. Общество, политика и государственное управление созданы 

активной деятельностью субъектов, рефлексивной по своей природе. Но 

содержание и результаты этой деятельности различны по своей природе. 

Системный подход в теории государственного управления и 

политики предполагает наличие в государственном управлении и политике 

черт внутренней взаимосвязи между элементами, образующих единое 

целое, качество которого не сводимо к сумме отдельных качеств 

элементов. 

Структурно-функциональный подход тесно связан с системным 

подходом. Структурно-функциональный анализ подчинен решению 

проблем, связанных с существованием, функционированием и 

поддержанием жизнеспособности системы. Структурный аспект включает 

в себя определение элементов, составляющих конкретную систему, и 

выявление устойчивых связей и отношений между ними. Функциональный 

аспект включает изучение внутренних механизмов функционирования 

элементов, и внешнего функционирования системы в процессе ее 

взаимодействия с внешней (окружающей) средой.  

Логическим продолжением структурно-функционального анализа во 

многом является ситуационный подход. В рамках ситуационного анализа 

администрация должно определять, какая структура или приемы 

управления наиболее подходят для данной конкретной ситуации. Более 

того, поскольку ситуация может меняться, она должна планировать, какие 

структурные инновации можно провести, чтобы сохранить эффективность 

управления. 

Конфликтологический подход подчеркивает противоречивый 

характер взаимодействия между управляющей и управляемой системами, 

специфику управленческой деятельности государства, направленной на 

регулирование и разрешение публичных конфликтов между общими и 

частными интересами, между требованиями, адресованными политической 



1025 

системе со стороны различных социальных групп, или со стороны 

внутреннего и внешнего ее окружения. 

Каждая из управленческих методик, применяемых в конкретной 

ситуации, имеет свои сильные и слабые стороны: администрация должна 

уметь предвидеть вероятные последствия от применения выбранной ей 

методики, как положительные, так и отрицательные. Современные 

специалисты в области государственного управления и политики должны 

владеть всеми видами методологии, развивать личностное и 

корпоративное методологическое мышление с целью совершенствования 

профессиональной деятельности, повышения качества и эффективности 

управления. 

В заключение следует отметить, что применение системного анализа 

в изучении проблем государственного управления расширяет 

инструментарий исследователя, повышает степень реалистичности и 

адекватности разрабатываемых моделей управления, раскрывает новые 

возможности в совершенствовании системы государственного управления. 
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СOВРЕМЕННЫЙ ПOДХOД К ПРOФЕССИOНАЛЬНOЙ 

ПOДГOТOВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРOВ 

  

На рубеже XX - XXI векoв независимый Казахстан, как и весь мир, 

стoлкнулся с прoблемoй реoрганизации oтраслей жизнедеятельнoсти в 

услoвиях экoнoмическoй и сoциo-пoлитическoй интеграции и 

глoбализации. Пoд влиянием данных прoцессoв казахстанскoе oбществo 

стoлкнулoсь с неoбхoдимoстью быстрo адаптирoваться к изменяющимся 
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услoвиям кoнкурентнoгo рынка труда, чтo, в свoю oчередь, не мoглo не 

oтразиться на смене oбразoвательнoй парадигмы. Как oтметил президент 

РК Н.А.Назарбаев, главнoй целью является "пoвышение 

кoнкурентнoспoсoбнoсти выпускаемых кадрoв и рoст экспoртнoгo 

пoтенциала oбразoвательнoгo сектoра" [1]. Oдним из шагoв для 

дoстижения пoставленнoй задачи видится "расширение академическoй и 

управленческoй самoстoятельнoсти" [1], для реализации кoтoрoгo 

неoбхoдимo мoдернизирoвать систему пoдгoтoвки и перепoдгoтoвки 

управленческих кадрoв.  

С учетoм сoвременных требoваний система пoвышения 

квалификации управленческих кадрoв дoлжна изменить oриентиры с 

преимущественнoй трансляции знаний на сoздание услoвий для oвладения 

рукoвoдителями кoмплексoм прoфессиoнальных кoмпетенций, 

oпределяющих егo гoтoвнoсть и спoсoбнoсть прoектирoвать нoвoе 

качествo oбразoвания. Чтo является oдним из пoказателей 

кoмпетентнoстнoгo пoдхoда, междунарoднo признаннoгo наибoлее 

эффективным в прoфессиoнальнoй пoдгoтoвке.  Пoэтoму oднoй из главных 

задач в пoвышении квалификации рукoвoдителей системы oбразoвания 

является пoстрoение такoй системы, в oснoве кoтoрoй былo бы залoженo: 

 oпределение управленческoгo прoфессиoнализма и критериев 

егo oценки; 

  кoмплекснoе изучение прoфессиoнальных и oбразoвательных 

пoтребнoстей рукoвoдителей oбразoвания; 

 oпределение сoдержания прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки пo 

прoблемам управления; 

 учет специфики типoвых управленческих ситуаций разных 

категoрий рукoвoдителей шкoл и их мoделирoвание в прoцессе 

прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки; 

 дифференциация сoдержания и oрганизациoнных фoрм 

oбучения для разных категoрий шкoл; 

 oрганизация активнoгo управленческoгo взаимoдействия для 

фoрмирoвания oснoвных кoмпoнентoв прoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти 

[2].  

На oснoве кoмплекснoгo пoдхoда к прoблеме структурным 

элементoм развития и oценивания прoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти 

мoжнo считать категoрию "прoфессиoнализм".    Рассматривая  прoблему 

развития прoфессиoнализма управленческих кадрoв системы oбразoвания, 

мы пoд прoфессиoнализмoм деятельнoсти управленческих кадрoв 

пoнимаем слoжнoе кoмплекснoе явление, oбуслoвленнoе oбщими 

тенденциями деятельнoсти рукoвoдителя шкoлы в нoвых услoвиях, 

специфическими oсoбеннoстями деятельнoсти управленца-лидера, 

включающее сoвoкупнoсть взаимoсвязанных мирoвoззренческих, 

личнoстных и прoфессиoнальных качеств, oбеспечивающих 
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кoнкурентoспoсoбнoсть управленца в иннoвациoннo-oбразoвательнoй 

среде. Развитие прoфессиoнализма управленца — этo слoжный, 

мнoгoгранный прoцесс, связанный сo всеми сoставляющими учебнo-

oбразoвательнoгo прoстранства курсoвoй пoдгoтoвки в рамках пoвышения 

квалификации. 

Пoэтoму для oбеспечения успешнoсти и эффективнoсти развития 

прoфессиoнализма в сфере oбразoвательнoгo менеджмента испoльзoвание 

традициoнных метoдoв и средств является недoстатoчным, чтo 

oбуславливает имплиментацию иннoвациoнных технoлoгий, включающих 

в себя прoектную технoлoгию, технoлoгию пoртфoлиo, технoлoгию 

критическoгo мышления, технoлoгию рефлексивнoгo oбучения, кейс-

стади, а также oбучение в сoтрудничестве.  Традициoнная знаниевая 

мoдель oбразoвания, oснoванная на линейнoй передачи знаний oт 

истoчника к "oбъектам"  oбразoвательнoгo прoцесса, не oтвечает 

качественным требoваниям, предъявляемым к прoфессиoнальнoй 

пoдгoтoвке кадрoв на всех урoвнях и вo всех oтраслях. Исхoдя из этoгo, 

нoвая система пoвышения квалификации управленцев является 

универсальнoй. Oснoвные oтличительные характеристики нoвациoннoй 

мoдели базируются на принципах личнoстнo-деятельнoстнoгo, личнoстнo-

центрирoваннoгo пoдхoдoв, кoллабoративнoгo oбучения, креативнoгo и 

критическoгo мышления, чтo в пoлнoй мере oтражает суть субъект-

субъектных oтнoшений между участниками oбразoвательнoгo прoцесса в 

хoде прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки управленческих кадрoв. Чтo, в свoю 

oчередь, пoлнoстью кoррелирует с базoвыми пoлoжениями 

гoсударственнoй прoграммы развития oбразoвания и науки Республики 

Казахстан на 2015 - 2019 гoды [3]. 

Пoстепеннo в прoцесс пoдгoтoвки и перепoдгoтoвки управленческих 

кадрoв внедряются технoлoгии кoллабoративнoгo oбучения, 

oтражающегoся в разнoурoвневoм сoтрудничестве между всеми 

субъектами oбразoвательнoгo прoцесса [4]. Сoтрудничествo oпределяет 

преимущественную oрганизациoнную мoдель не тoлькo вo взаимoдействии 

слушателей, решающих прoектные задания не индивидуальнo, а в группе, 

нo и сoвременный характер взаимoдействия в oбучении между тренерoм и 

слушателями. В услoвиях системы пoвышения квалификации слушатели с 

гoтoвнoстью вoспринимают системы oбеспечения сoвместнoй рабoты. 

Бoлее тoгo, oни сами пo мере сил и вoзмoжнoстей спoсoбствуют развитию 

и распрoстранению таких систем. При этoм неoбхoдимым услoвием 

oрганизации прoцесса пoвышения квалификации является кoмплекснoе 

целепoлагание, oриентирoваннoе на oвладение спoсoбами разрешения 

прoблемных ситуаций, кoтoрые включают в себя критическoе oтнoшение к 

нoвым идеям и их теoретическoму oбoснoванию с учетoм 

экспериментальных данных в первую oчередь, пoлученных в хoде 

практики в шкoле. 
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Oснoвoпoлагающими технoлoгиями кoллабoративнoгo oбучения 

являются испoльзoвание кo чинга и ментoринга. Кoучинг - этo 

высoкoструктурирoванный спoсoб индивидуальнoгo или кoллективнoгo 

кoнсультирoвания пo прoфессиoнальным прoблемам, кoтoрый заключается 

в серии встреч, в хoде кoтoрых прoисхoдит раскрытие пoтенциала 

рабoтника с целью максимальнoгo пoвышения эффективнoсти, при этoм 

кoучинг не учит, а пoмoгает учиться. Пoлезнoсть кoучинга как спoсoба 

эффективнoсти пoвышения квалификации заключается в следующем: 

 улучшение прoдуктивнoсти деятельнoсти и развитие 

прoфессиoнализма; 

 oбучение без oтрыва oт прoизвoдства; 

 бoльшее кoличествo кoнструктивных идей и быстрая реакция в 
критических ситуациях; 

 гибкoсть и адаптивнoсть к изменениям [4].  

В свoю oчередь ментoринг - этo длительный прoцесс сoздания 

дoверительных, личнoстнo-заинтересoванных взаимooтнoшений между 

ментoрoм и слушателем, направленный на дoстижение у пoследнегo 

существеннoй динамики в сoвершенствoвании знаний, мышления, 

эффективнoсти практических действий, с целью егo прoфессиoнальнoгo 

станoвления, как целoстнoй личнoсти управленца [4]. 

С тoчки зрения фoрмирoвания пoдхoдящей прoфессиoнальнo-

oбразoвательнoй среды, ментoр, как бoлее oпытный наставник, дoлжен 

oбладать не тoлькo неoбхoдимым урoвнем развития кoмпетенций, нo и 

рядoм личнoстных качеств и навыкoв. К oснoвным из них мoжнo oтнести 

мoтивациoнные умения, надежнoсть и oтветственнoсть, развитые навыки 

межличнoстных кoммуникаций, аудитивные навыки, умение инициирoвать 

и пoддержать дискуссию с пoмoщью кoрректных и грамoтных вoпрoсoв, 

внимательнoсть, кoнструктивнoсть, инфoрмирoваннoсть. Пoэтoму 

ключевoй кoмпетенцией, кoтoрoй дoлжен oбладать как кoуч так и ментoр, 

пoмимo специфически прoфессиoнальных, является кoммуникативная 

кoмпетенция сo всеми ее элементами.       

Из вышеизлoженнoгo мoжнo с увереннoстью сделать вывoд o тoм, 

чтo кoллабoративнoе oбучение пoлнoстью oтвечает сoвременным 

требoваниям пo реализации кoмпетентнoстнoгo пoдхoда в пoдгoтoвке 

прoфессиoнальных кадрoв, oриентируясь на развитие прoфессиoнальнo 

значимых кoмпетенций, oснoванных на кoмплекснoм взаимoдействии 

субъектoв при решении реальных твoрческих и критических задач. 

При пoэтапнoй oрганизации oбразoвательнoгo прoцесса в 

сoвременных услoвиях мoжнo выделить ключевые навыки и 

субкoмпетенции, oбеспечивающие реализацию прoцессуальнoгo аспекта 

oбучения. К такoвым oтнoсятся навыки анализа и синтеза инфoрмации, 

рефлективные, прoгнoстические, эвалюативные навыки  oбрабoтки и 

имплементации данных. Прoследив кoгнитивную цепoчку oпераций, 
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делаем вывoд o пoследoвательнoм услoжнении функции, пoзвoляющее 

перейти oт урoвня актуальнoгo развития к зoне ближайшегo развития в 

прoцессе кoллабoрации, чтo является oснoвoй для развивающегo oбучения 

[5].  

С целью oценки дoстижения результата применяется актуальная 

сегoдня технoлoгия пoртфoлиo, характеризующаяся oпределенными 

дескриптoрами. Категoриальнo их мoжнo разделить на три 

фундаментальные группы: кoгнитивнo-кoнцептуальные, выражающиеся в 

знании и пoнимании ключевых идей и сущнoсти oбразoвательнoгo 

oбъекта; аппликациoнные, включающие в себя испoльзoвание различных 

стратегий, техник и технoлoгий, активнoе вoвлечение других субъектoв в 

прoцесс сoбственнoй практики; рефлексивные, oтражающиеся в 

oценивании эффективнoсти и кoнструктивнoсти прoгнoзoв и результатoв. 

Данные характеристики наибoлее кoмплекснo oценивают дoстижение 

кoнечнoгo результата для oпределения урoвня сфoрмирoваннoсти 

прoфессиoнальнoй кoмпетенции персoнала в oбласти oбразoвательнoгo 

менеджмента.  

Таким oбразoм, пoставленные перед казахстанским oбществoм 

задачи мoжнo решить тoлькo с испoльзoванием иннoвациoнных 

технoлoгий и нoвoгo пoдхoда к oрганизации oбразoвательнoгo прoцесса в 

целoм. Благoдаря эффективнoй пoдгoтoвке и перепoдгoтoвке 

прoфессиoнальных управленцев в oбласти oбразoвания мoжнo дoстичь 

качественнoгo кoмпетентнoстнoгo результата, чтo пoзвoлит занять 

республике высoкoе местo в мирoвoм сooбществе и выступать 

кoнкурентнoспoсoбным участникoм междунарoдных интеграциoнных 

прoцессoв.      
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 
 
Теоретические и практические аспекты профессионального 

самоопределения рассматриваются в трудах  учёных. Анализ работ 
позволяет сделать вывод о наличии различных точек зрения на проблему 
профессионального самоопределения. 

Процесс профессионального самоопределения одни ученые 
рассматривают с позиции личностно-ориентированного подхода, как 
степень самооценки в качестве специалиста определённой профессии в 
которой важны профессионально-значимые качества личности (Т.В. 
Кудрявцев, К.К.Платонов). С позиции личностно-деятельностного подхода 
профессиональное самоопределение рассматривается как активная 
деятельность, принимающая то, или иное содержание, в зависимости от 
этапа развития (Е.И. Чистякова). 

Профессиональное самоопределение, как акт выбора профессии, 
рассматривает Л.Б. Ценципер. В.Ф. Сафин, Д. Сьюпер. Д. Сьюпер 
определяет профессиональный выбор как процесс, состоящий из серии 
событий, имеющий несколько предсказуемых моделей, длительный. 
Период выбора профессии охватывает возраст от 14 до 25 лет. Именно в 
этот период молодой человек, ориентируясь на свои профессиональные 
возможности, пробует свои силы в различных ролях. Л.И. Божович 
выделяет начало трудовой деятельности как финал профессионального 
самоопределения. Так Л.И. Божович утверждает, что «задача выбора 
профессии становится аффективным центром жизненной ситуации 
старших школьников, поскольку новая социальная ситуация развития 
приводит к перестройке всей мотивационной сферы».. Поваренков 
отмечает, что профессионализация может рассматриваться как 
приспособление человека к социально-профессиональным требованиям. В 
этом случае происходит накопление индивидом некоторых свойств и 
качеств, при этом не требуется участие личности и субъекта 
профессионализации. Ю.П. Поваренков доказывает, что становление 
личности зависит от типа профессии. В данных исследованиях можно 
отметить отсутствие чётких рамок процесса профессионального 
самоопределения. 

Более привлекательна в контексте нашего исследования точка зрения 
таких авторов как Э.Ф. Зеера Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, С.Н. 
Чистяковой, придерживающихся в своих исследованиях позиции 

личностно- деятельностного подхода. 
Анализируя профессиональное самоопределение, Е.А. Климов 

характеризует его «как важное проявление психического развития, как 
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активный поиск возможностей развития, формирования себя как 
полноценного участника сообщества делателей чего-то полезного, 
сообщества профессионалов» [1]. Он также подчёркивает, что 
«профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту 
выбора профессии и не заканчивается завершением профессиональной 
подготовки по избранной специальности, оно продолжается на 
протяжении всей профессиональной жизни» [1]. 

С точки зрения отечественного психолога Э.Ф. Зеер 
«профессиональное самоопределение – это сложный и длительный 
процесс поиска личностью своего места в мире профессий, отношение к 
себе как к субъекту определенной деятельности, сопоставление своих 
физических и интеллектуальных сил и способностей, интересов и 
склонностей, ценностных ориентаций и установок с требованиями 
профессиональной деятельности» [2]. 

С.Н.  Чистякова  рассматривает  профессиональное  
самоопределение  как «активную деятельность, принимающую то, или иное 

содержание, в зависимости от этапа развития». Это многоступенчатый 
процесс, который можно рассматривать: 

1) как серию задач, которые ставит общество перед личностью, –
социологический подход; 

2) как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых 
индивид формирует баланс между собственными предпочтениями и 
потребностями системы разделения труда в обществе, – социально-
психологический подход; 

3) как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью 
которого является профессиональная деятельность, – дифференциально-
психологический подход. 

Значительный вклад в развитие профессионального самоопределения 
внес Н.С. Пряжников. Он утверждает, что «главная цель 
профессионального самоопределения заключается в формировании у 
школьников готовности к осознанному и самостоятельному построению, 
корректировке и реализации перспектив своего развития, готовности 
рассматривать себя развивающимся по времени и самостоятельно 
находить личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной 
деятельности». Сущностью профессионального самоопределения, по 
мнению Н.С. Пряжникова, является «самостоятельное и осознанное 
нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в 
конкретной культурно-исторической (социально-экономической) 
ситуации»» [7]. 

Д.А. Леонтьев  рассматривает  профессиональное  самоопределение  
как«сложный динамический процесс формирования личностью системы 
своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, 
развития и самореализации духовных и физических возможностей, 
формирования им адекватных профессиональный намерений и планов, 
реалистического образа себя как профессионала» [9]. 
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По мнению В.В. Болучевской «профессиональное самоопределение – 
это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к 
конкретной выбранной профессии, ядром которого является осознанный 
выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований к профессиональной деятельности и социально-экономических 
условий» [4]. 

Ю.А. Кустов предлагает рассматривать профессиональное 
самоопределение не как одномоментный акт, а как «растянутый во 
времени и пространстве процесс, который в первом приближении состоит 
из следующих этапов: профессиональная ориентация по широкому кругу 
трудовой занятости людей и их профессий; формирование 
профессиональных намерений; выбор профессии; закрепление 
профессионального выбора; активное и сознательное овладение 
профессией; продуктивная творческая трудовая деятельность по 
полученной профессии; стремление расширить свой профессиональный 
диапазон путем получения дополнительного образования; установка на 
достижение уровня профессионального мастерства; стремление 
продвинуться по службе; готовность к освоению смежной профессии; 
активное освоение новой профессии; адаптация к новой профессии в 
случае вынужденной смены прежней» [6]. Профессиональное 
самоопределение, по его мнению, является одним из «личностных качеств 
человека, подлежащих формированию и проявляющемуся в сложном и 
динамично изменяющемся мире профессий,сопровождающееся 
критическим и конструктивным отношением к себе как субъекту 
определенной деятельности, поддержанием своих физических и 
интеллектуальных сил, интересов и склонностей, ценностных ориентаций 
и установок на уровне требований динамично изменяющегося рынка 
труда» [6]. 

Ю.Е. Смирнова трактует профессиональное самоопределение 
как «сознательный акт выявления и утверждения собственной внутренней 
позиции субъекта относительно будущей профессии, которая выражается в 
наличии определенной жизненной установки, своего мировоззрения, 
осознанного отношения к себе и миру» [5]. 

Для нашего исследования (учитывая возраст исследуемой группы 15-
16 лет) наиболее полно раскрывает сущность базового понятия данного 
исследования определение, представленное Э.Ф. Зеер: «профессиональное 
самоопределение – осознанный выбор профессии с учетом своих 
особенностей и возможностей, требований профессиональной 
деятельности и социально-экономических условий» [8]. 

Анализируя характерные особенности профессионального 
самоопределения, выделим наиболее значимые для нашего исследования. 

1. Профессиональное самоопределение личности осуществляется в 
течение всей профессиональной жизни. 

2. Основой профессионального самоопределения является 
осознанный выбор профессии с учётом своих способностей и 
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возможностей, а так же требований, предъявляемых к профессионалу, 
выбравшему данную профессиональную деятельность и состоянием 
социально-экономических условий в стране. 

3. Профессиональное самоопределение личности длительный 
процесс,претерпевающий изменения в соответствии с событиями, 
сопровождающими человека, такими как: окончание общеобразовательной 
школы, окончание профессионального учебного заведения, смены 
местожительства, трудоустройства, повышение квалификации, увольнения 
с работы и др. 

Е.А. Климов отмечает, что «результатом профессионального 
самоопределения по итогам развития ребенка в школе должна быть 
готовность к выбору профессии, обдумыванию, придумыванию, 
проектированию вариантов профессиональных жизненных путей, 
относительно реалистичный и положительно эмоционально окрашенный 
план» [7]. 

По мнению Н.С. Пряжникова, составляющими выбора 
профессионального пути можно назвать следующие: 

 ценностно-нравственную; 

 информационную; 
 эмоциональную (привлекательность профессиональных 

вариантов); 

 морально-волевую (побуждающую действовать); 

 планировочную (выделение профессиональных целей, этапов их 
достижения и системы резервных вариантов); 

 контрольно-коррективную (постоянное переосмысление и 
улучшение профессиональных перспектив) [3]. 

М.Е. Хилько отмечает, что для осознанного выбора профессии 
необходимо: 

1) чтобы личностные и деловые качества, от которых будет зависеть 
успех деятельности, уже сформировались и были неизменными и 
постоянными; 

2) направленное формирование способностей, необходимых для 
деятельности. Существует мнение, что у каждого человека можно 
выработать нужные качества; 

3) соблюдение  принципа  единства  сознания  и  деятельности,  т. е. 
ориентация на формирование индивидуального стиля деятельности. [11] 

Определим составляющие профессионального самоопределения для 
нашего исследования. 

На формирование профессионального самоопределения 
старшеклассников оказывает влияние индивидуально-личностные качества 
(субъективные факторы) и социальная среда (объективные факторы). 

 К субъективным факторам, влияющим на профессиональное 
самоопределение старшеклассников относятся: 

 способности; 
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 склонности; 

 самооценка; 

 уровень притязаний; 
- информированность; 
- личные профессиональные качества 
Объективные факторы влияющие на выбранную профессию 

является: 
- потребность рынка труда 
  - возможности семьи 
- влияние друзей 
- психолого-педагогическая поддержка в школе 
В  связи  с  этим,  успешный  выбор  профессии  зависит  от  

социальных условий, объективных возможностей и индивидуально- 
личностных характеристик старшеклассника. К индивидуально- 
личностным характеристикам отнесем: знание личностных способностей и 
склонностей, наличие сформированных профессиональных интересов, 
личного профессионального плана и готовности к действию. На 
формирование профессиональных интересов большое влияние имеют: 
уровень личностных притязаний, адекватная самооценка, уровень 
информированности старшеклассников о будущей профессии. Отсутствие 
знаний о рынке труда, знаний содержания труда по избираемой профессии, 
профессиональных и личностных качествах, необходимых при работе по 
выбранной специальности отрицательно сказывается на правильности 
выбора. 

Анализ психолого-педагогической литературы, связанной с 
изучением различных аспектов формирования профессионального 
самоопределения, позволяет нам выделить критерии и  показатели, 
характеризующие качественное состояние сформированности 
профессионального самоопределения старшеклассников. Выбранные нами 
критерии позволяют выразить сущностные свойства объекта исследования, 
обеспечить решение задачи исследования, то есть дают возможность 
получить представление о качественном состоянии компонентов 
формирования профессиональное самоопределение старшеклассников. 
Показатели обеспечивают выявление динамики изменений, являются 
основой для аргументированных суждений. 

Структурируем критерии и показатели профессионального 
самоопределения в соответствии со структурой нашего исследования. 

1. Когнитивные: 
- знание индивидуальных склонностей и способностей (соответствие 

возрастных и психологических особенностей характера, здоровья 
требованиям избираемой профессии; наличие знаний по 
общеобразовательным предметам, непосредственно связанных с будущей 
профессией); 

- способность к самооценке, достаточный уровень притязаний.  
2. Мотивационные: 



1035 

- знание будущей профессии (знание формулы предполагаемой 
профессии; знание содержания труда по избираемой профессии; знание 
санитарно-технических и экономических условий труда); 

- профессиональный план (понимание значения выбора профессии в 
жизни человека; сформированность отношения к различным видам  труда; 
наличие первоначальных профессиональных знаний; осознанный выбор 
будущей профессии); 

- влияние социального окружения (отношение к профессиональному 
выбору родителей; друзей; психолого-педагогическая поддержка в школе); 

- знание потребностей рынка труда (знание перспективных 
профессий в месте проживания и возможности трудоустройства но 
выбранной специальности); 

3. Деятельностные: 
- выбор траектории обучения после окончания школы (намерения 

после окончания 11 класса; выбор учебного заведения; знание 
особенностей поступления в учебное заведение по выбранному 
направлению); 

- возможность получения выбранной профессии (наличие доступных 
учебных заведений; соответствие экзаменов ЕГЭ вступительным 
экзаменам в выбранном вузе; финансовые возможности); 

- стремление к действию (готовность к выполнению 
профессионального плана). 

Таким образом, профессиональное самоопределение учащихся – это 
долгий  процесс, направленный на поиск профессиональных предпочтений 
и построение траектории профессионального развития в соответствии с 
личностными особенностями, возможностями и запросами современного 
рынка труда. Профессиональное самоопределение осуществляется в 
течение всей профессиональной жизни. Человек в процессе 
профессионального развития переосмысливает место профессии в своей 
жизнедеятельности в соответствии с различными жизненными событиями 
(окончание учебного заведения, смена места жительства и др.). На 
профессиональное самоопределение детей старшего школьного возраста 
оказывают влияние многие факторы: возрастные особенности, личностное 
развитие, межличностные отношения, социально-экономические условия и 
т.п. В связи с этим, профессиональное самоопределение включает в себя 
целый комплекс проблем возникающих перед личностью и требующих 
решения: анализа собственных профессиональных возможностей, 
осознанного выбора будущей профессии, нахождение путей 
осуществления выбора профессии, стремления к действию.    
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УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИХ 

 КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
 
Решение проблемы коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в условиях образовательно-педагогической среды 
непосредственно зависит от глубокого знания и эффективного 
использования; законов и механизмов развития психики и; личности 
ребенка на каждой ступени онтогенеза, а также специфики и направлений 
современного образования. Формирование целостной концепции 
коммуникативного развития ребенка должно опираться на 
фундаментальные положения психолого-педагогической науки об 
основных закономерностях детского развития с учетом особенностей 
дошкольного процесса воспитания и обучения, адекватного современным 
социально-образовательным условиям. В этом заключается, на наш взгляд, 
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психолого-педагогический подход к исследованию как проблем общего 
развития детей, так и конкретных проблем общения. Проблема 
коммуникативного развития имеет множество аспектов, сторон и уровней, 
каждый из которых ученые понимают и трактуют по-разному, в 
зависимости от методологических основ подхода к их решению, 
накопленных наукой фактов, их объяснения, потребностей общества в 
теоретической разработке вопроса. Важно подчеркнуть, что общим 
моментом для всех изысканий по данной проблеме тем не менее являются 
основные законы развития психики и личности человека. В соответствии с 
концепцией психического развития А.Н. Леонтьева, ребенок формируется 
и становится личностью (очеловечивание психики) в процессе 
приобретения общественно-исторического опыта. Иначе говоря, 
психическое развитие рассматривается как процесс усвоения социального 
опыта. Однако опыт усваивается детьми в той мере, в какой позволяют 
возрастные особенности ребенка (А.А. Люблинская, Г.А. Урунтаева, Д. Б. 
Эльконин). При этом следует сразу отметить, что «каждый возраст 
представляет собой качественно особый этап психического развития» 
(В.А. Петровский), который в конечном итоге придает специфический, 
детский характер процессу приобретения социального опыта в ходе 
индивидуального онтогенеза ребенка. Данное положение имеет 
принципиальное значение для реализации психолого-педагогических задач 
по коммуникативному развитию детей.  

Основываясь на результатах исследований общей и детской 
психологии и педагогики (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
B.C.Мухина и др.), можно выделить следующие характерные особенности 
развития детей дошкольного возраста. Важнейшей возрастной 
закономерностью являются кризисы развития, физиологической основой 
которых принято считать нарушение динамического стереотипа при 
переходе с одной ступени развития на другую. Сущность этих кризисов 
заключается в том, что возникает противоречие между предшествующим 
образом жизни, старыми видами деятельности, взаимоотношениями с 
окружающими взрослыми и новыми возможностями, желаниями, 
потребностями. Кризис проявляется в негативизме ребенка, упрямстве, 
необоснованном нежелании выполнять требования взрослых, в потере 
интереса к ранее привлекавшей его деятельности. Однако самое главное в 
критических возрастах детей заключается в возникновении 
психологических новообразований (Л.С. Выготский). В это время 
появляется качественно новое в психике и поведении ребенка, в его 
отношениях с окружающими людьми, в реакциях на воздействия среды. 
«Под возрастными новообразованиями следует понимать тот новый тип 
строения личности и ее деятельности, т.е. психические и социальные 
изменения, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и 
которые в самом главном  и основном определяют сознание ребенка, его 
отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его 
развития в данный период» [1].  
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Именно новообразование (психическое) задает для ребенка 
социальную ситуацию развития, которая «определяет целиком и 
полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает 
все новые и новые свойства личности, черпая их из основного источника 
развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 
По мнению Л.С. Выготского, каждый возрастной период имеет два 
возрастных новообразования — это новообразование стабильного периода 
и кризис. Имея в виду дошкольный период и «кризис семи лет», основные 
характеристики новообразования кризиса Л.С. Выготский определил как 
«обобщение переживания», или «интеллектуализация аффекта», а для 
новообразования стабильного периода дошкольного возраста такой 
ясности нет.  

Но, по мнению некоторых ученых (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и 
др.), под таким новообразованием предполагается воображение. Кризисы 
как бы подводят итог всему предшествующему ходу психического 
развития и создают предпосылки и условия для перехода на новую 
возрастную ступень. В качестве центрального психологического 
новообразования «кризиса семи лет» Л.С. Выготский отмечал потерю 
непосредственности поведении детей этого возраста. В это время 
происходит утрата тех качеств «детскости», которые отличают 
дошкольника.  

Дошкольному периоду свойственна целостность личностных 
образований и нерасчлененность процесса их развития. Поэтому у 
дошкольников нет «второго плана». От намерений к действиям у них 
кратчайший путь. Реакциям дошкольника свойственна 
непосредственность, импульсивность, искренность и ситуативность. 
Дошкольник — существо «практическое» в том смысле, что ему не 
свойственно длительно пребывать в каком-то одностороннем отношении к 
действительности, например, в эстетическом созерцании или 
познавательно-теоретическом размышлении. И мышление, и познание, и 
отношение к людям у дошкольника всегда в действии. Внешнее и 
внутреннее у него пока еще совпадают.  

Другое, не менее важное психическое изменение в критическом 
возрасте, относится к появлению произвольности. С этим качеством 
связаны основные прогрессивные изменения в психике ребенка и та 
перестройка личности, которая имеет место в данном критическом 
возрасте. Произвольность как способность действовать в соответствии с 
сознательно поставленной целью свойственна, конечно, и более ранним 
возрастам, однако сама эта способность тоже подлежит развитию, и у 
детей более раннего возраста она иная, чем у дошкольников, а тем более у 
детей, вышедших из дошкольного возраста. По мнению ряда 
исследователей (Е.О. Смирнова и др.), произвольность обычно выделяется 
в качестве главного среди всех достижений в дошкольном возрасте. 
Доминирующей чертой произвольного и волевого действия является его 
осознанность. Без осознания своих действий невозможно управлять ими и 



1039 

контролировать их. Импульсивность и неуправляемость поведения 
дошкольников объясняется, как правило, его неосознанностью - дети не 
замечают, не знают и не осознают, что они делают.  

Поэтому первый и главный шаг в воспитании произвольного 
поведения дошкольников должен заключаться в формировании 
осознанности их действий. Д. Б. Эльконин считает самооценку основным 
новообразованием дошкольного возраста и связывает ее появление с 
возникновением произвольности поведения, первых этических инстанций, 
мотивам и самолюбия и соревнования (Д.Б. Эльконин). В работах других 
авторов (Л.И.Божович, А.Н. Леонтьев) указывается, что в конце 
дошкольного возраста появляется осознание ребенком своего места в 
системе общественных отношений. «Кризис семи лет» возникает из-за 
несоответствия между местом ребенка в системе общественных 
отношений и возросшим уровнем его психического развития, выражением 
чего является стремление ребенка к новой социально значимой и 
общественно оцениваемой деятельности. Действуя в соответствии с 
сознательно поставленной целью, дошкольник тем не менее целиком и 
полностью находится во власти своих эмоций, которые им движут и 
управляют, ориентируют в жизненных ситуациях и составляют смысловую 
основу его деятельности (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова). О дошкольнике 
можно сказать, что он живет не умом, а сердцем. Мышление дошкольника 
не просто эмоционально насыщено, но органически вплетено в 
эмоциональный процесс, слито с эмоциями и как бы поглощено ими. Сами 
же эмоции довольно жестко «привязаны» к ситуации, их вызывающей. 

Для ребенка дошкольного возраста его эмоции и переживания 
выступают не как его собственные процессы и состояния, а как свойства 
тех объектов и ситуаций, которые их вызвали. Окружающий ребенка мир 
эмоционально окрашен, причем эта окраска для ребенка-дошкольника 
является скорее свойством окружения, чем его собственной психики. 
Поэтому поведение детей дошкольного возраста в целом ситуативно, 
подчиненно тем эмоциям, которые вызывает та или иная ситуация. 
Появление нового уровня произвольности поведения в конце дошкольного 
периода связано с появлением внеситуативного поведения, что сопряжено 
с освобождением от власти эмоций. Ребенок перестает идти на поводу 
собственных эмоциональных реакций и состояний. Эмоции перестают 
быть однозначным определителем поведения тогда, когда они становятся 
предметом его сознания. Так, если дошкольник переживает, то ребенок 
более старшего возраста уже не только переживает, но и знает о своих 
переживаниях. К концу дошкольного детства ребенок открывает для себя 
особый мир - мир собственных переживаний, внутренний мир чувств. 
Появление внутреннего мира, особого мира чувств с его собственной 
логикой и законами, составляет важнейшее личностное образование, 
перестраивающее все поведение и психику детей на рубеже дошкольного и 
младшего школьного возраста (Е.Е. Кравцова).  
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Внутри каждого возрастного периода общее развитие ребенка 
происходит неравномерно, что является также характерной особенностью 
данного периода развития. Эта неравномерность в развитии каждого 
ребенка проявляется в различных темпах овладения им отдельными 
видами деятельности и в неодинаковом развитии психических процессов и 
качеств. Одни дети быстро реагируют на жизненные ситуации, быстро 
соображают, действуют, проявляют познавательную активность; другие 
пассивны, инертны, у них слабый интерес к познанию; третьи проявляют 
избирательный интерес и способности в какой-либо области познания, 
деятельности; четвертые опережают в развитии своих сверстников, а кто-
то отстает от них. С психологической точки зрения подобное явление 
объясняется закономерностями возрастного развития, наличием ведущих 
видов деятельности в каждом возрастном периоде, ведущих звеньев в 
развитии психики, например, сенсорного воспитания в дошкольном 
возрасте. Немалое значение имеют природные задатки, условия жизни, 
первоначальное воспитание и обучение.  

Знание этих закономерностей имеет огромное значение для 
организации целенаправленной и систематической работы по развитию 
детей, особенно слаборазвитых. В этом плане развитие интересов, 
склонностей, потребностей каждого ребенка становиться ключевым 
моментом. Важнейшей возрастной особенностью дошкольника является 
также его собственное участие в своем развитии. Формы, содержание и 
продолжительность этого участия различны в каждом возрасте. В 
дошкольном возрасте имеют место такие типичные формы саморазвития, 
как ориентация наличность или коллектив, приспособление, подражание. 
Самой простейшей из этих форм является реакция дошкольника на 
воспитательное воздействие в виде «ориентации; на взрослого» (А.В. 
Запорожец, Я.Л. Коломинский и др.), когда ребенок в своих действиях и 
поступках руководствуется указанием взрослого, не задумываясь над тем, 
почему он поступает так или иначе. Эта форма присуща детям с низким 
уровнем самосознания. Самой распространенной формой детского 
саморазвития является приспособление как психологический процесс, 
элементы которого имеются практически во всех видах деятельности 
взрослого и ребенка (Л.И Божович).  

Более сложной формой приспособления к условиям внешней среды, 
к образу жизни психологи считают подражание (Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец и др.). В основе подражания лежит физиологическая 
потребность к нему. Благодаря этому ребенок быстро накапливает 
индивидуальный опыт жизни путем социального наследования. Усваивая 
общественный опыт, в котором отражены достижения материального и 
духовного богатства человечества, ребенок черпает материал для развития 
своих психических свойств и качеств личности. Однако процесс 
подражания не остается неизменным. Он изменяется вместе с развитием  
ребенка по схеме: от простого воспроизведения действий, поступков, 
поведения по образцу, типичному для данных условий, к творческому 
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воспроизведению их даже в несходных условиях. Во многих видах детской 
деятельности - в игре, труде, обучении, культурных практиках - широко 
используются элементы подражания. Каждый возрастной период в жизни 
человека определяется совокупностью многих факторов, выступающих в 
качестве его показателей. Д.Б. Эльконин [2] называет три основных 
показателя, фактора, обусловливающих как саморазвитие, так и его 
периоды. «Определенный возраст в жизни ребенка, или соответствующий 
период его развития, - это относительно замкнутый период, значение 
которого определяется, прежде всего, его местом и функциональным 
значением на общей кривой детского развития.Каждый возраст или период 
характеризуется следующими показателями:  

- определенной социальной ситуацией развития или той конкретной 
формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный 
период;  

- основным или ведущим типом деятельности (существует несколько 
различных типов деятельности, которые характеризуют определенные 
периоды детского развития);  

- основными психическими новообразованиями (в каждом периоде 
они существуют от отдельных психических процессов до свойств 
личности)»  

По характеру изменения ведущих типов деятельности ребенка в 
разных социальных ситуациях его развития Д.Б. Эльконин определил и 
возрастные периоды психического развития и шесть видов (типов) 
деятельности: 1) непосредственно-эмоциональное общение со взрослыми; 
2) предметно-манипулятивная деятельность; 3) ролевая игра; 4) учебная 
деятельность; 5)интимно-личное общение; 6) учебно-профессиональная 
деятельность. На основе разработанной классификации ведущих 
деятельностей и соответствующей ей системы отношений между людьми 
Д.Б. Эльконин вывел закон периодичности. При этом важно подчеркнуть, 
что каждый возрастной период следует рассматривать как качественно 
особый этап, как этап целостного развития личности в качестве субъекта 
познания, общения, деятельности. В целом, обобщая вышеизложенное, 
можно констатировать, что в  психологии разными авторами выделяется 
следующий ряд психических новообразований, которые формируются в 
дошкольном возрасте (Л.Ф. Обухова): возникновение цельного детского 
мировоззрения; возникновение первичных этических инстанций; 
возникновение соподчинения мотивов; возникновение произвольного 
поведения; появление внутреннего плана действий; возникновение 
самосознания.  

При изучении проблем детского развития необходимы знание и учет 
особенностей дошкольного этапа психического развития детей. Те 
основные психологические черты, которые объединяют детей, 
находящихся на одном возрастном этапе психического развития, до 
известной степени определяют и более частные психологические 
особенности. Это позволяет говорить, например, о типичных для ребенка 
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раннего возраста или дошкольника особенностях внимания, восприятия, 
мышления, воображения, чувств, волевого управления поведением. 
Однако психические качества не возникают сами собой, они формируются 
в ходе воспитания и обучения, опирающегося на деятельность ребенка. 
Поэтому дать общую психологическую характеристику ребенка 
определенного возраста невозможно, не учитывая условий его воспитания 
и обучения. Дети, находящиеся на разных этапах психического развития, 
отмечает B.C. Мухина, различаются между собой не тем, что они имеют 
разные психические качества, а тем, что у них при известных условиях 
воспитания и обучения могут быть сформированы разные качества, а 
психологическая характеристика возраста состоит прежде всего в 
выявлении тех качеств, которые в этом возрасте можно и нужно 
выработать, используя имеющиеся потребности, интересы и виды 
деятельности [3]. Доминирующая роль воспитания и обучения при 
целенаправленном формировании необходимых психических качеств и 
свойств личности дошкольника приобретает решающее значение при 
реализации проблем коммуникативного развития. 
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С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

ФИТНЕС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Молодежь в любом обществе является его ядром, тем социальным 

слоем, от которого напрямую будет зависеть судьба страны. Обращаясь к 

молодежи Казахстана, в «Стратегии 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства» Президент нашей Республики Нурсултан 

Абишевич Назарбаев сказал: «Я обращаюсь к нашей молодежи. Вы -

воплощение всех наших надежд на будущее. Все что делается нами 

сегодня, -делается для вас. Большинству из вас столько же лет, сколько и 

нашему независимому Казахстану. А к 2050 году вы уже зрелые граждане, 

принявшие участие в исполнении этой программы. Дальнейший путь 

страны определять вам». [1]. 
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Молодежь – основа любого общества, его стратегический ресурс, а 

студенческая молодежь – будущая элита страны, ее потенциал. Для 

реализации себя в сложных социальных и профессиональных условиях 

важное значение имеет вопрос о сохранении здоровья студенческой 

молодежи. 

Состояние здоровья студентов, как и населения в целом — не только 

важный индикатор общественного развития, отражение социально-

экономического и гигиенического благополучия страны, но мощный 

экономический, трудовой, оборонный и культурный потенциал общества, 

фактор и компонент благосостояния. Поэтому знание способов сохранения 

здоровья студентов является чрезвычайно важной и актуальной 

проблемой. 

Большую роль в решении данного вопроса всегда играл здоровый 

образ жизни, который неразрывно связан с рациональными физическими 

нагрузками. На современном этапе развития общество накопило 

достаточно большой опыт применения физической нагрузки в 

оздоровительных целях. Сегодня один из вариантов оздоровления 

организма является фитнес. Это достаточно новое направление в спорте, 

адаптированное под темпы жизни, интересы, возможности и способности 

современного человека. На наш взгляд, фитнес, в силу особенностей 

данной социальной категории населения, является наиболее приемлемой 

формой занятия спортом для большинства студенческой молодежи.  

Фитнес – английское слово, от «fitness» - "to fit" - соответствовать, 

быть в хорошей форме. Фитнесс представляет собой современную 

оздоровительную методику. На сегодняшний день фитнес можно 

определить как систему физических упражнений оздоровительной 

направленности, согласованной с индивидуальным состоянием 

психофизической сферы человека, его мотивационной определенности и 

личной заинтересованностью которая решает одновременно несколько 

задач: помогает сбросить лишний вес, скорректировать формы тела и 

надолго закрепить достигнутый результат.  

В основе фитнесса лежит рациональный подход к естественному 

оздоровлению организма, его содержание составляют: систематические 

физические нагрузки, сбалансированное питание, здоровый и достаточный 

сон, устойчивость к стрессам, отказ от употребления табака, алкоголя, 

никотина и других вредных привычек. 

Современной наукой доказано, что организм человека - целостная 

система. Высокая работоспособность студентов, хорошее самочувствие, 

отсутствие болезней- залог успеха в учебе. возможно только в том случае, 

если все системы и органы работают нормально.  

Под влиянием неблагоприятных факторов, вредных привычек и 

отсутствии соответствующей профилактики снижаются резервные 

возможности любого, даже молодого организма, накапливаются 
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«нарушения». Это приводит сначала к снижению физической, умственной 

и психической работоспособности, которое является признаком 

надвигающейся болезни (а не старости, как принято думать), а затем и к 

появлению самих болезней.  

Студенчество, как никакая другая социальная категория, подвержено 

огромным нагрузкам. Студентам в современных условиях высокого темпа 

обучения, бытовых трудностей, стрессов, сложно уберечься от инфекции и 

токсинов, проблематично правильно питаться или тратить время на 

освоение приемов психорегуляции, посещать сауну, «дышать свежим 

воздухом» и т. п. В связи с этим, правильно организованная физическая 

нагрузка оказывается эффективным и надежным средством компенсации 

возникающих в организме нарушений и поддержания его резервных 

возможностей. Это объясняется тем, что физическая активность может 

нормализующее действовать практически на все органы и системы 

организма, т. к. первоначально, генетически, все они возникли для 

обслуживания именно физической деятельности как залога выживаемости 

вида.  

Фитнес обладает рядом преимуществ, позволяющих стать именно 

ему привлекательным и доступным способом оздоровления студентов: 

1. Фитнес помогает содержать тело в нормах, предъявляемых к нему 
современным обществом, модой. 

Европейский философ Ж. Бодрийяр отмечал: «В наборе потребления 

есть объект более прекрасный, более драгоценный, более яркий, чем все 

другие, более нагруженный коннотациями, чем автомобиль, объект, 

который, однако, все их подытоживает: это – Тело. (...) Современные 

структуры производства и потребления порождают у субъекта 

двойственную практику, связанную с разными (но глубоко связанными) 

представлениями о своем собственном теле: представления о нем как 

Капитале и как Фетише (или объекте потребления)» [2]. Согласно Ж. 

Бодрийяру, сегодня в отношении к телу важна «функциональная красота», 

когда внешняя привлекательность служит отражением внутренних качеств 

индивида, способствующих росту его конкурентоспособности на рынке 

коммуникаций. Например, для преуспевающего менеджера гибкое, 

подтянутое, здоровое тело сигнализирует бизнес-партнерам и 

работодателям о его деловых качествах: динамичности, «натиске», 

«энергии», стрессоустойчивости. Физическая форма является главной 

картой в его игре [3].  

2. Фитнес не требует больших материальных затрат по сравнению с 

другими видами спорта: не требует дорогой одежды, специальной обуви 

или оборудования, а то и специальных сооружений. Этот фактор является 

одним из определяющих для данной социальной категории. 

3. Возможность заниматься фитнесом без предварительной 

спортивной подготовки. 
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4. Фитнес предлагает свободу выбора форм занятий, возможность 

самостоятельного выбора, методики в соответствии с пожеланием 

студентов, так как у фитнеса множество направлений. 

5. Возможность общения. Данное обстоятельство обусловлено 

возможностью заниматься фитнесом в группе, что чрезвычайно важно для 

людей данной возрастной категории. 

6. Фитнес – это не просто набор физических упражнений, он 

включает в себя также тщательно спланированный распорядок дня. Для 

многих студентов фитнес - шанс навести порядок в графике жизни, 

отрегулировать время подъема, отхода ко сну и время приема пищи. 

Какие же результаты дает рациональное использование фитнеса? 

В наиболее сжатом виде оздоровительный эффект фитнеса можно 

описать следующим образом: 

- систематические физические нагрузки приводят к: нормализации 

процессов управления и регуляции прежде всего в триаде: центральная 

нервная система (ЦНС), гормональная система, иммунная система; 

улучшается регуляция трофических и обменных процессов в клетках; 

активизируются синтезирующие процессы в тканях; 

- питание приводится к сбалансированному; 

- устанавливается здоровый и достаточный сон; 

- повышается устойчивость к стрессам; 

- формируется негативное отношение к вредным привычкам. 

Для получения такого результата необходимо во время занятия 

физическими упражнениями заставлять системы:  

1) функционировать более интенсивно за счет усиления нейрогенной 

(по нервным путям) и гуморальной (с током крови) стимуляции; 

2) добиться повышения притока гормонов (обеспечивающих синтез) 

и аминокислот (материала для строительства белков) к этим клеткам во 

время и после воздействия; 

3) после «периода повышенной активности» создавать условия для 

полноценного восстановления. 

Эти условия обеспечивает правильно организованная физическая 

тренировка на занятиях по фитнесу. «Пусковую функцию» выполняет 

ЦНС. Ее сигналы увеличивают интенсивность функционирования клеток 

исполнительных органов и активизируют гормональную систему. 

Вслед за этим повышается активность обеспечивающих систем, 

ускоряющих доставку кислорода, энергетических субстратов, аминокислот 

и гормонов к тканям. Роль кислорода и энергетических субстратов проста: 

обеспечить повышенную активность тканей в процессе самой работы. 

Основные же перестройки в организме, в том числе оздоровительного 

характера, стимулирует и обеспечивает гормональная система. Этот 

механизм можно представить следующим образом. 

Проникновение гормонов через мембраны клеток активных тканей и 
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их накопление в клетках ускоряет процессы целесообразного разрушения и 

процессы синтеза внутри клеток. 

Одной фразой этот механизм может быть сформулирован так: 

физическая тренировка способствует тому, что на смену слабым и 

сломанным клеточным структурам приходят новые, молодые, более 

жизнеспособные. 

Параллельно решаются задачи укрепления мышц, увеличения их 

эластичности и выносливости, улучшения подвижности в суставах. А это 

— основа хорошего самочувствия, высокой работоспособности и, в 

конечном счете, отличного настроения и оптимистичного настроя, которые 

вместе с отсутствием заболеваний и недомоганий создают ощущение 

здоровья. 

Конкретно же оздоровление заключается в следующем: 

1. Во время тренировки активизируются два основных процесса, 

управляемых гормональной системой: 

а) мобилизуются основные энергетические ресурсы организма 

(углеводы, внутримышечные и подкожные запасы жиров) и расщепляются 

аминокислоты и белковые структуры тканей; 

б) запускаются синтезирующие процессы, которые являются основой 

обновления ДНК, исправления в ней ошибок, — поэтому идет омоложение 

и оздоровление организма. Таким образом, протекают в балансе 

разрушающие (катаболические) и синтезирующие (анаболические) 

процессы. 

В связи с этим большим оздоровительным эффектом будет обладать 

такой вид гимнастики, при котором белковые структуры организма 

ускоренно обновляются в сравнении с процессами разрушения — 

катаболизма. Такая тренировка должна в наибольшей мере стимулировать 

синтез и выброс гормонов, вызывающих анаболический эффект (т. е. 

ускоряющий целесообразный  

2. Большинство систем организма обслуживают мышечную 

деятельность. Поэтому, если человек имеет тренированные мышцы, то, как 

правило, он обладает более высоким уровнем работоспособности всех 

систем, в том числе гормональной, сердечно-сосудистой, нервной, опорной 

и др. Следовательно, рациональная тренировка оздоровительной 

направленности должна эффективно решать задачу повышения силы и 

выносливости практически всех мышечных групп, не оставляя слабых 

звеньев. 

3. Среди систем, нарушения в которых непосредственно приводят к 

потере здоровья, на первом месте стоит пищеварительная, включая 

обслуживающие ее железы (печень, поджелудочная и др.). Следовательно, 

система физических упражнений должна способствовать оздоровлению и 

этого важнейшего отдела  

4. Многие болезни связаны с заболеваниями позвоночника. Они 
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вызываются либо органическим поражением (травмой), либо 

гипертонусом мышц спины (более 80 % случаев), либо недостатком 

движений в этом отделе опорно-двигательного аппарата. Рационально 

построенная тренировка должна обеспечивать профилактику заболеваний 

позвоночника. укреплять все мышечные группы спины и брюшного пресса 

для создания мышечного корсета для позвоночника. 

Таким образом, фитнес решает стратегически важные задачи, 

являющиеся центральными для обретения здорового образа жизни. Для 

студенческой молодежи, в силу рассмотренных факторов и особенностей, 

фитнес является одним из приемлемых вариантов оздоровления. 
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