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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
 

Аманжолова М., Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, магистрант  
Есенгулов Д., Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,  магистрант 
(Ғылыми жетекшісі —  педагогика ғылымдарының докторы, профессор Тажигулова Г.О.) 

 
ТРАНСПОРТТЫҚ ЖҮЙЕНІ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАРАУДЫҢ 

ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖОЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
 

Қазіргі уақытта автомобиль көлігі паркінің қарқынды өсуі жалғасуда, ең алдымен жеңіл 
автомобильдердің үлесі өсуде. Парк өсімі автотехникалық қызмет көрсету жəне жөндеу саласын 
тиісті дамытуды талап етеді. Осы саладағы өсіп келе жатқан бəсекелестік, сондай-ақ автомобиль 
көлігінің жылжымалы құрамын пайдалану қарқындылығын ұдайы арттыру техникалық сервис 
кəсіпорындарында қызмет көрсету процестерін жетілдіруді талап етеді.) Бұл жетілдіру техникалық 
қараудың диагностикалық жолдары арқылы жүзеге асады. Бұл жұмыста транспорттық жүйені 
модернизациялау жолдарын жетілдіру туралы ақпарат беріледі. 

Көлік-жолаушылар мен жүктерді тасымалдаудыт ұйымдастыратын экономика, шаруашылық 
саласы. Қазіргі заманғы серпінді өзгеретін жағдайларда көлік біртіндеп мемлекеттің дамуындағы 
маңызды элементке айналады. Көлік əр түрлі тоннажды жолаушылар мен жүктерді тасымалдайтын 
саладан, экономика жағдайына толық көлемде əсер ететін салааралық жүйеге реформаланады. 
Өндірістің бірыңғай процесінің құрамдас бөлігі бола отырып, көлік саласы елдің өндірістік 
ресурстарын қолданудың тиімділігін қамтамасыз етеді.[1, 12б] 

Автосервис қызметтері нарығындағы қазіргі заманғы бəсекелестік жағдайлар, жерге жоғары 
жалдау ақысы, салық жүйесі кəсіпорындарға қызмет көрсету тəсілдерін өзгертуге жəне жаңартуға, өз 
бөлімшелері мен құрылымдары жұмысының тиімділігін арттыру жолдарын іздеуге мəжбүр етеді. 

Заңды түрде ТҚҰ саны бір диагностикалық желінің өткізу қабілеті жылына орташа есеппен 
10000 АҚТС құрауы тиіс деген шартпен анықталады. Бірақ қазіргі заманғы диагностикалық 
жабдықты қолдану салдарынан көлік құралдарының техникалық жай-күйін диагностикалау бойынша 
орындалатын жұмыстардың еңбек сыйымдылығының төмендеуі диагностикалық желілердің өткізу 
қабілетінің артуына алып келеді. Бұл ТҚҰ-ның өндірістік бағдарламамен қамтамасыз етілмеуінің 
себебі болуы мүмкін жəне соның салдарынан олардың жұмысының тиімділігінің төмен болуына 
əкеледі. Екінші жағынан, көлік құралдары паркі санының жоғары өсу қарқынына байланысты жеке 
алынған өңірде диагностикалық желілердің өткізу қабілеті жылжымалы құрамның техникалық жай-
күйін диагностикалау жөніндегі қызметтерге сұранысты толық көлемде қанағаттандыру үшін 
жеткіліксіз болатын жағдай туындауы мүмкін. Жоғарыда айтылғандардың барлығы негізгі 
мақсаттарының бірі жол қауіпсіздігіне тікелей əсер ететін көлік құралдарының техникалық - жай-
күйін анықтау болып табылатын ГТҰ жүйесінің жұмыс істеу тиімділігіне теріс əсер етеді. 

Жоғарыда көрсетілгендермен қатар, халықтың қажеттілігі де өзгереді. Бүгінгі күні көлік иесі 
хабардар жəне талап етілген. 

Қазіргі кезеңде нарықтағы жоғары позицияны жəне тұтынушылардың сенімін ұстау үшін 
кəсіпорын басшылығына ТҚС-да жұмыс істейтін сервистік жүйелер клиентке мұқият қарауды, 
техникалық қызмет көрсету (ТҚ) жəне жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізуге өтінімді дұрыс 
орындауды, клиенттің сервистік орталыққа бірінші рет келуі кезінде автомобильдің ақауларын 
жоюды қамтамасыз етуі маңызды. Қызмет көрсету кезінде жұмыстың нашар сапасына наразылықтар 
нөлге түсуі тиіс. Қызмет көрсету технологиясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: кəсіпорын иесі мен 
қызметке тапсырыс беруші үшін ең аз шығын; қызметті орындаудың ең аз уақыты; жұмысты 
орындаудың жоғары сапасы. Мұндай клиентке бағытталған бағыт-кəсіпорындардың одан əрі тиімді 
қызметінің негізгі ресурстарының бірі. [2, 107б] 

Техникалық сервис кəсіпорындарында(ТСК)өтінімдер ағыны автомобильдер паркінің көлеміне, 
автомобиль сервис кəсіпорындарының орналасқан жеріне, маусымдық құбылыстарға жəне басқа да 
бірқатар факторларға байланысты, сондай-ақ жоспарланбаған уақытқа ТҚ аймағының жұмыс орнын 
ала отырып, жөндеу процесінде анықталған жəне ықтимал сипаты бар автомобильдердің күрделі 
диагностикаланатын ақауларына байланысты. [3, 52б] 

Техникалық байқауды өткізу кезінде бақылау-диагностикалық жұмыстарды жүргізу арқылы 
көлік құралдарының техникалық жай-күйін техникалық нормативтік құқықтық актілердің 
талаптарына сəйкестігін тексеру жүзеге асырылады. 
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Көлік құралдарын техникалық байқау көлік құралдарын техникалық байқауды жүргізуге 
рұқсаты бойынша көрсетілген Министрлік белгілеген диагностикалық станцияларға қойылатын 
талаптарға сəйкес келетін диагностикалық станцияларда олардың мемлекеттік тіркелген жеріне 
қарамастан жүргізіледі. [4, 217б] 

Техникалық байқаудан өту үшін диагностикалық станция қызметкері: 
тиісті санаттағы механикалық көлік құралын басқару құқығына арналған талоны бар жүргізуші 

куəлігі (бұдан əрі – жүргізуші куəлігі); 
көлік құралын тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – техпаспорт); 
техникалық байқауды өткізу үшін ақы төленгенін растайтын құжат. 
Диагностикалық станциялар техникалық байқауды өткізу бойынша қызметтердің тарифтерін 

дербес қалыптастыруға құқылы, сондықтан əр түрлі станцияларда осы қызметтердің құны өзгеше 
болуы мүмкін. 

Техникалық байқауды өткізу үшін төлемді алдын ала қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы 
да, диагностикалық станцияда да жүргізуге болады. 

Бақылау-диагностикалық жұмыстардың нəтижелері бойынша диагностикалық станция 3 данада 
көлік құралының диагностикалық картасын ресімдейді. Осы картаның бірінші данасы оның иесіне 
беріледі жəне осы станцияның техникалық байқауды өткізу үшін қажетті Бақылау-диагностикалық 
жұмыстарды орындау фактісін растау болып табылады. 

Техникалық байқауды өткізу мерзімділігі рұқсаттың қолданылу мерзімімен жəне сертификатта 
тиісті белгімен анықталады. [5, 256б] 

Техникалық байқаудан рұқсат пен сертификатта көрсетілген айдың соңына дейін өту қажет. 
Автомобиль сатып алу кезінде техникалық байқаудан өтудің кейбір ерекшеліктерін атап өткен 

жөн: 
егер автомобиль сатып алынған жəне тиісінше тіркелген болса, алдыңғы техникалық байқаудан 

кейін қанша уақыт өткеніне қарамастан, мемлекеттік тіркеуден өткен сəттен бастап 10 күн ішінде ол 
техникалық тексеруге ұсынылады; 

егер автомобиль сатып алынса жəне тіркелсе, бұл ретте оның шығарылған жылынан бастап 
шығарылған жылын қоса алғанда 2 жылдан аспайтын уақыт өтсе, оған қатысты техникалық байқау 
жүргізілмейді. Бұл жағдайда ұйымдастыру қажет кейін 10 күннен кешіктірмей мемлекеттік тіркеу 
автомобильдің жүгінуге рұқсатты беру . 

Ұйым техникалық байқаудан өтуден басқа, көлік құралын жол қозғалысына қатысуға жіберуге 
рұқсат алған жөн, өйткені онсыз көлік құралының техникалық байқаудан өткені туралы құжатта белгі 
қойылмайды жəне көлік құралы жол қозғалысына қатысуға жіберілген болып табылмайды. 

ГТҰ шеңберінде көлік құралдарының техникалық жай-күйін анықтау жөніндегі Бақылау-
диагностикалық жұмыстар мамандандырылған техникалық байқау пункттерінде (ТҚҰ) жүргізіледі. 
ТҚҰ — дағы технологиялық процесс* жеке операциялар орындалатын, жүйелі орналасқан 
бекеттерден тұратын диагностикалық желілерде жүзеге асырылады-автомобильдің тиісті тораптары 
мен жүйелерінің техникалық жай-күйі анықталады.  

Техникалық байқау пункттерінде орындалатын Бақылау-диагностикалық жұмыстардың көлемі 
АҚТС ГТҰ жылдық өндірістік бағдарламасына байланысты.  Бұл көрсеткіш "кездейсоқ" өлшем 
болып табылмайды жəне есептік кезеңде мемлекеттік техникалық байқаудан өтуге жататын көлік 
құралдарының санымен анықталады [5, 33]. Аймақта АҚТС ТҚЖ диагностикалық желілерінің 
қажетті санын анықтау маңызды құрамдас болып табылады - Жол қауіпсіздігі деңгейіне тікелей əсер 
ететін көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқау жүйесін заңнамалық реттеу. 

Қазақстан экономикалық дамушы елдер арасында жол-көлік оқиғаларының (ЖКО) деңгейі 
бойынша айтарлықтай жоғары деігейде. Жүргізілген зерттеулердің нəтижелері ЖКО-ға қатысқан 
автокөлік құралдарының 30% - дан астамы оларды пайдалануға тыйым салынған ақаулар болғанын 
көрсетті. Ақаулы автомобильдердің жалпы санының 29% тежегіш жүйесінің, 20% рульдік 
басқарудың жəне 19% жарық аспаптарының ақаулықтары болған. Əдеби көздерді талдау көлік 
құралдарының техникалық ақаулығынан ЖКО-ның үлесі ЖКО-ның жалпы санының 25% - ын 
құрайтынын көрсетті,бұл ресми статистика мəліметтерінен 6 есе артық. Бұл бірқатар жағдайларда 
ЖКО болған кездегі автомобильдің нақты техникалық жағдайын анықтау мүмкін еместігіне, сондай-
ақ оларды құжаттау мен талдаудың қолданыстағы тəжірибесінің белгілі бір кемшіліктеріне 
байланысты. 

Автомотокөлік құралдарының техникалық жай-күйін мемлекеттік қадағалаудың негізгі нысаны 
мемлекеттік техникалық байқау (МТҚ) болып табылады. Қазіргі уақытта техникалық байқау жүргізу 
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жөніндегі функцияларды жол қозғалысы қауіпсіздігінің мемлекеттік инспекциясынан (ГИБДД) жеке 
компанияларға беруді көздейтін бірқатар заң жобалары бар. Қағидатты сəттердің бірі өзін-өзі 
реттейтін ұйымдарда техникалық байқау пункттерін (ТҚҰ) міндетті тіркеу болып табылады. Алайда 
ұсынылып отырған заң жобалары Көлік құралдарын техникалық тексерудің диагностикалық 
желілерінің санын оңтайландыру мəселесін қозғамайды. 

Жүргізілген талдау нəтижесінде келесі қорытындылар жасалды:  
- қауіпсіздік талаптарының нормативтік базасы (МЕМСТ, ТШ жəне т. б.) ескірген жəне елеулі 

қайта өңдеуді жəне халықаралық талаптарға сəйкестігін талап етеді; 
-қазіргі заманғы жабдықтарды қолдану, көлік құралдарының техникалық жағдайын анықтау 

жөніндегі жұмыстардың сапасын оңтайландыру жəне бақылау бақылау Бақылау-диагностикалық 
операциялар уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Осылайша, МТТ рəсімі шеңберінде орындалатын 
жұмыстардың еңбек сыйымдылығының нормативтерін түзету қажеттілігі туындайды; 

- заманауи талаптарға жауап беретін диагностикалық желілердің қажетті санын анықтаудың 
теориялық пысықталған əдістемесі жоқ, бұл ГТҰ жүйесінің тиімді жұмыс істеу жолында елеулі 
кедергі болып табылады; 

- ұзақ мерзімді перспективада диагностикалық желілердің санын оңтайландыру қажеттілігі бар. 
Қаралған зерттеулердің ешқайсысында АҚТС санының өзгеруін болжау жүргізілген жоқ, ал 
статистика деректерін пайдалану диагностикалық желілер санының тек есепті кезеңнің соңында ғана 
оңтайлы мəнге сəйкестігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді жəне ГТҚ қызметтеріне 
сұранысты жоспарлауға мүмкіндік бермейді. 

Қорыта келе, көлік жүйелерін жаңғырту жоспарлы ретке келтіру дəрежесін арттыруға, көлік 
коммуникациялары желісін құрылымдауға, магистральдық көшелер мен жолдардың, қатынастан тыс 
жолдардың техникалық жай-күйін халыққа көліктік қызмет көрсетудің бас тұжырымдамасына жəне 
қазіргі заманғы көлік құралдарының техникалық мүмкіндіктеріне сəйкес келтіруге бағытталған 
бірқатар іс-қимылдарды қамтиды. Жаңғырту шаруашылық-іскерлік жəне тұтыну тасымалдарын 
қамтамасыз етудікөлік шуынан жəне автомобильдердің пайдаланылған газдарынан кепілді қорғауды, 
қалалық көліктің барлық түрлерінің сенімділігі мен жұмыс қауіпсіздігін көздейді. 
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NUMERICAL DYNAMICS OF SMALL RODENTS ON THE TERRITORY OF THE STATE 

NATIONAL NATURAL PARK "BUYRATAU" 
 
The 2020 pandemic showed the whole world about its unpreparedness for all sorts of dangerous 

diseases in the world. Just recently, in many conferences, the question of the spread of coronavirus among 
animals was raised. 

It is not a secret that rodents are carriers of some dangerous diseases like coronavirus and bubonic 
plague. In this article, we raise the issue of controlling the number of small rodents in the territory of the 
national nature park, since until this moment monitoring of these representatives was not carried out. 



6 
 

Environmental monitoring of small rodents will control the number and prevent possible imbalances in the 
food chain of the national park. Moreover, monitoring the condition of rodents will prevent the occurrence 
and spread of dangerous diseases. This indicates the relevance of this issue. 

Environmental monitoring will help preserve the number of small rodents, including those that are at 
the stage of extinction. Preventing imbalances in the food chain will help avoid many problems in a given 
territory. This shows the high scientific and practical significance of this work. 
The Republican State Institution "State National Natural Park" Buyratau "is one of the last environmental 
institutions that appeared in the vastness of the Republic of Kazakhstan on March 11, 2011. 

National Natural Park "Buyratau" (translated from kazakh - "Curly Mountains") is located in the 
transition zone between subzones of moderately arid and dry steppes, which determines the uniqueness of 
the territory in combination of steppe ecosystems with forest (birch and aspen groves, black alder 
groves).The main types of landscape are flat - shallow hills and low mountains. 

Research methods: the material for this work was collected in various regions of the State Scientific and 
Production Enterprise "Buyratau" and adjacent territories. Field expeditions were carried out in various 
landscape zones of the national park. Ecological - faunistic research covers all types of park landscapes: 
mountain-hills, zonal - steppe, meadow and semi-desert. In the process of performing scientific works, 
generally accepted modern research methods were used. Research materials were obtained mainly by visual 
observation and census work, which were carried out in all the main biotopes of the national park and 
adjacent territories. 

The fauna is one of the main components of the natural environment, an important component of the 
natural resources of the Republic of Kazakhstan. 

To ensure the protection and rational use of wildlife, the Resolution of the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Kazakhstan dated August 21, 1995 No. 1153 approved the "Procedure for the state registration 
of animals and the maintenance of the State cadastre of wildlife in the territory of the Republic of 
Kazakhstan", in accordance with which the maintenance of state registration of wild animals and the the 
animal world should be carried out according to uniform methods. 

In order to implement this decree, as well as the correct management of hunting and the rational use of 
resources of the most important hunting and game animals, the development of ecological foundations for 
the conservation and reproduction of rare and endangered species of animals and birds, the Committee for 
Forestry and Hunting of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, with the involvement of 
leading scientists of the Institute of Zoology of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan and specialists of subordinate organizations, has developed "Methodological recommendations 
for the registration of certain species of wild animals" "On the organization of registration of the number of 
wild animals in the protected area." The Committee issued a special Order No. 203 dated September 14, 
2005, prescribing to carry out all counts of wild animals on the territory of Kazakhstan according to the 
above-mentioned single "Methodological Recommendations". 

Based on the "Methodological Recommendations", "Instructions for the registration of wild species of 
animals in the territory of the Republic of Kazakhstan", approved by order of the Minister of Agriculture of 
the Republic of Kazakhstan dated March 1, 2012 No. 25-03-01 / 82, in the State Scientific and Production 
Enterprise "Buyratau", taking into account its physical -geographic features and characteristic 
representativeness of the fauna, the Program "On the registration of wild animals inhabiting the territory of 
the State National Research and Production Enterprise and adjacent territories" was developed. 

For counting, indicator (monitoring) species of animals and birds were selected in the park. 
Indicator species of animals inhabiting the territory of the "Buyratau" park include: red deer - red deer, 

argali (Red Book), roe deer, wild boar, wolf, fox, badger, steppe polecat, bobacmarmot, white hare and hare. 
In the summer, when determining the relative abundance of murine rodents and insectivores, the 

methods of counting a trap were used - for days on trapping lines, counting with cylinders installed in ditches 
and along fences. (Novikov 1953). Bats were studied by the method of Kuzyakin (1916), Strelkov (1980). 
The census of marmots was carried out according to the following methods: route-visual census (Bibikov, 
1956), route-site method of counting according to the number of families (Mashkin, 1984). Census of 
badger, fox, corsac was carried out according to the method: route-visual census of burrows (Likhachev, 
1956). 

The correctness of the species identification of animals was checked according to the corresponding 
tables and descriptions given in the field guides and faunistic reports. 

In addition, to carry out the planned work, materials from the Nature Chronicle of the park, 
departmental and survey data, literary information were used. All digital data obtained in the course of 
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research are subject to statistical processing according to appropriate recommendations and computer 
programs. 

To monitor the mammalian fauna of the park, indicator species were selected. 
 Indicator species SNNP "Buyratau"were selected according to the following indicators specified in the 

Chronicle of Nature: sufficient abundance, the presence of a reaction in these species (decrease, increase in 
the number of individuals) to changes in the external environment, well-manifested boundaries of the species 
distribution, the possibility of taking into account traditional methods of accounting, ease determination of 
the type of indicator, participation in food chains of biocenoses. 

On the basis of the initial ecological survey of the territory of "SNNP" Buyratau"and adjacent areas and 
analysis of accounting data, for the period of creation of the park, the following list of indicator mammalian 
species was determined for this territory in the amount of 11 representatives of species from various 
taxonomic groups of mammals. This list is reflected in the Park Passport. At present, taking into account the 
accumulated practical experience, we are preparing to make some changes to this list.For registration and 
observation of indicator species of animals, permanent registration routes and monitoring sites have been 
laid. 

According to the data of the conducted counts, information on the dynamics of the actual number of 
indicator, some rare and Red Data Book species of animals and birds in the RSU “GNPP“ Buyratau ”for 
2012-2017 is given in Table 1. 

 
Table 1. Dynamics of the number of indicator species in the territory of SNNP "Buyratau" 

Species name Number by years 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Mustela eversmannei 20 40 45 65 70 60 

2 Marmota bobaci 5452 5668 5846 5840 5988 5920 

3 Lepus timidusi 235 210 240 170 185 260 

4 Lepus europaeusi 130 150 140 160 140 140 
Note: i - indicator view for the park 
 
As the analysis of the census wilds given in Table 1 shows, the number of the main number of indicator 

and key species of animals during the period of the park's functioning, although insignificantly, increases, in 
a small number of species it is at a stable, rather low level, some animals are generally rare. We will try to 
explain the reasons for this in the following brief essays on the mammals of the park and adjacent territories. 

At the beginning of the study of the teriofauna of the region of the representative office of SNPP 
"Buyratau" on the topic of this report, the species composition of the mammalian fauna of the national park, 
in general, had already been studied. 

Large species of mammals, well observed in the natural complexes of the park, have been studied and 
described, primarily of the order - Predators, Artiodactyls, Hare-like, from the order of Rodents - marmots. 

When writing the essays, materials from the final report were used on the topic: "Mammals of the State 
Research and Production Enterprise "Buyratau"and adjacent territories (species composition, spatial and 
biotopic distribution, abundance, development of a monitoring system)". 

The nomenclature and sequence of taxa in species sketches, Kazakh names are given from the Book of 
the genetic fund of the Kazakh SSR. Part 1. Vertebrates 

The limiting factors for the marmot in the park include the state of the food supply and climatic 
conditions. In the habitats of the bobac marmot, severe spring-summer droughts and fires are not uncommon. 
Significant burnout of vegetation leads to lack of food, an increase in the number of deaths from predators. 
The plowing of the steppes, which sharply reduced the number of marmots, is currently not carried out even 
in the border areas. 

The significance of the predators is palpable. Bobac marmot, although a strong animal and an adult 
animal, is overcome only by a wolf, a large vicious dog and eagles, a golden eagle and a burial ground, but 
foxes, large ferrets, buzzards - long-legged buzzards take marmots and semi-mature animals. The estimated 
number of marmots in the "State Research and Production Enterprise" Buyratau"in 2012 amounted to 5450 
individuals, in 2013 - 5670, in 2014-5846, in 2015-5840, in 2016-5988, in 2017 - 5920, i.e. the number of 
marmots in the park is quite stable, because some of the marmots in spring settle in adjacent territories (Fig. 
1). 
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Figure 1.  Dynamics of the number of steppe marmot (marmotabobac) over the last 6 years 

 
Conclusions: the data presented in the article showed that the number of small rodents on the territory 

of the National Natural Park “Buyratau”varies (in most cases upwards). However, some years show a decline 
in comparison with the previous year (2017) due to weather and other conditions. 

Of course, continuous monitoring of the number and condition of small rodents not only on the basis of 
the national natural park, but also throughout the territory of the Republic of Kazakhstan, will allow 
preserving and increasing the species indicators of these representatives. 

Moreover, it is the first step towards preventing the emergence and spread of dangerous infections 
among small rodents. 

 
References: 

1. N.V. Bashenin, N.P. Lavrov. Methods for determining the number of small rodents by trap - days.Materials 
"Guidelines for conducting certain species of wild animals." -Astana, 2005-p.206. 

2. Vinogradov B.S., Gromov I.M. Brief guide to rodents: - L. "Science", 1984.-p.136. 
3. Minakov A.I. Mammals of the State Scientific and Production Enterprise "Buyratau" and adjacent territories 

(species composition, spatial and biotopic distribution, abundance, development of monitoring systems). // Final report 
on research work for 2012-2016 - p. Molodezhny 2017.- p.84. 

 
 
 

Əсет Н.С., М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, «Тоқыма жəне тамақ инженериясы» 
жоғары мектебі, МЖТ-20-2пк тобы, магистрант 
(Ғылыми жетекші -  х.ғ.к., профессор Уразбаева К.А. ) 

 
ФУНКЦИОНАЛЬДЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ЖАҢА СҮТТІ ДЕСЕРТТІҢ ҚҰРАМЫН НЕГІЗДЕУ 
 
Соңғы жылдардағы  тұрғындардың тамақтану барысында салауатты өмір салтына  деген 

көзқарасының артуы, бағасының жоғары болуына қарамастан  сапасы жоғары, бояу мен  
консерванттарсыз, табиғи десерт өнімдеріне деген сұраныстың артуына алып келеді [1]. 

Қазақтстанда дəстүрлі емес сүт өнімдеріне деген сұраныс өте үлкен  жəне  оларға деген 
талғамның артуы  оның  нарығының дамуына үлкен  потенциал береді. Алайда, қазіргі таңда 
еліміздің сүтті десерттер нарығында  дəстүрлі емес сүт өнімдерінен алынған десерттік өнімдер 
ассортименді аса көп емес.  

Айта кететін жайт,  қазіргі таңда ұсынылып отырған cүтті десерт өнімдерінің басым бөлігі сүт 
қышқылды (ферменттелген) өнімдерге жатадаы тек ғана аз бөлігі ғана ферменттелмеген сүт 
десерттеріне жатады. Сонымен қатар,  диетологтар тəжірибе жүзінде сүт қышқылды өнімдерді 
қолдануға кеңес бермейді,  сондықтанда функциональдық бағыттағы ферменттелмеген сүтті десер 
өнімдерін жасау үлкен маңызға ие болып отыр.  Сүтті десерттердің ең басты көрсеткіштерінің бірі ол 
олардың консистенцисы болып табылады. Сүт сарысуы көбік түзгіштік пен өнімнің  көпсіу қасиетін 
арттыратын құрам бөліктердің бірі болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, сүтті десерт өнімдері 
мен балмұздаққа сүт сарысуын қосу өнімнің көпсіуі 15–20 %-ке арттырады, сондай-ақ оның оңай 
сіңіруіне мүмкіндік береді.  
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Функциональдық бағыттағы, құрамында табиғи студне түзу жемісті-көкөністі сүтті десерт 
өнімдерін жасау үлкен маңыздылыққа ие.  

Мұндaй əcepгe  түpлі əдіcтepмeн қoл жeткізyгe бoлaды, бұл peттe  кeң бoлaшaқ жepгілікті  
өсімдіктремен көкөністерді қолдану бoлып oтыp, oлap  өнімнің тaғaмдық құндылығын apттыpaды  
жəнe дe  eмдік əcepгe иe биoлoгиялық бeлceнді  зaты бap.  

Тaбиғи  өcімдік шикізaты мaқcaттық жəнe  пpoфилaктикaлық  бaғыттaғы десерт жacayғa 
мүмкіндік бepeді.  Мұндaй десерттерді тұpaқты түpдe қoлдaнy aғзaғa cыpттaн жəнe іштeн кeлeтін  
қoлaйcыз жaғдaйлapдың тepіc  əcepін бoлдыpмaйды [2,3]. 

Жoғapыдa aтaлғaндapдың бapлығын ecкepe кeлe, cүт capы cyы нeгізіндe  жəне асқабақ пен 
алмұрт езбесін  қoca oтыpып сүтті десерт жacayма вторлардың ғылыми жəнe тəжіpибeлік 
қызығyшылығын тyындaтып oтыp.   

Функциональдық бағыттағы жаңа сүтті десерттің технологиялық шешімін жетілдіру үшін негізгі 
шикіза ретінде сүт сарысу мен асқабақ жəне алмұрттың езбесі алынды. Сүтті десерт құрамында 
рецептура бойынша су орнына сарысу  қолданды.  

Фуркциональдық бағыттағы сарысу негізіндегі сүтті десерт жасау үшін асқабақ пен алмұрт 
езбесінің рациональды мөлшерін анықтап алдық.  Ол үшін сүтті десерт сынамаларының  
органолептикалық көрсеткішін баллдық бағалау арқылы анықтадық. Бұл үшін асқабақ жəне алмұрт 
езбесінің мөлшері сарысудың 5 ден 20 % құрайтын сүтті десерттің сынамаларын алдық, ал бақылау 
ретінде езбе қосылмаған десерт алынды.  

Тəжірибелік жəне бақылау сынамаларының  оргонолептикалық бақылауларының нəтижесі 1, 2-
кестелерде келтірілген.  

 
Кесте 1 – Функциональдық бағыттағы  сүтті десерттің өсімдікті-жемісті мөлшеріне байланысты 

баллдық көрсеткіштері  
Көрсеткіштер  Көрсеткіштерін балл бойынша бақылау 

Асқабақ езбесінің салмақтық үлесі, % 

- 5 10 15 20 

Дəмі мен иісі 1 1 2 2 1 
Консистенция  1 2 2 2 1 
Сыртқы түрі мен түсі 1 1 1 1 1 
Барлығы 3 4 5 5 3 

 
Кесте 2 - Функциональдық бағыттағы  сүтті десерттің асқабақ мөлшеріне байланысты 

органолептикалық көрсеткіштері 
Асқабақ езбесінің 
мөлшері, % 

Органолептикалық бақылау 

Бақылау  Консистенциясы өте сұйық, біркелкі, крем түсті, сарысу дəмі бар 
5 Консистенциясы сұйық, біркелкі, крем түсті, ауыз қуыратын дəм бар 
10 Консистенциясы тұтқыр, біркелкі, ашық сары түсті, аздап ауыз қуыратын 

дəм бар 
15 Консистенциясы тұтқыр, аққыш, біркелкі, ашық сары түсті, асқабақпен 

сарысудың үйлесімді ерекше дəмі сезіледі 
20 Консистенциясы тұтқыр, аққыш емес,  ашық сары түсті, асқабақ дəмі қатты 

білінеді 
 
Зерттеулер нəтижесі көрсеткендей, ең жақсы органолептикалық көрсеткіштер асқабақ пен 

алмұрт езбесінің 10 жəне 15% салмақтық үлесін қосқанда орын алады. Бақылау сынамаларымен 
салыстырғанда олар қою, тұтқыр консистенцияға ие,  жасунық дəмі байқалмайды. Езбенің  мөлшерін 
20%  қосқан кезде сүтті десерт консистенциясы қатты  қою болды жəне  аққыштығын мүлдем дерлік 
жоғалтты жəне бөгде дəм пайда болды. Сондықтанда сарысу негізіндегі сүтті десерт алуда асқабақ 
пен алмұрт езбесінің ең оптимальды мөлшері 15%.  

Сонымен бірге  өнім құрамына езбе қосу  сарысумен асқабақ пен алмұрт дəмімен үйлесетін, 
дайын өнімге қажетті консистенция беретін қосымша дəмдеуішті қосымшаларды қажет етеді.  
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Қосымша дəмдеуіштер ретінде майлылығы 35% болатын құрғақ кілегей,  сұлы ұны жəне  какао 
сиробы таңдалынды. Көрсетілген толықтырғыштарды қолдана отырып десерт өнімінің  тəжірибелік 
сынамалары жасалынды. Сынамалардың барлығына  15%  мөлшерінде асқабақпен алмұрт езбесі 
бірге қосты. Бақылау сынамасы ретінде  қосымша қосылмаған сарысу мен асқабақ жəне алмұрт 
негізіндегі десерт  жасалынды. Зерттеу нəтижелері 1-сурет жəне 3-кесте де келтірілген. 
Органолептикалық көрсеткіштерін бақылауда 1 мен 5 аралығындағы баға берілді.  

 
Кесте 2 – Жасалған сүтті десерттің органолептикалық көрсеткіштері  

Атауы  Дəмі мен иісі Сыртқы түрі мен түсі Консистенциясы 
Бақылау  Асқабақпен  сарысудың 

үйлесімді ерекше дəмі 
сезіледі 

Біркелкі ашық сары Біркелкі, тұтықыр, 
аққыш 

Сынама 1 Аздап сұлы дəмі сезіледі, 
ұнды 

Крем тəрізді Біркелкі, тұтықыр, 
аққыш 

Сынама 2 Сүтті өсімдікті ерешке дəм 
мен иіс 

Крем тəрізді Біркелкі, тұтықыр, 
аққыш 

Сынама 3 Какао иісі мен дəміне тəн Ашық қоңыр Біркелкі, сұйық, өте 
аққыш 

Ескерту: Сынама 1 – сұлы ұны қосылған сүтті десерт, Сынама 2 – майлылығы 35 % болатын 
құрғақ кілегей қосылған қосылған сүтті десерт, Сынама 3 – какао сиробы қосылған сүтті десерт, 
Бақылау – сарысу мен асқабақ жəне алмұрт негізіндегі сүтті десерт 

 
Бақылау жəне тəжірибелік сынамаларды органолептикалық бағалау (1-сурет) көрсеткендей ең 

жаақсы көрсеткіш сұлы ұны мен құрғақ кілегейді қосқанда байқалды. Сұлы ұны мен құрғақ 
кілегейдің дəмі сарысу негізімен жақсы үйлеседі. Какао сиробын қосқан кезде де құрам бөліктер дəмі 
мен иісінде жақсы үйлесімділік байқалды, алайда какао сиропы өнімге сұйық консистенция 
бергендіктен де ол күткен нəтиже берген жоқ. Ал сұлы  ұны қосылған десерт сыртқы түрі мен иісі 
əдемі болғанымен, оның дəмінде сұлы дəмі байқалып тұрды. 

 

 
 
Сурет 1 – Функциональды сүтті десерттің органолептикалық көрсеткіштерін балмен бағалау 

 
Осылайша жасалған зерттеулерді қорытындылай келе,  функциональдық бағыттағы сүтті десерт 

алу үшін негізгі шикізат ретінде сарысу мен асқабақ жəне алма езбесі таңдалынды жəне қосымша 
ретінде құрғақ кілегей таңдалынды. Сүтті десерт алу үшін асқабақ пен алмұрт езбесінің ен 
оптимальды мөлшері рецептура бойынша қажетті сарысудың салмағының 15% құраса, құрғақ кілегей 
сарысудың жалпы салмағының 3% құрайды. 
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МУР ЗАҢЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА ƏСЕРІ 

 
Жоғары технологиялық əлемдегі ең əйгілі ереже - бұл бақылау, немесе екі жылда бір чиптегі 

транзисторлар саны екі есеге көбейетінін айтатын Мур заңы. Компьютер иелері өздерінің алғашқы 
компьютерлерін еске түсіре алады, оларды қазіргі заманғы модельдермен салыстыра алады. Жаңа 
құрылғы əрқашан бұрынғыға қарағанда кішірек жəне қуатты: Мур заңына сəйкес, əр 24 айда 
интегралды схемадағы чиптер саны екі есеге артады. Бұл формула 50 жылдан асқан жəне қазіргі 
заманғы технологияны құрудың негізгі тұжырымдамасы болды, бірақ, есептеулер бойынша, Мур 
заңы мəңгі өмір сүрмейді. Сан-Францискода дүниеге келген Гордон Мур химия бойынша бакалавр 
дəрежесін бітіріп, достарымен бірге кремний транзисторларымен жұмыс жасау мақсатында беделді 
тəжірибені Уильям Шокли зертханасында қалдырды. Осылайша Intel негізін қалаушылардың бірі 
Гордон Мурның мансабы басталды. 1968 жылы үш дос заманауи ДК-нің негізі болатын интегралды 
схемада жұмыс істеді. 

Технология индустриясының көшбасшысына айналған корпорация осылай құрылды. Гордон 
Мур 15 жылдан астам уақыт компанияның бас директоры болып жұмыс істеді жəне 30 жылдан астам 
уақыт директорлар кеңесінің төрағасы болды (жəне қазір де солай). Интегралды микросхеманың 
дамуынан 6 жыл өткен соң, яғни 1965 жылы Мур бір заңдылықты ашты: микросұлба шыққаннан 
кейін бір жыл өткен соң, транзисторлар санының екі еселенген чиптің жаңа түрі пайда болды. Осы 
көріністі талдай отырып, инженер есептеу технологиясының қуаты экспоненталық өсуде (яғни үлкен 
жылдамдықта) деген қорытындыға келді. Бұл бақылау Гордон Мур заңы деп аталады. 

Мур заңының формуласын электрониканың дамуына байланысты инженерлер немесе мамандар 
жұмысының барлық кезеңдерінде қолданылады. Қарапайым адам үшін Гордон Мур заңының мəні 
мынада: компьютердің өнімділігі мен өңдеу қуаты əр екі жылда екі есеге артады. 

Барлығы технологияның қаншалықты тез ескіретінін байқады, ал жаңасының құны 
қымбаттайды, бірақ сəл ғана. Бұл тенденция Мур заңымен жəне оның технологиялық прогреске 
əсерімен түсіндіріледі. 

Мур формуласының негізгі гипотезасының мағынасымен байланысты бірнеше түсіндірмелерде 
бар. Ең жиі кездесетін мынадай: 

• процессорлардың тактілік жиілігі əр 1,5 жыл сайын екі есе артады; 
• 18 айдан кейін құрылғылардың өнімділігі екі есе артады; 
• теориялық тұрғыдан алғанда, 1 кристалға транзисторлардың мүмкін саны жыл сайын екі есе 

артады; 
• чипті өндіру құны əр 1,5 жыл сайын екі есе азаяды. 
• чиптегі транзисторлардың ең қолайлы саны жыл сайын екі есе артады. 
Заңға қарсы көріністер 
Стэнфорд ғалымдарының графикалық анализі заңға қарсы тұжырым жасауға көмектесті. Ол 

келесідей тұжырымдалған: соңғы жарты ғасырда электрониканы зерттеу мен дамытудың өнімділігі 
20 есеге азайды. 1971 жылы 1000 ғалымның қатысуын қажет ететін тапсырмаларға 20 мыңнан астам 
адам тартылды. Əлемдік экономика ауқымында сіз Мур заңына қарсы жұмысын көре аласыз. 
Дамыған ел халқының жалпы өнімділігі мен зерттеушілердің өнімділігін салыстыра отырып, бір 
ғасыр бұрын өмір сүрген ғалымдар 21 ғасырдың дамытушыларына қарағанда 25 есе өнімді болды 



12 
 

деген қорытындыға келеді. Бұл ессіздікке күрделі қойылған міндеттердің өсіп келе жатқаны себеп 
болды. Жыл сайын ғылыми жаңалықтар мен жетістіктер жасау қиындай түсуде, бұл үшін көбірек 
мамандар тартылуда. IQ жетіспеушілігінің жалпы проблемасы бар, оны жасанды интеллект адамды 
ауыстыру арқылы шешуге болады. 

Элиезер Юдковски, жасанды интеллект зерттеушісі, Мур заңының ғылымның «ессіздігі» үшін 
салдарын шығарды: 18 айда бір рет адамзаттың жойылуына қажетті минималды IQ 1 баллға азаяды 
[1]. 

Мурдың заңын Intel-дің ресми деректерін талдау арқылы растауға немесе жоққа шығаруға 
болады. 2010 жылдан бастап 20 айда бір рет процессорлардың өнімділігі екі есеге артты. 2000-2010 
жж. тиімділік көрсеткіші екі есе баяу өсті, шамамен 23 айда. 1995 жылға дейін тактілік жиілік 36 айда 
бір рет өссе, 2010 жылдан бастап бұл көрсеткіш 25 айда өсіп отырды. 

Мур заңының əсері. Мур заңының əлемге əсер етуінің үш түрін атап өткен жөн: 
• əзірлеушілер арасындағы бəсекелестік, яғни. жылдамырақ жəне қуатты процессор құрудағы 

үстемдік үшін күрес; 
• есептеу қуаты архитектурасын дамыту: технологиялық алгоритмдер үнемі жəне жүйелі түрде 

жаңарып отырады (2 жылда бір рет); 
• нарықты болжау. 
Көптеген əзірлеушілер осы гипотезаны басшылыққа алады, жұмыс осы бақылауды ескере 

отырып жоспарланады. Өндірушілер мен сатушылар жаңартылған процессорлар мен бағдарламалық 
жасақтама қашан шығатынын дəл болжайды. 

Мур заңының салдары. Экономикалық тұрғыдан алғанда, заң технологиялардың құнына əсер 
етеді, өйткені 1 чиптің бағасының төмендеуі жəне сатып алу қабілетінің үнемі үздіксіз өсуі 
байқалады. Қосымша қорытындылар: 

• Экономикалық тиімділік шығындарды төмендету жылдамдығына тікелей байланысты. 
• Əрбір кейінгі технологиялық буында барлық элементтер элементтерінің ауданының азаюы 

байқалады. 
Intel инвесторларының бірі Артур Рок Мур заңының экономикалық қорытындысын 

қалыптастырды. Əр 4 жылда жартылай өткізгіштер өндірісі үшін қолданылатын негізгі құралдардың 
құны екі есеге артады [2]. 

Мур Заңын тарату. Intel инженерлері өздерінің негізін қалаушысының бақылауларын іс жүзінде 
өз өндірістерінің барлық салаларында қолданады. Транзисторлар саны екі есеге көбейеді жəне бұл 
көрсеткішпен құрылғының интеграция деңгейі жəне тұтасымен ДК құрылымының күрделілігі 
артады. 

Бұл Мур заңын бірнеше салада қолдануға мүмкіндік береді: 
Сымсыз технологиялар. Intel компаниясының əзірлеушілерінің негізгі тұжырымдамасы сымсыз 

деректерді беру принциптері өзіндік құны жағынан ең жан-жақты жəне арзан бола түсетіндігін 
мəлімдейді. Демек, технологияны кез-келген гаджетке қолдануға болады. Мур заңы процессорлардың 
өзгеру сипаты мен жылдамдығын болжауға көмектеседі. 

Сенсорлық. Intel өздігінен реттейтін датчиктер желісін дамытады. Сенсор дегеніміз - үш 
функцияны орындайтын құрылғы: өлшеу, байланыс жəне есептеу. Желілерде мыңдаған сенсорлық 
қондырғылар бар жəне олар ақпарат өңдеп, алмасады. 

Фотоны немесе жарық толқындарын пайдалану. Қолданыстағы құрылғылар туралы кез-келген 
ақпарат электр импульсі арқылы беріледі. Қазіргі кезде қолданылатын мыс кабельдері қызып кетуге 
бейім. Сондықтан Intel оптикалық талшықты қолдануға жəне жарық толқындарының көмегімен 
деректерді беруге жүгінді. Жаңа технологияның артықшылығы - жарықтың кез-келген қашықтыққа 
минималды электр шығындарымен ақпарат беру мүмкіндігі. 

Мур Заңы жұмысын тоқтатады? 
Пайдаланушылар мен əзірлеушілерге Intel компаниясының негізін қалаушы өзінің жеке заңын 

жасау кезінде физика мен математиканың негіздерін ескермегенін есте сақтауы керек. 
Мурның бақылауын жалғастыру үшін өндірушілер транзисторларды екі жылда бір рет 

тиімділікті жоғалтпай кішірейту жолдарын жасау керек [3]. 
Бұл процесс шексіз емес, өйткені элементтер үшін физикалық шегі бар. Есептеулер кезінде 

ғалымдар шексіз ұғымдарды қолдана алады, бірақ нақты əлемде бұл мүмкін емес. Транзистордың 
өлшемі бірнеше атомдар болған кезде элементте кванттық өзгерістер басталады, яғни 
транзисторларды тиімсіз ететін электрондардың бақыланбайтын қозғалысы. 2010 жылдан бастап, 
Мур заңынан кейін, əзірлеушілер үшін пайдалы болмай қалды. Оны орындау үшін сізге көп 
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ресурстар жұмсау керек: материалдар, жабдықтар, штат санын көбейту жəне т.б. Келер жылдары  
Мур заңы тиімді жұмыс істемейді, кремний транзисторларының дəуірі 2030 жылға дейін аяқталады 
деген болжам бар. Өкінішке орай, бұл "өсу" қоршаған ортаға əсер етеді, мысалы, американдықтар күн 
сайын 400 000 ұялы телефонды тастайды, ал жер бетіндегі барлық адамдардың күніне қанша техника 
тастайтынын елестету мүмкін емес, өйткені технологиялық салалар өсу шегіне назар аудармай, пайда 
табуды көздейді. 
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САУМАЛ НЕГІЗІНДЕГІ, БЕТ ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ 

. 
Крем (ағл. cream - қаймақ) – бет терісінің немесе аяқ, қол терісінің күтіміне 

арналғанкосметологиялық өнім. Екі типті, яғни сулы жəне майлы негіздердің араласуынан пайда 
болатын эмульсия, жалпы эмульсияның екі типі бар ол майлы негізге қосылған су немесе сулы 
негізге қосылған май. Косметологиялық крем тамыры, сонау Мысыр елінен таралған. Оған дəлел 
өсімдік майы мен хош иісті майлардың негізінде, алғашқы косметологиялық өнімдердің «атасы» 
мысыр ғұламалары Имхотен мен Птахотеп саналады, олар өздерінің өнімдерін мысыр елінің жоғары 
лауазымдағы адамдары үшін дайындаған, атап айтар болсақ фараондар мен абыздар үшін [1]. 

Ежелгі косметологиялық өнімдердің басым көпшілігі өсімдік немесе жануар майларынан 
жасалған. Оларды гүлдерден болмаса емдік шөптерден жасалған тұнбалармен араластырып, құрамын 
байытатын. Жерорта теңізінде орналасқан елдерде, крем негізі ретінде зəйтүн майын қолданатын.Ал 
көптеген Африканың елді мекендерінде кремнің негізі ретінде пальма ағашы бөлетін рафия майын 
алған, əлі күнге дейін көптеген Африка халықтары осы рафия майын қолданады. 

Танымал ежелгі дəрігер Гален «кольд-крем» (суық қаймақ) жасап шығарған, ол жүздеген 
жылдар бойы крем түрі болып есептелген. «Кольд-кремнің» біздің заманға дейін сақталған құрамы 
бойынша, жасау үшін балауыз,миндаль майы жəне минералды суды қосу арқылы жасаған. 

Қазіргі заманда да, ежелгі дəуірдегідей екі негізгі ортаның қосылуы арқылы жасап шығарады. Су 
мен май өзара əрекеттеспегендіктен, қазіргі кезде оған эмульгаторды қосымша қосады. Ерте кезде 
эмульгатор ретінде балауыз бен жұмыртқаның ақ уызын пайдаланған, бірақ ондай жолмен жасалғн 
кремдер ұзақ уақытқа сақтауға жарамайтын болғандықтан қазіргі кезде оның орнына эмулгатор 
қосады.  

Əрине қыз баланың, əйел адамның арманы, ол əдемі, əрі жас кейіпті қалу. 2018 жылы жасалған 
статистика бойынша, орта есеппен алғанда əйел адам жылына 3,5 кг косметикалық өнімдерді 
қолданады, ал крем, бұл əйел адамның үнемі, əрі жие қолданатын косметологиялық өнімі. Негізнен, 
крем өнімдерін тұтынушылардың көбісі, таңдау жасаған кезде, оның құрамына мəн бермейді. Тек 
сыртқы кейіпіне ғана назар аударады, мəселен қораптың түсі, жақпа майдың иісі жəне т.б.[2] 

Бетке арналған кремдерді жасамас бұрын, əйел кісілердің арасында сауалнама жүргізілді (сурет 
1). 

1-суреттен сауалнамаға қатысқан 26 адамның ішінен тек екеуі ғана, яғни 7,7 %қолданбаймыз деп 
жауап берді. Жоқ деп жауапбергендердің екеуі жақпа майдың орнына қаймақты пайдаланатынын 
айтты.  

Осы мақаланы жазу барысында, қол жетімді кремдердің құрамындағы заттар жеке 
қарастырылды, олардың зиянды жəне пайдалы жақтары ескерілді.  

Кремнің құрамы тұрақты болу үшін, түсі, иісі тұтынушының көңілінен шығу үшін, əрі өзіндік 
құны қымбат болмас үшін жақпа май өндірушілері оған химиялық заттар қосады, бірақ мемлекеттік 
стандарт (МС 29188.0) бойынша бұл компоненттерге жақпа май құрамында болуына рұқсат берілген, 



 

мəселен: алюминий силикаты – кр
орындарында қосымша консерв
құрғатады, терінің ішкі қабаттар
сəулесіне тым сезгіштігін тудыра
реакциясы ретінде, теріде меңдер 
ретінде қолданылады. Егер ол 
туғызады.Церезин – аллергиялы
безеулер мен қарадақтардың па
консервант ретінде кремдерде қо
жояды. Оксибензол – күн сəулесін
рак ауруын туғызуы мүмкін [3]. 

Сурет 1. К
 
Кремді тандаған кезде ос

құрамындағы зиянды заттардың т
беттік белсенді зат ретінде қолдан
компоненттер тек арзан кремде
құрамында да болды, демек қымб
екінші сауалнама əйел адамдарды

Сурет 2. Ə

2 суреттен 26 сауалнама алы
ескеретінін көрдік. 

Кремнегізінен қолданылуына
• Ылғандыратын; 
• Қоректендіретін; 
• Тегістейтін; 
• Жасартатын;  
• Ағартатын; 
• Тазартатын; 
• Күн сəулесінен қорғайтын
• Автобронзант типті кремд
• Емдік жақпа майлар. 
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ремнің құрамында бактериялар пайда болмас 
вант ретінде қолданылады. Негізнен алюми
рында жиналып тері ауруларын тудырады.Би
ады, тері күн сəулесіне тым сезгіш болса, он
пайда бола бастайды.Пропиленгюколь – қосы
кремге көп қосылар болса, онда ол тері

ық реакцияны қоздырады, терінің қабаттары
айда болуына оң əсерін береді.Спирт – те
олданылады. Тирозин – терінің құрамындағы
нің əсерінен терінің қабаттарында жиналады 

Кремнің əйел адамдар арасында қолданылуы 

сындай компоненттерді ескеру қажет, əри
төрттен бір бөлігі ғана. Бұл жерде біз хош иіс
нылатын компоненттерді ауқымды түрде алы
ерде ғана емес, сонымен қатар қымбат м
бат крем, сапалы крем болмауы да мүмкін.Ос
ың кремнің құрамын ескеруіне байланысты бол

 

 
Əйел адамдардың ішінде кремнің құрамын еск

 
ынған əйел адамдардан тек, төртеуі ғана (15

ақарай өз-ара бөлінеді, мысалы: 

н; 
дер; 

Қолданамын

Қолданбаймы

Құрамына мəн
бермейді

85,0%

рамына мəн 
береді
15,0%

7,7 
% 

92,
3 %

үшін, көптеген өндіріс 
иний силикаты теріні 
итионол – терінің күн 
да оның қорғаныштық 
ымша арзан эмульгатор 
іде аллергиялық əсер 
ында жиналып, теріде 
еріні құрғатады, арзан 
ы иммундық денелерді 
да, теріде аллергиялық 

 

ине бұл тек кремнің 
стендіргіш, эмульгатор, 
ып қараған жоқпыз. Бұл 
маркадағы кремдердің 
ыған орай, жүргізілген 
лды (сурет 2).  

 

керуі 

5,0%)кремнің құрамын 

ын

н 
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• Массажға арналған кремдер 
Əр типтегі крем жасау үшін, өзіне сай эмульгатор мен, су жəне майдың түрі таңдалады. Сол 

себепті барлық типке сай келетін крем жасап шығару мүмкін емес, брақ екі-үш типке сай келетін 
крем жасауға болады. Ондай крем – біріктірілген (комбинированный) крем деп атайды. 

Осы жүргізілген əдебиеттік зерттеулерді, жүргізілген сауалнаманы негізге ала отырып, табиғи 
заттар негізінде кремді жасау жəне оңтайлы құрамын таңдау зерттеулері жүргізілді. Қазіргі кезде 
таза, табиғи кремдерді табу өте қиын жəне болған күннің өзіндеде олардың бағасы жоғары болып 
келеді.  

Тиімді құрамды анықтау мақсатында бірнеше əртүрлі компоненттерден, əртүлі мөлшерде 
болатын үлгілер зерттелінді. Тиімді құрамды крем құрамы 1 кестеде келтірілген.Крем650 C 
температурада 30 мин қыздыра отырып, гомогендеу арқылы алынды.  

 
Кесте 1 - Күндізгі бетке арналған крем құрамы 

Майды негіз 
Жылқы майы 6 г 
Манго майы  4 г 

Сутегінің асқын тотығы 3 тамшы 
Эмульгатор «Половакс» 1,30 г 

Сулы баняға 10 мин  

 
Сулы негіз 

Минералды су 38 г 
Лицитин  2 тамшы 

Алоэ вера гель 3 тамшы 
Saumal 2,30 г 

Германон-Н 5 тамшы 

 
Кремннің 5 негізгі құрамдас бөлігі бар: 
Су – су минералды болмаса тазартылған, дистелденген болады, негізінен минералды суды 

пайдаланған жақсы. 
Май – өсімдік болмаса жануар майы қолданылады. Май ретінде мен жылқының майын 

қолдандым, оны какос майымен араластырып, майлы негіз жасадым.  
Эмульгатор – негізінен жоғарыда айтқандай екі типті жұмыс жасайтын эмульгаторлар бар суда-

май немесе майда-су. 
Консервант – бактериялардың пайда болмауы үшін қажет. 
Белсенді зат – крем эффекті түрді жұмыс жасауы үшін қосылады, менің кремімде мен бие 

сүтінің саумалын алдым.Бие сүті – барлық сүтқоректі жануарлардың ішінде ана сүтіне ең жақын 
сүттің түрі. Оның құрамында 40-қа тарта витаминдер бар, оның үстіне оның құрамында имундық 
денелер бар. Крем пайдалы, əрі зиянсыз заттарды қолданып жасауға болатынын көрсеткім келеді. 
Спиртсіз де жақсы консерванттардың барын, теріні құрғатпайтын консерванттарды қолданамыз. Осы 
жұмыс барысында қосымша лицитин мен алоэ экстрактісі пайдаланылды. Алоэ экстрактісі, терінің 
жақсы ылғануын жəне ұсақ жаралардың кетуіне септігін тигізеді. Ал лицитин теріні байытады, оның 
серпімді болып қалуына септігін тигізеді. 

Нəтижесінде МС 29188.0 стандартының 3 бөлімі косметикалық жақпа майлардың сыртқы түрі, 
иісі, түсі талаптарына сай, біртекті қою, жағымды иісті, ақ түсті, теріге оңай жағылатын крем үлгісі 
алынды. Алынған крем əрі қарай МС сəйкес зерттеулерден өткізіледі.  

Елімізде сапалы косметолиягалық өнім жасауға арналған шикізат жетерлік, оның үстіне қазіргі 
кезде елімізде екі негізгі крем жасайтын косметологиялық орталықтар бар. Мысалы GENOME – крем 
өнімдерін шығаруға бағытталған өндірістік орталық жəне EcoClow –косметологиялық теріге арналған 
сарысу (сыворотка) жасайтын орталық (қазіргі кезде өнімді тек Украина еліне дайындауда). 
Болашақта елімізде табиғи компоненттер негізіндегі көптеген косметологиялық өнімдерді шығаруға 
бағытталған өндірістік орындары болады деп сенемін. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОЛИТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ НЕКОТОРЫХ АМИНОВ 

МЕТОДОМ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Исследование реакционной способности веществ, в том числе и его количественных 
характеристик всегда будет представлять несомненный интерес для химиков экспериментаторов 
поскольку знание таких свойств позволяет проводить планирование будущих экспериментов и 
оценивать их результаты [1 -3]. 

Применение в динамической ЭПР-спектроскопииспиновых зондов семихинонноготипа 
позволяет получать уникальную информацию о внутримолекулярных и 
межмолекулярныхдинамических процессах с участием семихинонных радикалов и различных 
протоноакцепторов.В качестве спинового зонда наибольшее распространение получил 3,6-ди-
трет.бутил-2-оксифеноксил реакции с которым можно описать с помощью следующей схемы [5 -7]: 

 

(1) 

 
Различные спектральные формы радикала представляют собой частицы A, B, С и D с 

отличающимися магнитно-резонансными параметрами. Процесс A Bотражает таутомерию в 
нейтральном радикале со скоростями R1 и R2, С D является катионотропией в ионной паре с 
соответствующим анион-радикалом, со скоростями R5 и R6, а процессы A  С (B D) 
представляют собой суммарный процесс двухканальной реакции межмолекулярного протонного 
переноса со скоростями R3 и R4. 

Для описания процессов с участием радикала с успехом используетсямодифицированное 
уравнение Блоха представляющее систему линейных уравнений, решение которой с помощью 
разработанной на алгоритмическом языке фортран программы, позволяет рассчитывать 
динамические спектры ЭПР радикала в различных внутри и межмолекулярных процессах. В качестве 
исходных данных в программах используются магнитно-резонансные характеристики радикальных 
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частиц и скорости соответствующих процессов. Выходные данные представляют собой набор 
теоретических спектров ЭПР радикалов и кинетические параметры реакции: константы скорости 
реакций и энергии активации, полученные с использованием статистической обработки [7-8].  

На рисунке 1, приведены экспериментальные и теоретические спектры ЭПР системы 3,6-ди-
трет.бутил-2-оксифеноксил – тетрадециламин (ТДА) в растворе толуола, получение из которых 
кинетическойинформации ранее не представлялось возможным. В программе используется 
стандартный интерфейс, использующийчетырехпрыжковую модель. Полученные с помощью 
программы кинетические и термодинамические параметры протонного переноса системы  радикал I – 
ТДА – толуол  представлены в таблице 1, здесь же представлены аналогичные параметры и для 
некоторых алифатических аминов додециламина (ДДА) и диоктиламина (ДОА) полученные 
аналогичным образом. 

 

а 

б 

в 

г 

д 

                0,5                        
→
H        мТл 

 
 

 
Рисунок 1– Спектры ЭПРсистемы 3,6–ди-трет.бутил-2-оксифеноксил – тетрадециламин, [ТДА] = 0,01 

моль/л, при температурах, К: а) 256, б) 246, в) 236, г) 226, д) 206. Растворитель – толуол. --- − 
экспериментальный спектр, ♦♦♦ − теоретический спектр 
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Таблица 1 – Кинетические и термодинамические параметры протонного переноса от 3,6-ди-
трет.бутил-2-оксифеноксила к аминам 

Амин 
Kр(293К) 
л/моль 

-ΔН 
кДж/моль

k1(293К) 
л/моль·с 

Е1 
кДж/моль 

k-1(293К) 
с-1 

Е-1 
кДж/моль

ТДА (2,8±1,1)·10-2 2,1±0,3 (1,5±0,8)·105 31,2±0,6 (6,2±0,4)·107 30,2±0,7 

ДДА (1,7±1,1)·10-1 6,9±0,3 (3,4±0,3)·105 27,5±0,7 (7,0±0,3)·107 35,5±0,8 

ДОА 27,7±1,3 9,1±0,9 (2,4±0,2)·105 35,9±0,5 (8,5±0,8)·107 45,1±0,9 
 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, кинетические параметры прямой реакции, 
полученные из теоретических ЭПР спектров, относятся к области «медленного» обмена, что не 
позволяет использовать в данном случае стандартную методику с использованием формул которая 
корректна только для случая «промежуточного» обмена.  

Катионотропия в ионной паре семихинонного анион-радикала с аммониевыми катионами 
сопровождается характерными изменениями в спектре ЭПР анион-радикала I, а именно уширением 
центральной линии триплета.  

Кинетические параметры катионотропии C  С' полученные из симулированных спектров I С с 
додециламмониевым катионом представлены в таблице 2 [6]. 

 
Таблица 2 – Кинетические параметры катионотропии в ионных парах 3,6-ди-трет.бутил-
ортосемихинона с алкиламмониевыми катионами. Растворитель – толуол 

Амин 
νобм(213 К), 

 с-1 
νо,  

с-1 
Еа,  

кДж/моль 

Додециламин (1,6±0,1)·106 (4,2±0,1)·1011 14,0±1,2 

Тетрадециламин (2,4 ±0,1)·106 (3,5±0,1)·1010 8,9 ±0,3 

 
Как видно из таблицы 2 представленная методика корректно отражает кинетические 

характеристики катионотропии в ионных парах семихинонного радикала и может быть с успехом 
заменить существующую методику расчета. 
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THE IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS ON LIFE AND THE 

ENVIRONMENT 
 
The development of technology and the achievement of the industrialization of civilization created a 

persistent myth about the domination of man over the forces of nature. The technical capabilities of man to 
change the natural environment increased rapidly, reaching its highest point in the era of the scientific and 
technological revolution. Now people are able to implement such projects of transformation of the natural 
environment, which until relatively recently did not dare to dream of. The level of development of 
technology and technology began to be considered in the twentieth century as an important criterion of social 
progress. 

Technological progress is the progress of science and technology, the evolutionary development of all 
elements of the productive forces of social production on the basis of broad knowledge and the development 
of the external forces of nature; it is an objective, permanent pattern of development of material production, 
which is resulting in consistently improving techniques, technologies and organization of production, 
improving efficiency. However, we must remember that all human activities are carried out in nature and 
with nature. In the future, this process tends to expand. So far, only 60-70% of all scientific developments 
are not implemented in production at all. That is, the research process covers a much larger amount of 
knowledge than the part of it that is the output of scientific and technological development in practice. But 
the situation is such that over time, these developments are realized, which leads to even greater interaction 
between humans and their environment [1, р.60-62]. 

It turned out that scientific and technological progress also has an anthropological dimension. There 
have been two important shifts in human culture over the past hundred years. First, the world's population 
has increased dramatically. Now it is gradually approaching 8 billion. Second, industrial production, energy 
production, and agricultural production increased even more sharply. These two factors led to the fact that 
humanity began to have a noticeable impact on the functioning of the entire biosphere on an unprecedented 
scale. [3, р.629-631]. It is known that technological progress is carried out in two forms: evolutionary and 
revolutionary. 

The evolutionary form takes place when the technique and technology used in production is improved 
on the basis of already known scientific knowledge. An example of this form is the development and 
improvement of steam, electric power, or nuclear energy. 

The revolutionary form means the transition to technology and technology based on fundamentally new 
scientific ideas. An example of this form is the transition from manual to machine tools, the replacement of 
steam energy in electric or atomic, the use of laser and other modern technologies. 

The negative impacts inherent in the environment exist as long as the universe exists. But in the 
twentieth century, these impacts have become a matter of concern for humanity. The development of 
scientific and technological progress has led to the emergence of nuclear facilities. Their appearance and the 
high concentration of nuclear and chemical products in the habitat of living creatures have made humans 
capable of having a devastating impact on ecosystems. 

Nuclear and chemical weapons tests have had a huge destructive impact on the biosphere. An 
illustration of the negative impact of modern local wars is the results of the war in the Persian Gulf, the 
Balkans, and Syria. 

Society, being a part of the global system, has a significant impact on the quality side of the system as a 
whole. Today, it is important to recognize the inextricable link between nature and society, which is mutual. 
Here it is appropriate to recall the words of A. I. Herzen that  «nature cannot contradict a person if a person 
does not contradict its laws». 

Scientific and technological progress has brought a lot of positive things to people's lives: the human 
mind has discovered new types of energy, improved working conditions, and increased its productivity in 
heavy and labor-intensive extractive industries (mining, forestry, ocean fishing, etc.), increased the pace of 
construction, increased agricultural productivity, invented highly efficient technologies, new materials, 
medicines, reduced child mortality and increased life expectancy, increased the speed of obtaining and 
processing information, and much more. 
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Despite the efforts and huge costs aimed at preventing the negative consequences of anthropogenic 
impact on nature, the general trend of adverse changes continues. 

What did the rapid development of the economy and human activity lead to? Pollution of the entire 
earth's space - the ocean, air and water, the "greenhouse effect", deforestation, the disappearance of many 
species of plants and animals-these are just some of the main forms of anthropogenic impact on the 
environment. 

Only during the last 4 decades on Earth produced as much production as during the entire period of the 
existence of civilization before 1950. Since the reserves of coal, oil, gas, iron and other minerals are not 
renewable, they will be exhausted, according to scientists, in a few decades. But even if the resources that are 
constantly renewed, in fact, quickly decrease. Deforestation on a global scale is 18 times higher than its 
growth. The area of forests that provide the Earth with oxygen is decreasing every year. The forest area was 
occupied in 1950. 15% of the land, now-7%; more than 11 million hectares of forest are destroyed annually. 
Every year, 20 sq. km of rainforest is burned (half of France). The planet may lose its main source of oxygen 
in the next decade [2, р.64-66]. 

Degraded vital for people of the fertile layer of soil - and this is happening all over the world. While the 
Earth accumulates one centimeter of black earth in 300 years, and one centimeter of soil dies in 3 years. 
According to the UN World Commission on Environment and Development, 6 million hectares of cultivated 
land, 20 billion hectares of land, are now turned into a desert every year. loses its productivity. Desert areas 
are also expanding, with the Sahara moving 30 miles (48 km) south each year. 

No less dangerous than the rampant exploitation of the Earth's resources is the increased pollution of the 
planet - both the world's oceans and the atmospheric air-over the past decades. The world's oceans are 
constantly polluted, mainly due to the expansion of oil production in offshore fisheries. Huge oil slicks are 
detrimental to ocean life. According to the UN, 30 billion tons of petroleum products, 50,000 tons of 
pesticides, and 5,000 tons of mercury enter the world's oceans every year. Millions of tons of phosphorus and 
lead are also dumped into the ocean, and the United States alone discharges up to 50 million tons of waste 
into the ocean. For every square kilometer of ocean space, there are now 17 tons of various harmful waste 
from land. 

A huge amount of water is used in industry. For the smelting of 1 ton of steel, 200 m3 of water is 
needed. For the production of 1 ton of paper, 100 m3 is required, for the production of 1 ton of synthetic 
fiber - from 2500 to 5000 m3. 

The combustion of fuel during the operation of coal-fired thermal power plants and industrial 
enterprises is accompanied by the formation of sulfur dioxide and nitrogen oxides, reacting with water vapor, 
they form sulfuric and nitric acids. As a result, precipitation falls in some regions, the acidity of which is 10-
1000 times higher than normal. On the territory of Russia in 1996, together with precipitation, more than 4 
million tons of sulfur and 1.25 million tons of nitrate nitrogen fell. The situation is particularly alarming in 
the Central and Central Chernozem Regions, as well as in the Kemerovo Region and the Altai Territory, and 
in Norilsk. In Moscow and St. Petersburg, with acid rain, up to 1,500 kg of sulfur per 1 km2 falls on the 
ground per year. The acidity of precipitation is noticeably lower in the coastal zone of the northern, Western 
and Eastern Siberian seas. The Republic of Sakha (Yakutia) is recognized as the most favorable region in 
this regard. 

As a result of burning various fuels, about 20 billion tons of carbon dioxide are released into the 
atmosphere annually. The carbon dioxide content in the atmosphere is gradually increasing and has increased 
by more than 10% over the past 100 years. Carbon dioxide prevents thermal radiation into outer space, 
creating a so-called "greenhouse effect", which leads to a warming climate. According to forecasts of 
climatologists, it will be 2-5 degrees by the middle of the century. Gas emissions into the atmosphere have 
already destroyed 9% of the ozone layer, the main protector of the earth from ultraviolet rays. The «ozone 
hole» covers an area equal to the territory of the United States [4, р.3-11]. 

The main thing, however, is not in the completeness of the list of problems, but in understanding the 
causes of their occurrence, the nature and, most importantly, in identifying effective ways and ways to solve 
them. The real prospect of a way out of the ecological crisis is in changing a person's production activity, his 
way of life, and his consciousness. Scientific and technological progress creates not only «overload»  for 
nature; in the most advanced technologies, it provides means to prevent negative impacts, creates 
opportunities for environmentally friendly production. Today, there is not only an urgent need, but also real 
prerequisites for changing the essence of technological civilization, giving it an environmental character. 

One of the directions of such development is the creation of waste-free production facilities. Using the 
achievements of science, the technological process can be organized so that production waste does not 
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pollute the environment, but re-enters the production cycle as secondary raw materials. Waste-free 
production is a production in which all the raw materials are eventually converted into a particular product. If 
we take into account that 98% of the feedstock is converted into waste by modern industry, then it becomes 
clear that the task of creating a waste-free production is necessary. Nature itself provides an example: the 
carbon dioxide released by animals is absorbed by plants, which release the oxygen needed by animals. 

In conclusion, I would like to say that the progress of science and technology, in terms of introducing 
new technologies and the spiritual sphere of life occupy a secondary role, moral values lost, that had a 
serious impact on morality in societies of most countries. Technological innovations have an impact on the 
social structure of society. The more he transforms the world, the more it creates an unexpected social factors 
that begin to form the structures that fundamentally changed the human life and, obviously, that mankind is 
in a dangerous and difficult situation: the destruction of nature, compounded by inequalities in the human 
world, expanding consumerism, it exacerbated the conflict between man and technology, it is possible that in 
the future the machine completely replace humans, and people will not be able to influence its management. 

It can be concluded that the development of science and technology is indeed a good thing for 
humanity, but it is fraught with unforeseen fatal predestinations, affecting all aspects of social life. It is not 
only the content of work that is changing, but significant changes are also taking place in the entire structure 
of culture and modern civilization. In essence, a new civilizational order is being born. Man, complicating 
his world, more and more often brings to life such forces that he no longer controls and that become alien to 
his nature, all this can lead to irreversible catastrophes — environmental, political, spiritual, which we 
observe in modern society. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ ПИРРОЛОВ 
 
Известно, что пятичленные азотсодержащие гетероциклы имеют широкое практическое 

применение и продолжают привлекать внимание ученых благодаря широким возможностям 
химической модификации, в частности, среди производных пиррола, что связано с широким 
спектром особых свойств, проявляемых соединениями данного класса. 

Синтетические аналоги пирролов находят своё применение как катализаторы, жидкие 
кристаллы, фотосенсебилизаторы для фотодинамической терапии раковых опухолей и 
фотодезактивации патогенной микрофлоры. Поэтому разработка синтеза таких соединений 
представляет научный интерес. Однако сам пиррол встречается редко, в частности, он входит в 
состав каменноугольной смолы и костяного масла. 

Значительные успехи в практическом использовании и важная роль, которую выполняют 
фосфорилированные производные пиррола в процессах жизнедеятельности, являются основой 



22 
 

большого и неугасающего интереса к химии этих соединений. Так, сведения о синтезе строении и 
биологической активности фосфорилированных пирролов имеются в работах таких отечественных и 
зарубежных авторов, как: Б.С. Драч, О.П. Лобанов, А.Ф. Прокофьева, Л.В. Разводская, В.В. 
Негребецкий, Н. Д. Доусон, Д.Редмор, M.Клотф, Д.Хоппе, E. Званенбург и другие [1-8].  

Однако, несмотря на огромное внимание, уделяемое данной проблематике, многие простые 
типы фосфорилированных производных пиррола, особенно содержащие атом трехвалентного 
фосфора, труднодоступны или вообще не получены. Выявление общих закономерностей 
сложнопротекающих реакций, изучение факторов, обуславливающих реакционную способность 
полифункциональных систем, а также широкие возможности применения фосфорилированных 
производных пиррола обуславливают перспективность детального рассмотрения малоизученных 
аспектов данного научного направления. 

Продолжая исследования в данном направлении, нам представлялось интересным синтез и 
исследование новых производных амино- и диамино-производных пиррола, ранее не исследованных 
в литературе. 

Для синтеза пирролов мы воспользовались известными прописями синтеза исходных 
соединений. 

В качестве исходного соединения нами выбран 2,5-диметилпиррол, синтез которого является 
многоступенчатым. В качестве базового вещества для синтеза 2,5-диметилпиррола является 
ацетонилацетон.  

Первым этапом синтеза является синтез ацетонилацетона на основе ацетоуксусного эфира. 
Синтез осуществляли взаимодействием натрий ацетоуксусного эфира с металлическим йодом в 
щелочной среде по следующей схеме: 

 
 
Следующим этапом является синтез 2,5-диметилпиррола с участием полученного 

ацетонилацетона. Проведение реакции осуществляли по следующей схеме: 
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Синтезированный 2,5-диметилпиррол представляет собой жидкость с т. кип. 51-53 С (8 мм рт. 
ст.) которая была очищена перегонкой в вакууме.  

В соответствии со структурой 2,5-диметилпиррол является остаточно интересным в 
теоретическом и синтетическом плане. Наличие двух метильных групп в симметричном положении 
создает интересный потенциал для синтеза полифункциональный и полимерных материалов. 
Очевидно, атомы водорода метильных групп являются слабо кислыми, которые могут быть в 
определенных условиях подвергаться замещению. Так, в частности, представляет интерес 
исследование реакции галогенирования метильных групп по аллильному типу. В связи с этим задача 
состояла в дальнейшем галогенировании, а именно бромировании бромсукцинимидом в присутствии 
перекиси бензоила в качестве катализатора по радикальному механизму. 

 

 
Образовавшийся 2,5-дибромметилпиррол представляет собой жидкость, которая in sity была 

введена в реакцию с натриевой солью диэтилфосфористой кислоты, полученной по следующей 
схеме: 

 
 
Образующийся тетраэтиловый эфир 2,5-диметилпирролдифосфоновой кислоты представляет 

собой неперегоняющееся в вакууме и не кристаллизующееся при стоянии масло, очищенное 
вакуумированием в течение нескольких часов в глубоком вакууме, структура которого доказана 
данными ИК-спектра. Так, в ИК-спектре имеются полосы поглощения, характерные для следующих 
функциональных групп: Р=О (1280 см-1), N-H (3225 см-1), С=С (1660 см-1), С-N 1445 см-1). 
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ТЕМІРТАУ АЙМАҒЫНАН ЖИНАЛҒАН ТАУЫҚ ЖҰМЫРТҚАСЫНДАҒЫ ТҰРАҚТЫ 

ОРГАНИКАЛЫҚ ЛАСТАҒЫШТАРДЫ ЗЕРТТЕУ 
 

Тақырыптың өзектілігі. Өндіріс ошақтарының қоршаған ортаға  зиянды қалдықтарының  əсері, 
тірі ағзалардың  өзгерістерге  ұшырауы барлығы  бір бірімен тығыз байланысты.Үлкен өндірісі 
дамыған қалалардың аумағында табиғатқа антропогендік фактордың кері өзгерісі басым болып 
келеді. Оның негізгілері көп құрамды өндірістік шаң, улы əсерлері бар ауыр металдар, газ күйінде 
шығатын өндіріс қалдықтары. Ластағыш ауыр металдар - тауық -  жұмыртқа- адам тізбектік байланыс 
құрылады. Сондықтан қоршаған ортаның ластану деңгейін анықтау, оның құрамдас бөліктеріне 
əсерін талдаудың маңызы зор өзекті мəселе.  

Жұмыстың мақсаты: Еркіндіктегі тауық жұмыртқасының құрамын тұрақты органикалық  
ластағыштармен  ластануын анықтау. 

Қыстың күндері  Теміртау  қаласының  заводқа жақын  аймақтарының  қара  жəне түрлі түсті 
түтінмен қатар  қардың да қара болуы үйреншікті жағдай. Өндіріс орындары экологиялық 
нормаларды сақтамайды. Сондықтан шамадан тыс ластаушы заттар шығарылуда ол ауа- су- топырақ-
тірі ағза яғни флора, фауна мен  адам  ағзасының жай күйіне əсер етеді. Тауық жұмыртқасы  тұрақты 
органикалық  ластағыштарға сезімтал болып келеді, сондықтан  топырақ,  шаң тозаңының 
индикаторы ретінде қарастырамыз. Осы арқылы адам организміне тұрақты органикалық ластағыштар 
беріледі, денсаулығына зиянын тигізеді. Қарсы тұру қабілетін, иммундық жүйесінің жұмысын 
төмендетеді.Еркіндікте жүрген тауық жəне оның жұмыртқасының қабығын  зерттей отырып, ондағы 
тұрақты органикалық  ластағыштардың бар екендігіне көз жеткіздік.Тауықтардың жұмыртқалары 
ластану деңгейін бақылау үшін қолданылған тұрақты органикалық ластағыштар алдыңғы 
зерттеулерде (Pless�Mulloli, Schillinget al. 2001, Pirard, Focant et al. 2004, DiGangi and Petrlik 2005, 
Shelepchikov, Revichet al. 2006, Aslan, Kemal Korucu et al. 2010, Arkenbout 2014) берілген [1].  

Біздің зерттеулер барысында жұмыртқалар ластанудың сезімтал индикаторлары екендігі белгілі 
болды топырақтағы немесе шаңдағы тұрақты органикалық ластағыштар жəне ластанған топырақтың 
адамға əсер етуінің маңызды жолы жəне ластанған жерлерден жұмыртқаны тұтыну адам 
денсаулығына зиянды əсер ету шегінен асып кету мүмкіндігі анықталды. Осы болжамға сүйене 
отырып, біз мониторинг құралдарының бірі ретінде кейбір тұрақты органикалық ластағыштардың 
болуы тұрғысынан тауық жұмыртқаларын іріктеу мен оларды талдауды таңдадық.  

Берілген жұмыс материалдары тауық жұмыртқаларының деректері мен талдаулары 2019 -2021 
жылдардағы жинау барысында алынды. Сынамалар мен зерттелетін аймақтардың жалпы 
сипаттамасы тауық жұмыртқаларының сынамалары   Теміртау қаласы маңындағы жеке үйлерденбес 
жерден  жиналды, олардың бірінші сынамасы таза, Қарағандыдағы супермаркеттен жəне 
Қарқаралыдан алынған  сынама болды, ал екіншісі Теміртау қаласы ластанушы деп күтілді. Тұрақты 
органикалық ластағыштар, ірі металлургиялық кəсіпорындары бар қалалардаболады.Теміртау 
қаласының жəне айналасының ластануының негізгі көзі ArcelorMittal group болып табылады  Қалада 
адам саны  176, 865 жəне оның айналасында 100,000 – 500,000 құрайды[2].  

Полихлорланған дибензордиоксиндер мен фурандарды қалыптастыру шахталық кептіру 
пештерінде əктасты жағу кезінде де болуы мүмкін. Қазақстанда əк Теміртау химия-металлургия 
зауытында өндіріледі. Башқұрт республикалық ғылыми-зерттеу экологиялық орталығы Қазақстанда 
2005 жылы полихлорланған дибензо-р-диоксиндер мен фурандарға бағытталған алғашқы зерттеу 
жүргізді[3] . Уахабизмге Конвенциялардың талаптарын орындау жөніндегі ұлттық жоспар , мұндай 
кəсіпорындар өндіретін қалдықтар экологиялық ластаудың нағыз көзі. 

Топырақ үлгілерін зерттеу АМТ жəне басқа кəсіпорындардан əртүрлі қашықтықтан Теміртау 
қаласындағы бірнеше балалар ойын алаңдарында жүргізілген. Түптік шөгінділер мен қождардың 
үлгілері кəсіпорындардың (АМТ, "Карбид"химиялық зауыты) тұндырғыш тоғандарында жиналды. 
Теміртаудың балалар алаңдарында іріктелген топырақ үлгілеріндегі полихлорланған дибензо-р-
диоксиндер мен фурандар деңгейлері ЕО ережелеріне сəйкес деп есептеледі. Бір үлгі деңгейінің 
көрсеткіші полихлорланған дибензо-р-диоксиндер мен фурандар басқа үлгілерге қарағанда əлдеқайда 
жоғары екені көрсетілді. Ол AMT-ге жақын орналасқан ойын алаңында табылған. 
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Сурет 1. АМТ жəне басқа кəсіпорындардан əртүрлі қашықтықтан алынған топырағының 
құрамындағы ауыр металлдардың концентрациялық коэффициентінің мəні (Кк) 

 
Алайда, шамамен бірдей қашықтықта орналасқан ойын алаңдарындағы топырақтың тағы үш 

үлгісі полихлорланған дибензо-р-диоксиндер мен фурандардың концентрациясын көрсетті, олар алыс 
қашықтықта орналасқан балалар алаңдарында алынған нəтижелерге өте ұқсас. АМТ 
кəсіпорындарына дейінгі қашықтыққа қатысты кеңістіктік градиент жел бойынша АМТ 
кəсіпорындарынан ластанудың дисперсиясын болжайды деп қорытынды жасауға болады.. Төменгі 
шөгінділерде полихлорланған дибензо-р-диоксиндердің болуы үшін шектеулер заңнамалық түрде 
бекітілмегендіктен, ластану қаупін болдырмау үшін АМТ балқыту комбинатындағы қалдықтар 
үйінділерін мұқият зерттеу қажет. 

Бұл зерттелген аумақта өнеркəсіптік кəсіпорындар, соның ішінде көмір электр станциясы, 
химиялық зауыттар, темір ұсталары басым болып келеді. Жоғарыда келтірілген дерек пен дəйектерді 
негізге ала отырып, біз зерттеулерімізді салыстырмалы түрде жүргіздік. Біздің сараптамалар су, 
топырақ, жұмыртқа қабығының құрамдастары нəтижелерінің  көрсеткіштері  əдебиеттердегі 
көрсеткіштерменЙиндрих Петрлик 2015 шамалас болды. 

Қабылданған əдістер бойынша Самарқант су қоймасынанда су сынамалары алынып, ауыр 
металлдар  құрамы анықталды. Ол төмендегідей мəндерге ие болды. Су сынамалары  4 нүктеден 
алынды. Оның нəтижелерін  кестеден көруге болады (1-кесте).  

 
1-кесте . Металдардың құрамы Самарқант су қоймасы (Теміртау), құрамы, мг/дм3 

Элемент ШРЕК,мг/л 1 2 3 4 

Pb 0,03 0,05 0,09 0,07 0,08 

Cd 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 

Fe 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 

Zn 1,0 (5,0) 1,0 1,8 1,6 1,6 

Cu 1,0 0,4 0,6 0,5 0,5 

Co 0,1 0,01 0,06 0,07 0,06 

Ni 0,1 0,01 0,15 0,14 0,11 

Cr(ІІІ) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Cr(VІ) 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 

Mn 0,1 0,12 0,18 0,15 0,15 

Hg 0,0005 0,0001 0,0008 0,0005 0,0004 

О2 >5 6,2 6,1 6,4 6,5 

СО2 >20 14,7 14,9 14,0 15,3 



 

Барлық сынамаларда 
Судың түсі қоңырлау 
Иіссіз иіс 
Мөлдірлігі, м 0,8 
рН = 7,5-7,7 
Біздің зерттеулеріміздің нəти

бойынша ШРЕК ( шекті рұқсат е
қорғасын (3 есе) жəне кадмий (2 
құбыры суында ШРЕК жоғары
Самардканд су қоймасы суының
марганец (1,8 ШРЕК), темір (1,7 Ш
сынап (1,3 ШРЕК). 

 

2-сурет. Металдардың
 
Теміртау аумағында жин

жиынтықтары пайда болады, бұл 
əсерін көрсетеді. Диоксин тəрізд
негізгі үлесін құрайды. Мұны Те
да жатқызуға болады, алайда 
Теміртаудың тауық жұмыртқалар

Бұл біздің зерттеу жұмысым
 

1. Pless‑Mulloli, Schillinget al. 
Revichet al. 2006, Aslan, Kemal Korucu

2.https://www.arcelormittal.kz/ind
3.Национальный план по выпол
 
 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8
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ижелері бойынша мырыш  басым болды (2-с
етілген концентрация) асып кетуі темір (1,7 ес
есе), никель (1,5 есе), сынап бойынша 1,3 есе
ылауы байқалды. Ең жоғары ШРЕК арту 
ң негізгі ластаушылары мыналар болып таб
ШРЕК), қорғасын (3 ШРЕК), кадмий (2 ШРЕ

 
ң құрамы Самарқант су қоймасы (Теміртау), қ

алған біріккен сынамаларда ПХДД/Ф кон
сондай-ақ осы жерде диоксиндермен ластануд
і ПХД жұмыртқа сынамаларындағы диоксин
еміртаудың ПХД-электр қосалқы станциясын
ПХД-ның ластануына тəн пхдф конген

ынан табылған жиынтықтармен сəйкес келді. 
мыздың бір бөлігі, талдау, анықтау, сараптау ж

Əдебитеттер тізімі: 
 

2001, Pirard, Focant et al. 2004, DiGangi and Pe
u et al. 2010, Arkenbout 2014 
dex.php?id=2 
лнению требований конвенций, 2009 

сурет). Ауыр металдар 
се), марганец (1,8 есе), 
е  болып белгіленді. Су 
коэффициенттері бар 
былатыны анықталды: 
ЕК), никель (1,5ШРЕК), 

 

ұрамы, мг / дм3 

нгенерлерінің əртүрлі 
дың əртүрлі көздерінің 
н тəрізді уыттылықтың 
ың тарихи ластануына 
нерлерінің жиынтығы 

жұмыстары жалғасуда. 

etrlik 2005, Shelepchikov, 

ШРЕК, мг/л

№1 ШРЕК,мг/л 

№2 ШРЕК, мг/л 

№3 ШРЕК, мг/л 

№4 ШРЕК, мг/л 
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Естай Ғ., академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, математика жəне ақпараттық 
технологиялар факультеті, Мех-409 тобы, студент 
(Ғылыми жетекшілері – магистр, аға оқытушы Нурланова Б.М., магистр, оқытушы  
Асетова Л.С.) 

 
ЖАҚТАРЫ ҚАТТЫ БЕКІТІЛГЕН СЕРПІМДІ ПЛАСТИНАНЫҢ ИІЛУІ 

 
Жақтары қатты бекітілген серпімді пластинаны координаттық жүйеде қарастырамыз (1 сурет). 

Оған бірқалыпты таралған жүктеме қарқындылығы 0q əсер ететін болсын. Есептеуді бірқалыпты 

таралған жүктеме əсер еткендегі серпімді-көнгіш бекітілген пластинаның иілуі теориясының 
негізінде келтірілген алгоритмді пайдалану арқылы жүргіземіз [1, б. 70]. Бұл əдісті MathCAD 
программасы бойынша жүзеге асырамыз.  

Берілгені: .1,
4

1
,102,

2

1
,2,2,1,1,1,1 0

5
0221121 ==⋅======== qvEhbaball  

Пластинаның өлшемсіз майысу функцияларын есептейміз:  

),()(),( yYxXyxf ⋅= ).2(
24

1
)(),2(

24

1
)( 234234 yyyyYxxxxX +−=+−=  

Майысу параметрлерімына түрде анықталады: 
 

,1
2

1 ==
l
lm ;

120

1
1 =I ;02 =I ;

720

1
1 =J ;02 =J .360

2
1

1

1
2

2212

=
⋅+⋅⋅+⋅

=
ImJIJ

m

α  

Пластинаның цилиндрлік қатаңдығы: 

.
9

20000

)1(12 2

3
0

0 =
−⋅
⋅

=
v

hED  

 
−= ξξϕ )(  серпімді материалға сəйкес келетін заң; 

−=1)(ξψ  материал модулінің өзгеру заңы. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Сурет 1 Кернеудің жəне материал модулінің функцияларының өзгеру заңдары 

 
Кернеу жəне материал модулінің функциясының өзгеру заңдарының мəндерін аламыз  

(1 кесте). 
 
Кесте 1 – Кернеу жəне материал модулінің функциясының өзгеру заңдарының мəндері 

ξ  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

)(ξϕ  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

)(ξψ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Пластинаның өлшемсіз майысу функцияларын қолдана отырып, ),,( ξyxW үлкен майысу 

функциясын келесі түрде анықтаймыз (2 сурет): 
 

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ϕ ξ( )

ξ

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0.999

0.9995

1

1.0005

1.001

ψ ξ( )

ξ
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Cурет 2 – Майысу функциясы 
 

Майысу функциясын пайдаланып, жылжулар компоненттерінтабамыз жəне ;5,0=z 1=ξ
болғандағы эпюралары келесі түрде болады (3 сурет): 

     
 

Сурет 3 – Жылжулар компоненттері 
 

Жылжулар компоненттерін пайдалана отырып, деформация компоненттерін формулалары 

бойынша анықтаймыз жəне 
2

1=z  болғандағы эпюраларын тұрғызамыз (4 сурет): 

 

     
 

Сурет 4 – Деформация компонеттері 
 

Ішкі күштер мен сыртқы жүктемені есептейміз (5 сурет): 
 

;
3

640000
)()( 0 =⋅= ξψξ EE ;

3

640000

1 2
0

0 =
−

=
v

EE ;
9

20000

12
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)(

3

=⋅= hED ξξ  

;1),( =yxPU .1),(),( 0 =⋅= yxPUqyxq  
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Сурет 5 – Иілу, бұралу моменттері жəне ішкі күш 
 

Анықталған ішкі күштерді пайдалана отырып, кернеулер компоненттерін анықтаймыз. ,5.0=x
5.0=y жəне 5.0...4.0,5.0−=z болғандағы кернеулерінің эпюралары мына түрде бейнеленеді (6 

сурет): 
  

Cурет 6 – Кернеулер 
 

Сонымен, пластинаның таралу функцияларының мəндерін аламыз  
(2 кесте). 

 
Кесте 2 –Пластинаның таралу функцияларының мəндері 
 

),,( ξyxW  ),,,(1 ξzyxU  ),,(1 zyxε  ),(1 yxM  ),(12 yxM  ),(1 yxQ  ),,(1 zyxσ
0 0 -1.758·10-4 -0.02 0 0.469 -0.469 

1.424·10-6 -1.266·10-5 -8.086·10-5 -3.922·10-3 -0.013 0.465 -0.094 
4.5·10-6 -1.687·10-5 -7.031·10-6 0.015 -0.017 0.401 0.365 

7.752·10-6 -1.477·10-5 4.57·10-5 0.033 -0.015 0.292 0.783 
1.013·10-6 -8.437·10-6 7.734·10-5 0.045 -8.437·10-3 0.154 1.07 
1.099·10-6 0 8.789·10-5 0.049 0 0 1.172 
1.013·10-6 8.437·10-6 7.734·10-5 0.045 -8.437·10-3 -0.154 1.07 
7.752·10-6 1.477·10-5 4.57·10-5 0.033 0.015 -0.292 0.783 

4.5·10-6 1.687·10-5 -7.031·10-6 0.015 0.017 -0.401 0.365 
1.424·10-6 1.266·10-5 -8.086·10-5 -3.922·10-3 0.013 -0.465 -0.094 

0 0 -1.758·10-4 -0.02 0 -0.469 -0.469 
 

 
Əдебиеттер: 

 
1 Тұрсынов К.А. Тікбұрышты пластинаның иілуі. // ҚарМУ хабаршысы. Математика сериясы. - 2001. 

№4.- Б.70. 
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Жанат Т., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, химия факультеті, ФӨТ-41 тобының 4 
курс студенті. 
(Ғылыми жетекші — х.ғ.к., қауымдастырылған профессор Мұқышева Г.К.) 

 

ECHINOPS RITRO L. ӨСІМДІГІНЕН ХИНОЛИНДІ ЭХИНОПСИН 
АЛКАЛОИДЫНЫҢ БӨЛІНУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ƏЗІРЛЕУ 

 

Табиғи қосылыстардың ішіндегі маңызды үлкен топтардың бірі – алкалоидтар класы. 
Алкалоидтар жəне олардың туындылары медицинаға, ауыл шаруашылығына қажетті жаңа 
физиологиялық белсенді заттарды синтездеуге негізгі бастапқы өнімдер бола алады. Алкалоидтар 
түрлі өсімдік құрамынан, атап айтқанда уқорғасын, тегеурінгүл, адыраспан, мүйізкөкнəр, маралоты, 
кеуел, итсигек, аққурай, қылша қатарынан (Ranunculaceae Juss., Рeganаcеae Tiegh., Capparaceae, 
Leguminosae, Asteraceae, Ephedraceae Dumort. жəне т.б. тұқымдастардан) бөліп алынған. Бұл 
қосылыстар тобы бағытты синтездерге қажетті нысан ретінде, сонымен қатар полифункционалды 
циклді жүйелерді химиялық түрлендіру, олардың реакциялық қабілеттілігін жəне стереохимиясын 
зерттеуде химиктердің назарын аударатын, кең спектрлі физиологиялық белсенді заттарды құрайды. 

Қазақстан өсімдік əлемінің бай қорының табиғи жəне егіп өсірілген өсімдіктердің аз бөлігі 
медицинада қолданылады жəне қазіргі кезде олардың химиялық құрамын зерттеу маңызды мəселеге 
айналып отыр. Қазіргі уақытта өсімдіктер құрамын ауқымды химиялық зерттеу жұмыстарының 
арқасында жаңа дəрілік субстанцияларын алу дамуда.  

Бұған қарамастан өсімдіктер құрамын химиялық зерттеу жұмыстарын, өсімдіктен бөлініп 
алынған заттарға бағытталған химиялық трансформация жүргізу жолымен биологиялық белсенді 
туындылар алу ғылыми жəне практикалық тұрғыдан өте маңызды жəне өзекті мəселелер болып қала 
береді. Осыған орай тиімді дəрілік препараттар ретінде алкалоидтардың түрлі өкілдері биологиялық 
белсенділіктің кең спектрін қамтитындығынан қызығушылық туғызуда. Олардың реакциялық 
қабілеттілігінің жоғарлылығы əр түрлі қосылыстар алудың қайнар көзі ретінде қалыптасты. 
Дегенмен,  құрамында түрлі құрылыстарға жататын алкалоидтары бар кəдімгі аққурай (Echinops ritro 
L.) өсімдігінен бөлініп алынған молекулаларды жан-жақты зерттеу жүйелі жүргізілмеген. Сондықтан 
аққурай өсімдігінің алкалоидтары негізінде жаңа биологиялық белсенді қосылыстарды іздестіру - 
жұмыстың тақырыбын өзекті етеді. 

Эхинопсин кəдімгі аққурайдан бөлініп алынған жəне ол 1901 жылы Гресгофпен химиялық 
зерттелген. Алкалоид, кəдімгі аққурай өсімдігі сияқты  фармакологиялық тұрғыдан аз зерттелген 
Эхинопсин [1-метил-1,4-дигидрохинолин-4 (1H)-он] хинолинді алкалоидтарға жатады [1, б.472-476]. 

Эхинопсин алкалоидын бөліп алу. Ұсақталған 400 г шикізат 10% Na2CO3 ерітіндісімен өңделді, 
кептірілді жəне этанолмен (96%) шикізатқа қатысты: экстрагент 1:6 қатынаста 80°С температурада 
экстрагенттің бес рет ауысуымен əр 1-1.5 сағат сайын экстракцияланды. Нəтижесінде 39 г 
экстрактивті заттар қосындысы алынды. Алынған экстрактивті заттарды Al2O3  бағанында элюент 
ретінде CHCl3 жəне полярлықтың градиентті ұлғаюымен CHCl3-EtOH қоспасын пайдалана отырып 
хроматографияланды. Бағананы CHCl3-EtOH 18:1 қоспасымен элюирлеу кезінде 0.7% шығыммен 
(ауадағы өсімдік шикізатына шаққанда) 2,8 г эхинопсин алкалоиды бар фракциялар бөлініп алынды. 

Эхинопсин [1-метил-1,4-дигидрохинолин-4 (1H)-он] – ашық сары  түсті кристалдар, 150-153°С 
температурада балқиды. ИҚ-спектр (KBr, ν, см-1): 3417, 3059, 1625, 1609, 1576, 1493, 1476, 1420, 1303, 
1182, 969, 797. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J/Гц): 3.72 (3H, c, N-CH3), 6.63 (1Н, д, J=8.2, Н-3), 7.24 
(1Н, ддд, J=8.0, 7.8, 1.1, Н-6), 7.39 (1Н, дд, J=8.1, 1.1, Н-8), 7.46 (1H, д, J=7.8, Н-2), 7.59 (1Н, ддд, J=8.1, 
7.8, 1.5, Н-7), 7.72 (1Н, дд, J=8.0, 1.5, Н-5).  

Спектр ЯМР 13С (СDCl3, δ, м.д.): 178.1 (с, С-4), 143.5 (д, С-2), 140.47 (с, С-8a), 132.03 (д, С-7), 
126.9 (с, С-4a), 126.75 (д, С-6), 123.57 (д, С-5), 115.14 (д, С-8), 109.88 (д, С-3), 40.44 (к, СН3).  

Масс-спектр (m/z, қарқындылығы: 159 [М+] (100), 131,1 (76,3%), 130,1 (64,0%), 116,1 (16,4%), 
89,1 (12,8%), 77,1 (16%), 63 (16,4%), 51 (11,5%). 

 Элементтік талдау: табылғаны  %: N 8.61; C 75.03; H 5.75; есептелгені  %: N 8.81; C75.45; H 
5.70. 

Эхинопсин алкалоидын Echinops ritro L. өсімдігінен хроматография əдісімен бөліп алу жолының 
лабораториялық технологиялық процесі 20 операциядан қосылатын  5 технологиялық кезеңнен 
тұрады (Сурет-1). 
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Сурет  1- Echinops ritro L. өсімдігінен эхинопсинді алудың технологиялық сызбасы

ТП. 3     Техникалық     
               эхинопсиннің 
қайта     

ТП       Эхинопсинді қайта кристалдау 
3.2       

ТП       Этилацетатпен декантациялау 
3.1        

Еріткіштің 
азаюы 

Маточник  

ТП       Эхинопсинді өлшеу 
3.3        

ТП       Еріткіштерді рекуперациялау 
3.4       

ЗҚМ       Банканы орамдау 
1.1       
ЗҚМ      Таңбалау 
1.2       

ЗҚМ        Орамдау, 
                таңбалау 

Қойма 

Кəдімгі        
аққурайдың қою 
экстрактісін алу 

ТП. 1 

  
Шикізат массасын анықтау 
 

ҚЖ 1.4 

 
Кəдімгі аққурайдың өңделген 
тамырын кептіру 

 
ҚЖ 1.6 

Сынаманы дайындау.  
5%-тік Na2CO3 ерітіндісімен 
шикізатты өңдеу 

ҚЖ 1.5 

Сорбентті дайындау ҚЖ 1.7 

Алюминий оксидінде 
қарапайым аққурай 
экстрактісінің 
хроматографиялық 
бөлінуі 

ТП. 2 

Кəдімгі аққурай шикізатын 
экстракциялау 

ТП 1.1 

   Экстрактіні құю ТП 1.2 

Экстрактіні қоюландыру ТП 1.3 

Экстрагентті рекуперациялау ТП 1.4 

Колонкалық хроматография 
үшін экстракттіні дайындау 

Колонкада бөлу 

ТП 2.1 

ТП 2.2 

Кəдімгі аққурай шикізатын 
елеу 

Кəдімгі аққурайдың тамырын 
ұсақтау 

Кəдімгі аққурайдың тамырын 
кептіру 

ҚЖ 1.1 

ҚЖ 1.2 

ҚЖ 1.3 ҚЖ. 1 Шикізатты, сорбентті 
дайындау 

Құрамында эхинопсині бар 
фракциялардың 
рехроматографиясы 

ТП 2.3 

Экстрагент- 
тің азаюы

Өнім 

Аl2O3 

азаюы 

Элюент 
азаюы 
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Технологиялық процестің сатылары: 
ТП 1- Кəдімгі аққурайдың қою экстрактысын алу 
ТП 1.1 Экстрагирлеу 
Салмағы 0.4 кг шикізатты дəке қапшығына салып экстрагент 3.0 кг құрайды. 
Операцияны 25 минут ішінде 75.0°C - ге тең температураға дейін қыздыру кезінде жүргізеді. 

Экстракция 8 сағатқа созылады жəне алты рет орындалады, жəне əрбір келесі құю алдыңғы ағызуға 
(слив) тең. 

Экстракциядан кейін сұйық экстрактыны сыйымдылығы 20 л шыны ыдыстарға құяды. 
Сұйық экстракт 1.2 ТП түседі. 
ТП 1.2 Экстрактіні құю  
Алынған сығындыны шыны ыдыстарға құйып, 1.3 ТП жібереді. 
ТП 1.3 Кəдімгі аққурайдың экстрактісін қоюландыру 
Бұл операция вакуумды қондырғыны қолданумен ротационды буландырғышта жүргізіледі. 

Сұйық сығындыны буландырғыш колбаға береді, онда 45 - 55°C дейін булану температурасына 
дейін қызады -0,6-0,75 кгс/см2. Буландырғыш колбада экстрагентті алып тастағаннан кейін қою 
сығынды қалады. 

ТП 1.4 Экстрагентті рекуперациялау 
Буландырғыш колбада буланып, бу түріндегі этанол вакуум əсерінен тоңазытқышқа түседі, 

онда конденсацияланып, қабылдау колбасына ағады. Рекуперат 1.1 ТП өңдіріс цикліне қайта 
оралады. 

ТП 2 - Алюминий оксидінде кəдімгі аққурай экстрактісінің хроматографиялық бөлінуі 
ТП 2.1 Колонналық хроматография үшін тазартылған экстрактіні дайындау 
ТП 1.2 сатысында алынған буландырғыш колбада массасы 0.039 кг қою сығындыны, 

техникалық таразыларда өлшейді. Буландырғыш колбадан сығынды буландырғыш фарфор 
ыдысына құйылады, колбаның қабырғасында қалған сығындыны аз мөлшерде спиртпен (0.02 кг) 
жуады. Шаюды буландырғыш тостағанға қою сығындымен бірге біріктіріп, жеткілікті сұйық 
консистенциялы біртекті масса алынғанға дейін мұқият араластырады. Ерітілген сығындыға 
алюминий оксиді 1:3 (0.117 кг) қатынасында қосады жəне біркелкі массаға жеткенге дейін мұқият 
араластырады. Алюминий оксидімен араласқан қоюлатылған сығынды спиртті сору желдеткішінің 
астында тез буландыру үшін жұқа қабатпен тегіс бетке (тот баспайтын болаттан жасалған табаға 
немесе шыныға) орналастырады. Алюминий тотығы бар құрғақ сығындыны ұсақтайды жəне 
өлшейді, салмағы 0.156 кг құрайды, оны 2.2 ТП береді. 

ТП 2.2 Колонналық хроматография 
d= 0.08 м, l=1.3 м колонка қолданылады. Колонка балластты заттарды жуып, хлороформды 

элюирлейді. Хлороформ қоспасымен элюирлеу кезінде: этанол (10:0.5) құрамында эхинопсин бар 
фракцияларды жинайды. Еріткіш ротационды буландырғышта буланады. Құрамында эхинопсин 
бар жиналған фракцияларды біріктіреді жəне 2.3 ТП жібереді. 

ТП 2.3 Декантация 
Құрамында балластты заттары бар эхинопсиннің біріккен фракциялары этилацетатпен 

өңделеді (маркасы х.ч.д). Балласты заттар ерігеннен кейін еріткішті декантациялайды жəне 
қабылдағышта 3.1 ТП келіп түсетін 3.1 грамм таза эхинопсин қалады. 

ТП 3. Техникалық эхинопсинді қайта кристалдау 
ТП 3.1 Еріту жəне сүзу 
ТП 3.2 Кристаллизация 
ТП 3.3 Тазартылған эхинопсинді кептіру 
Алынған эхинопсиннің тазалығы мен нақтылы дəлелділігі жоғарыда аталып өтілген ЖЭСХ 

əдісімен анықталды. Тазартылған эхинопсиннің тазалығы 97.0% кем болмауы керек.  
Сонымен эхинопсин алкалоидын өсімдік құрамынан бөліп алудың оңтайлы  технологиялық 

сызбанұсқасы жасалынды. Осы технологияны қолдану  арқылы тазалығы 97.0%  эхинопсин 
алкалоиды бөлініп алынады. 

Қолданылған əдебиеттер: 
1. Ахтаева Н.З., Мамурова А.Т., Л. Киекбаева и др. Сравнительно морфологические признаки 

растений Echinops albicaulis, Echinops transiliensis // Вестник КазНУ. Серия биологическая. - 2013. - 
№3/2(59). - С. 472-476. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАЦИЮ И ТРАНСПОРТ 

НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ФТАЛОЦИАНИНОВ 
 
Эффекты квантового ограничения сильно проявляются на фотоэлектрических процессах в 

системах пониженной размерности. Среди них можно выделить одномерные органические 
наноструктуры: наностержни, наноленты, нанотрубки, наночастицы и т.д., состоящие из небольшого 
числа функциональных молекул [1]. Для определения степени влияния размерного ограничения на 
генерацию и транспорт заряда необходимо установить корреляцию между фотоэлектрическими 
свойствами и структурными особенностями полупроводниковой пленки. Эти исследования важны 
при разработке чувствительных элементов органической электроники, сенсорики и фотовольтаики. В 
связи с вышеизложенным в настоящей работе приведены результаты исследования влияния 
структурных особенностей молекулярных кластеров фталоцианинов на эффективность генерации, 
разделение и транспорта зарядов. Возможность управления структурными особенностями 
полупроводниковой пленки будет перспективна для получения солнечных элементов нового 
поколения. 

Для получения пленок были использованы порошки фталоцианина H2Pc и его 
металлокомплексы CoPc, ZnPc, CuPc особой чистоты (Sigma Aldrich, >99%). Получение твердых 
пленок на поверхности подложек осуществлялось методом термического испарения в вакууме на 
напылительной установке CY-1700x-sps-2 (Zhengzhou CY Scientific Instruments Co., Ltd). Получение 
нанолент осуществлялось методом физического градиентно-температурного осаждения из паровой 
фазы (TG-PVD). Толщина пленок составила 110 ~ 120 нм. Топография поверхности образцов 
исследовалась с помощью атомно-силового микроскопа JSPM-5400 (АСМ, JEOL). Для обработки 
изображений, полученных на АСМ, использовалась специальная модульная программа анализа 
данных сканирующей зондовой микроскопии (Win SPMII Data-Processing Software). Регистрация 
спектров поглощения исследуемых образцов осуществлялась на спектрометре AvaSpec-ULS2048CL-
EVO (Avantes). В качестве зондирующего излучения использовался комбинированный дейтериево-
галогеновый источник света AvaLight-DHc (Avantes) с рабочим диапазоном 200-2500нм. Для 
проведения фото электрофизических измерений пленки осаждались на поверхности стеклянных 
подложек с покрытием ITO (Biotain Hong Kong Co., толщина ITO – 105 нм, R < 15 Ом/см2, 
прозрачность 81 – 83,5%). Измерения спектров импеданса проводились при помощи потенциостата-
гальваностата P45X в режиме импеданса на установке, подробно описанной в работе [2]. ВАХ 
фоточувствительных ячеек определяли прибором Sol3A Class AAA Solar Simulators (Newport) with 
PVIV-1A I-V Test Station.  

Снимок морфологии поверхности твердой пленки и нанолент фталоцианина и его 
металлокомплексов приведены в масштабе 2 мкм на 2 мкм на рисунке 1 (a). Анализ снимков атомно-
силового микроскопа показывает, что поверхность пленок, полученных при термическом напылении 
в вакууме представляет собой неоднородную зернистую структуру. Средний размер зерен 
варьируется в пределах 40-50 нм (± 2 нм). Шероховатость пленок составляет 17-20 нм (± 2 нм). 

АСМ изображения нанолент фталоцианина в масштабе 2 мкм на 2 мкм, полученных методом 
TG-PVD представлены на рисунке 1 (b). Из рисунка видно, что поверхность пленки состоит из 
множества наноразмерных лент, покрывающих всю поверхность подложки. Средний размер 
поперечного сечения лент составляет ~ 5-7 нм. В таблице 1 приведены сравнительные 
характеристики вакуумно-осажденных пленок и нанолент фталоцианинов, полученных методом TG-
PVD. 
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Рисунок 1 – АСМ изображения твердых пленок (a) и нанолент фталоцианина (b) 

 
Таблица 1 – Характеристики твердой пленки и нанолент фталоцианинов 
 

 
В процессе формирования твердой пленки при термическом напылении в вакууме адсорбция 

органических молекул на поверхности подложки возникает за счет Ван-дер-Ваальсовского 
взаимодействия. Твердые пленки фталоцианинов в этом случае являются аморфными [3]. При 
формировании нанолент фталоцианинов из паровой фазы сублимирование молекул фталоцианинов и 
дальнейшая конденсация пара из потока разряженного инертного газа (Ar или N2) на поверхности 
подложки зависит от процесса перенасыщения [3]. При изменении условий осаждения, таких как 
температуры испарения, температуры подложки или скорости потока газа изменяется степень 
перенасыщения пара. Кристаллическая структура и морфология поверхности пленок зависит от 
величины перенасыщения. Уменьшение температуры паровой фазы вдоль длины кварцевой трубки 
приводит к градиентному по толщине формированию нанолент на поверхности подложки. 
Последующий рост и самоорганизация молекул на подложке осуществляется вдоль молекулярной 
оси за счет π-π* взаимодействия [4]. 

Качественное и количественное изменение спектров поглощения фталоцианинов будет 
оказывать влияние на фотоэлектрические и электрофизические характеристики. Для проведения 
фотоэлектрофизических измерений были подготовлены ячейки, состоящие из нескольких слоев: 
стеклянная подложка, покрытая прозрачным проводящим электродом ITO (анод); фотоактивный слой 
(пленка фталоцианина); алюминиевый электрод. 

Для определения механизмов транспорта и рекомбинации носителей заряда были проведены 
измерения спектров импеданса вакуумно-осажденных пленок и нанолент фталоцианинов. Импеданс 
спектры ячеек в координатах Найквиста на основе твердых пленок и нанолент представлены на 
рисунке 4.  

Для интерпретации спектров импеданса использовалась эквивалентная электрическая схема. 
Фитинг спектров импеданса рассчитывался при помощи программного пакета EIS-analyzer. В 
таблице 3 представлены основные электротранспортные свойства СЭ, где (Rw) – эквивалентное 
сопротивление пленки; (Rrec) – сопротивление, характеризующее рекомбинацию локализованных 
электронов с дырками; (keff) – эффективная скорость рекомбинации носителей заряда; (τeff) – 
эффективное время жизни носителей заряда; (Deff) – эффективная длина свободного пробега 
носителей заряда. 

Параметр H2Pc CoPc ZnPc CuPc
Шероховатость термически 
напыленной пленки, нм 

19 ± 2 20 ± 2 18 ± 2 17,5 ± 2 

Средний размер поперечного 
сечения нанолент, нм 

7,5 ± 1 5,5 ± 1 4,5 ± 1 4,7 ± 1 
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Рисунок 4 – Годограф импеданса СЭ твердых пленок фталоцианина и нанолент. Cхема движения 
носителей заряда  

 
Наблюдаемые изменения электрофизических характеристик связаны с размерными 

ограничениями, возникающими при самоорганизации молекул фталоцианинов. Так, в пленке, 
полученной методом термического напыления, из-за неоднородности структуры пленок, 
уменьшается эффективная длина свободного пробега носителей заряда (Deff) и увеличивается 
рекомбинационное сопротивление (Rrec). Напротив, в нанолентах благодаря тому, что молекулы 
группируются вдоль молекулярной оси образуются ламельные структуры в результате чего, 
возрастает эффективная длина свободного пробега заряда, уменьшаются рекомбинационные 
сопротивления и возрастает проводимость (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Электротранспортные свойства твердых пленок и нанолент фталоцианинов 

 
В работе были получены твердые пленки и наноленты фталоцианинов с толщиной 100 нм на 

поверхности стеклянных подложек с покрытием ITO. Размерные ограничения в нанолентах 
фталоцианинов приводят к возрастанию эффективной длины свободного пробега заряда, 
уменьшению рекомбинационных процессов и возрастанию проводимости. Полученные результаты 
могут быть использованы для повышения КПД композитных солнечных элементов, разработке 
чувствительных элементов фотоэлектронных приборов и устройств. 
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Sample 
 

Deff, 
(cm2�s-1) 

keff, 
(s-1) 

τeff, 
(ms) 

Rrec,  
(Ohm) 

Rw,  
(Ohm) 

Evaporated H2Pc  9,84�10-8 15,25 68,1 1,41�106 32621 
Nanowires H2Pc  1,28�10-7 70,7 13,1 1,32�105 13174 
Evaporated CoPc  9,40�10-8 26,12 39,71 1,60�105 6986,1 
Nanowires CoPc  1,77�10-6 330,18 3,9 12126 369,2 
Evaporated CuPc 7,15�10-7 64,10 16,64 2,49�105 4053,8 
Nanowires CuPc  1,34�10-5 149,9 6,59 37298 62,6 
Evaporated ZnPc  1,24�10-5 13,12 84,1 1,38�106 174,1 
Nanowires ZnPc  1,19�10-5 230 4,42 21124 61,1 
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THERSAMONIA THERSAMON И SCOHTANTIDES ORION НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Lepidoptera или Чешуекрылые один из самых многочисленных отрядов насекомых. Видовое 
разнообразие бабочек составляет около 150 000 видов.  

Актуальностью данной работы является тот факт, что биоразнообразие Карагандинской области 
недостаточно изучено. Во время сбора материала для написания магистерской диссертации и 
описания видового разнообразия Чешуекрылых города Караганды и Карагандинской области были 
обнаружено несколько незафиксированных ранее видов. Результатом проведенных работ было 
обнаружение двух видов бабочек из семейства Голубянок (Lycaenidae): Thersamonia thersamon (Esper, 
1784) и Scohtantides orion (Pallas, 1771). 

Голубянки (Lycaenidae) – семейство чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera), которые 
отличаются булавовидными усиками и активны только днём. Это бабочки обычно мелких, реже 
средних размеров (размах крыльев: 10-40 мм). Сверху крылья какого-либо одного цвета - синие, 
фиолетовые, красно-оранжевые,зеленые, желтые или коричневые. Снизу они обычно светлые, с 
мелким рисунком из черных точек, а по краям блестящих и желто-оранжевых пятнышек.У 
подавляющего числа видов выражен половой диморфизм. У самца обычно сверху крылья яркой 
окраски, а у самок желтовато-коричневых тонов. Задние крылья примерно у трети видовимеют на 
нижнем конце один или два хвостика. Усики обычно в чередующихся черных и белых колечках. 
Гусеницы обычно голые, слизнеобразной формы, с очень маленькой головой. Куколки короткие, 
бочонкообразные, обычно в подстилке или под камнями.Распространены всесветно, известно более 
5000 видов; таким образом, это самое крупное семейство дневных бабочек в мире, наибольшее 
разнообразие в тропиках. В Палеарктике известно около 1200 видов, в Казахстане - около 130 видов. 
Обитают в разнообразных ландшафтах от пустынь до высокогорий. Тесный симбиоз большого 
количества видов с муравьями предполагает сложные биологические отношения, которые очень 
интересны с научной точки зрения. Кроме того, гусеницы нескольких десятков видов голубянок 
питаются тлёй, чем естественно вносят свой положительный вклад (с точки зрения человека) в 
борьбу с вредителями садов и огородов [1, 62-63].  

Первый, зафиксированный нами вид, голубянка Орион (S. orion). Данный вид был замечен в 
конце мая 2017 года во время студенческой полевой практики вблизи Каркаралинского 
национального парка.  

Голубянка Орион (Рисунок 1, а) - единственный транспалеарктический вид рода. Локально 
распространенный редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Длина переднего крыла 10-
17 мм. Крылья сверху бурые с напылением голубоватых чешуек; передние с темными крупным 
пятном на поперечной жилке и рядом пятен кнаружи от него; вдоль внешнего края крыльев проходит 
ряд синих лунок. Снизу крылья беловато-серые с голубоватым оттенком с рядами крупных черных 
пятен; задние во внешней части с непрерывной красной или оранжевой перевязью на внешнем поле 
между двумя рядами черных пятен. В России обитает по югу и средней полосе европейской части, на 
Кавказе, юге Сибири, через Якутию проникает до юга Магаданской области. Встречается также в 
Европе, Малой Азии, Тянь-Шане, Казахстане, Монголии, Китае, Корее и Японии [2, 101].  

Основные лимитирующие факторы вида не известны. Данные исследования не проводились, но, 
по всей видимости, к ним можно отнести выпас скота в местах обитания вида, сенокошение и палы. 

Червонец Терсамон или блестящий (T. thersamon) был встречен во время мониторинга 
Центрального парка города Караганды 6 августа 2020 года (Рисунок 1, б). Координаты встречи вида 
N 49,799714 E 73,073994. 

Длина переднего крыла 14- 16 мм. Размах крыльев составляет 25- 30 мм. Передние крылья на 
верхней стороне красного цвета, у самки - с черными пятнами. Верхняя сторона задних крыльев 
бурого цвета со слабо выраженными глазчатыми пятнами вдоль внешнего края. Нижняя сторона 
передних крыльев светлая с попарно расположенными глазками и двойным рядом пятен у края 
крыла. Нижняя сторона задних крыльев бурого цвета с серым налетом и красно-желтой каймой. 
Место обитания: Италия, Юго-восточная и частично Центральная Европа, Кавказ, юг европейской 
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Аналогичные технические и экономические проблемы эффективной разработки месторождений 
битумов и тяжелых нефтей и комплексной их переработки решаются и РК. Наиболее перспективным 
путем улучшения физико-химических свойств высоковязкой тяжелой нефти, увеличения выхода 
легких и средних углеводородных фракций является волновое воздействие электрогидроимпульсным 
разрядом на тяжелую углеводородную органическую массу высоковязкой нефти. Однако необходимо 
отметить, что использование этих мощных нетрадиционных источников углеводородного сырья не 
получило широкого распространения. Промышленное освоение методов извлечения природных 
битумов и высоковязких нефтей является сложной научно-технической проблемой. Основные 
промышленные скопления природных битумов и высоковязких нефтей в Казахстане сосредоточены 
преимущественно в юго-восточной и южной частях Прикаспийской впадины и Мангистау, включая 
Бузачинский и Тюбкараганский полуострова. 

В рамках этих регионов только в приповерхностном залегании, т.е. на глубинах от 0 до 50-100 м, 
выявлено свыше 150 месторождений и проявлений этих полезных ископаемых.  

Практика подтверждает, что традиционные способы добычи нефтей (заводнение) или на 
естественном режиме (подпор контурных вод, истощение) для ВВН и ПБ не эффективны.  

Тяжелые металлы (ванадии, никель) отрицательно влияют на качество целевого продукта и 
затрудняют переработку, поэтому деметаллизация тяжелых нефтяных остатков и ВВН являются 
важным этапом перед их дальнейшей переработкой [1]. Содержание элементного состава 
высоковязкой нефти месторождения Каражанбас определяли методом сожжения исходных и 
конечных продуктов в токе кислорода, согласно ГОСТ у – 6389 – 81. Выделяющийся углекислый газ 
и пары улавливали поглотителем. 

Результаты экспериментов по проведению обработки электрогидроимпульсным разрядом 
тяжелой нефти месторождения Каражанбас с целью деметаллизации, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Деметаллизация ВВН месторождения Каражанбас, тяжелая нефть  предварительно 
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Результаты деметаллизации ВВН и фракции ВВН выше 300 0С, приведенные в таблице 1, 

показали, что степень деметаллизации  по ванадию составляет  65%,  по никелю- 73%, степень 
обогащения твердого  остатка по ванадию увеличилась на 3,8%, а по никелю- на 4,3% 
соответственно.  Накопление тяжелых металлов  веществе твердой фазе может происходить за счет 
комплексообразования с химическими активными группами (ОН, СООН, SO3, NH2 и др.).  Металлы 
никель и ванадий в ВВН месторождения Каражанбас содержатся в порфириновых и непорфириновых 
комплексах, которые составляют основу нефтяных асфальтенов.   

Гидрогенизаты, полученные из нефти при предварительной обработке электрогидроимпульсным 
воздействием, являются сложной смесью различных углеводородов. Информация об индивидуальном 
и групповом углеводородном составе получаемых жидких продуктов может дать нам 
дополнительные сведения к пониманию структуры высоковязкой нефти, механизма протекания 
реакции в процессе каталитической деструкции тяжелого углеводородного сырья.  

В таблице 2 показано изменение элементного состава исходной нефти и ее жидких продуктов 
(гидрогенизата), полученных в процессе обработки электрогидроимпульсным разрядом.  
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Таблица 2 - Элементный состав высоковязкой нефти месторождения Каражанбас и жидких 
продуктов, полученных после обработки нефти  с помощью ЭГЭ нефти 

Исходная ВВН и  
номера проб 

гидрогенизатов 

Содерж. 
углерода 

Cd, % 

Содерж. 
водорода 

Hd, % 

Содерж. 
азота 
Nd,% 

Содерж. 
серы 

       Sa,% 

Содерж. 
Кислорода 

Оd,% 

Н/С 
атом 
Соот 
ношение 

Исходная  76,2 13,49 <0.01 0,15 10,34 2,1 
Проба № 1 73,69 12,41 <0.01 0,15 13,75 2,02 

Проба № 4 75,76 16,99 <0.01 0,11 7,14 2,6 
Проба № 10 76,38 11,76 <0.01 0,11 16,45 1,8 
Проба № 12 78,86 12,90 <0.01 0,16 8,08 1,95 
Проба № 24 76,30 12,38 <0.01 0,10 11,22 1,94 

 
Критерием влияния ЭГЭ на тяжелую органическую часть нефти нами был выбран главный 

показатель: атомное отношение водорода к углероду,  которое впервые было  найдено И.Б. 
Раппопортом [2]  в процессе исследования деструктивной гидрогенизации тяжелого и твердого 
углеводородного сырья. Мы можем отметить, что наибольшая величина атомного отношения  
водорода к углероду Н/С в гидрогенизате  (проба №4),  составляющая 2,6  получена при обработке с 
помощью ЭГЭ при межэлектродном расстоянии 12 мм и разрядном напряжении 30 кВ, а самая 
наименьшая величина Н/С в гидрогенизате, которую мы наблюдаем в таблице2, составляет 1,8 (проба 
№10) (условия проведения экспериментальных работ представлены в таблице № 8). Результаты 
определения количественного элементного состава  гидрогенизатов (см. таблицу 2), полученные 
после обработки электрогидроимпульсными разрядами, позволили нам определить атомное 
отношение Н/С и подтвердили эффективное влияние ЭГЭ на процесс деструкции тяжелой части 
нефти, которая является главным источником выхода легкой и средней фракций из ВВН. 
Установлено, что наблюдается корреляционная  зависимость  графических данных  влияния 
электрических характеристик на кинематическую вязкость и свойства ВВН и выход гидрогенизатов 
до и после обработки электрогидроимпульсными разрядами, а также на выход легкой и средней 
фракций из нефти.   

Для понимания механизма реакции деструкции тяжелой органической части высоковязкой 
нефти в процессе обработки с помощью ЭГЭ  важное значение имеет знание о природе жидких 
гидрогенизатов, дистиллятных фракции до 300 0С и тяжелых дистиллятных фракции.  

В связи с этим научный  и практический интерес  имеет исследование природы гидрогенизатов с 
помощью физико-химических методов исследования: ИК – спектроскопия, 
хроматомассспектрометрия. ИК-спектры поглощения исследуемых образцов измеряли на 
спектрофотометре Avatar—360 в области 500 – 4000 см-1. Из рисунка 1 видно, что ИК–  спектры (а, б, 
в, г, д) имеют четкие полосы поглощения углеводородных групп. К основным полосам поглощения 
можно отнести те,  которые  принадлежат основным функциональным группам (1463, 1377, 1260, 
1019, 806, 721, 2854, 2923, 2956, 3415 см-1). Отнесение полос поглощения в ИК - спектрах (рисунок 
25)  к атомным группировкам следующее: 2956 – СН3, 2923, 2854 – СН2, 1635 С=Сар, 1380, 2960- СН3, 
721, 729, и 723 СН2. С увеличением донора водорода от 0,1% до 0,5% наблюдается рост 
ароматических структур С= Сар 1635 см-1 и растет доля СН2 групп.  

Обнаружено, что во фракциях, кипящих в тех же температурных пределах,  с  увеличением 
количества донора  водорода от 0,1мл до 0,4 мл наблюдается появление полос 3410, 3415 см-1, 
характерное для ОН - групп. Все спектры фракции с температурой кипения до 300 0С  отличаются с 
большой  интенсивностью полос поглощения СН2 и СН3 групп в области 2956 см-1, что позволяет 
предположить присутствие во фракциях метиновых групп СН. Также наблюдается  набор полос 722 – 
806 см-1,  которые относятся к СН ароматическим группам.  Все это указывает на степень 
разветвленности алифатических цепочек с увеличением добавок донора водорода. Наличие 
метиновой группы позволяет предполагать присутствие во фракциях гидрированных веществ, то есть 
имеющих высокое атомное отношение водорода к углероду Н/С, что подтверждает полученные 
данные по исследованию элементного состава фракций до 300 0С после обработки 
электрогидроимпульсными разрядами, (таблица 2). 
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а- фракция с температурой кипения  до 3000С, количество добавленного донора водорода- 0,1 мл к ВВН, межэлектродное 
расстояние L=4 мм, 

б- фракция с температурным кипением до 3000С, количество добавленного донора водорода- 0,2 мл к ВВН и 
межэлектродное расстояние L= 8 мм, 

в- фракция с температурным кипением до 3000С, количество добавленного донора водорода- 0,4 мл к ВВН и 
межэлектродное расстояние L= 6 мм, 

г- фракция с температурным кипением до 3000С, количество добавленного донора водорода- 0,5 мл к ВВН и 
межэлектродное расстояние L= 12мм, 

д- фракция с температурным кипением до 3000С, количество добавленного донора водорода- 0,2 мл к ВВН и 
межэлектродное расстояние L= 12 мм. 

Рисунок 1 - ИК–  спектры дистиллятных фракций, полученных из ВВН после  
электрогидроимпульсного воздействия: 

 
Таким образом, методом ИК– спектроскопии проведено сравнительное исследование фракции 

до 300 0С при обработке электрогидроимпульсными разрядами ВВН месторождения Каражанбас с 
добавлением донора водорода  0.1-0.4мл и установлено, что после ударноволнового нагружения  в 
высоковязкой нефти месторождения Каражанбас  присутствуют те же самые структурные группы. 
Однако, резкое уменьшение  в ее ИК – спектре полосы поглощения, характерной для 
межмолекулярных водородных связей, что свидетельствует об их разрушении. Отмечается 
небольшое уменьшение количества ароматических структур за счет увеличения количества 
парафиновых структур при уменьшении разветвленности  последних.  

Таким образом, приведенные выше результаты позволили нам определить оптимальные условия 
проведения эксперимента. Проведенные испытания позволили нам установить, что 
электрогидроимпульсное воздействие имеет ряд преимуществ над остальными волновыми методами. 
Прежде всего, это более экономичный метод, позволяющий проводить процесс в непрерывно-
проточном режиме и являющийся наиболее приемлемым в производственных условиях. Кроме того, 
он обеспечивает более высокий выход светлых фракций  высокую степень обработки 
углеводородного сырья для его дальнейшей транспортировки.  
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZnO НА ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНЫХ ЯЧЕЕК 
 
Одним из ключевых компонентов в инвертированной структуре органической солнечной ячейки 

является широкозонный металлооксидный полупроводник с электронной проводимостью, который 
выполняет несколько функции. Во-первых, является селективным электродом, который извлекает 
электроны с фотоактивного слоя, во-вторых, служит материалом для транспорта электронов и в-
третьих может быть каркасом ячейки с высокой удельной поверхностью, что способствует большому 
поглощению света и соответственно увеличивает фототок ячейки [1,2]. Материал ZnO обладает 
богатым многообразием наноструктур, таких как наностержни, нанопластины, нанотрубки и других 
высокоориентированных массивов наноструктур, легко синтезируемых из растворов при низких 
температурах, что делает его технологически выгодным и интересным для исследований материалом 
[3-5]. 

В настоящей работе исследовано влияние предварительного отжига при температуре 200°С на 
оптические и структурные свойства пленок ZnO, полученных золь-гель методом. Результаты 
измерений морфологии поверхности позволили определить особенности топографии поверхности и 
морфологии пленок ZnO при предварительном отжиге.  

Раствор ZnO был получен золь-гель методом в водном растворе с использованием дигидрата 
ацетата цинка [Zn (CH3COO)2* 2H2O], изопропилового спирта (С3Н8О) и моноэтаноламина (C2H7NO) 
(MEA). Концентрация ацетата цинка и моноэтаноламина в растворе составляла 0,5 M. В процессе 
получения коллоидного раствора ZnO использовали деионизированную воду, полученную методом 
многоступенчатой фильтрации. Полученный коллоидный раствор в течение 1 часа перемешивали с 
помощью магнитной мешалки при температуре 60°С до появления однородного и прозрачного 
раствора. Полученный коллоидный раствор наносился на предварительно очищенные стеклянные 
подложки методом spin–coating. Нанесение пленок ZnO проводилось при скоростях вращения 
центрифуги 3000 и 4000 об/мин, время вращения центрифуги составляло 30 секунд. Часть пленок 
ZnO подвергали двум этапам отжига: предварительно отжигали при Т1=200°С в течение 10 минут. 
Далее для получения поликристаллической пленки ZnO проводился окончательный отжиг при 
Т2=450 °С в течение 30 минут.  Другие образцы подвергались только одному этапу термического 
отжига при температуре Т=450 °С в течение 30 минут. 

Для получения органических солнечных ячеек на поверхность проводящего слоя ZnO методом 
spin-coating наносился фотоактивный слой P3HT:PC70BM в концентрации 1:0,6. После этого образцы 
отжигались в атмосфере воздуха при температуре 110°C в течение 10 мин, затем на поверхность 
последовательно напыляли MoO3 и серебряный электрод. 

Топография поверхности образцов исследовалась с помощью высокоразрешающего атомно-
силового микроскопа (АСМ) JSPM-5400 (JEOL, Япония). Для обработки изображений, полученных 
на АСМ, использовалась специальная модульная программа анализа данных сканирующей зондовой 
микроскопии (WinSPMII Data-Processing Software). Морфология поверхности, шероховатость, 
размеры зерен тонких пленок ZnO анализировались из снимков АСМ. Снимки поверхности пленок 
ZnO были получены в режиме полуконтактного метода сканирования.  

На рисунке 1 приведены АСМ снимки топографии поверхности полученных тонких пленок ZnO, 
подверженных двум видам отжига, в масштабе 2x2 мкм. Сравнение шероховатости поверхности 
пленок представлено в таблице 1. Как видно из АСМ-изображений, морфология пленки ZnO имеет 
разветвлённые выступы (морщины). На рисунке 1а пленка нанесена со скоростью вращения 3000 
об/мин и подвержена одному этапу отжига. Шероховатость поверхности составляет 5,5. Однако 
исследования показали, что пленка, подверженная предварительному этапу отжига при температуре 
200°С имеет более гладкую структуру, шероховатость поверхности составляет  3,36 (рисунок 1б). 
Аналогичная ситуация наблюдается и у пленок со скоростью нанесения 4000 об/мин. Пленка ZnO, 
подверженная однократному отжигу при температуре 450°С, имеет шероховатость 4,71 (рисунок 1в), 



а два этапа отжига делают зерн
(рисунок 1г).  
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Рисунок

Таблица 1. Шероховатость 
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1-3000 об/мин; Т=450°С; 2-3000 об/мин; Т1=200°С, 

Т2=450°С; 
3-4000 об/мин; Т=450°С; 4-4000 об/мин; Т1=200°С, 

Т2=450°С. 
 

Рисунок 2. Спектры поглощения пленок ZnO 

1 - 4000 об/мин; Т1=200°С, Т2=450°С; 
2 - 3000 об/мин; Т1=200°С, Т2=450°С. 

 
Рисунок 3. Вольтамперная характеристика органических 

солнечных ячеек 
 

 
В таблице 2 приведены фотовольтаические параметры органических солнечных ячеек. Значения 

фактора заполнения FF и КПД определяли согласно методике [5]. 
Как видно из таблицы 2, напряжение холостого хода и фотонапряжение ячейки пленок, 

нанесенных на скоростях 3000 и 4000 об/мин, изменяются незначительно. Напряжение холостого 
хода в большей степени определяется энергетикой P3HT и PC70BM. Плотность тока короткого 
замыкания, генерируемая ячейкой с пленкой ZnO, нанесенной на скорости 3000 об/мин, в 1,1 раз 
выше по сравнению с ячейкой, нанесенной на 4000 об/мин. Оба типа ячеек были получены при 
одинаковых условиях и, следовательно, значительная разница в токе объясняется структурными 
особенностями и свойствами ZnO. Процесс нанесения пленки ZnO на меньшем количестве оборотов 
приводит увеличению фототока ячейки, и в результате эффективность ячейки с пленкой ZnO, 
полученной при скорости вращения 3000 об/мин, выше ячейки, полученной при скорости вращения 
4000 об/мин, более чем в 1,14 раза. 

 
Таблица 2 – Фотовольтаические характеристики органических солнечных ячеек 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что предварительный 

отжиг пленки приводит к изменению морфологии поверхности ZnO и изменению оптических 
спектров поглощения. Показано, что меньшее количество оборотов при нанесении пленки ZnO 
приводит к увеличению коэффициента полезного действия фотовольтаической ячейки. 
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Образец Uoc(V) Jsc 
(mА/cm2) 

Umax (V) Jmax 
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FF Eff (%) 

3000 об/мин 200-450 2.84 0.179 0.32 5.07 0.31 0.55 
4000 об/мин 200-450 2.76 0.171 0.29 4.69 0.35 0.48 
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PICEA MARIANA ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ ӨМІРШЕҢДІГІ МЕН САҚТАЛУЫНА 

КРИОКОНСЕРВАЦИЯНЫҢ ƏСЕРІ  
 

Өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау азық-түлік қауіпсіздігі мен агробионəртүрлілікті 
қамтамасыз ету үшін қажет. Генетикалық əртүрлілік биологиялық жəне экологиялық стресстерге төзімді жаңа 
жəне өнімді дақылдарды таңдауға мүмкіндік береді [1]. Өсімдік биотехнологиясы саласындағы жетістіктер, 
əсіресе in vitro мəдениеті мен молекулалық биологияға байланысты, сонымен қатар өсімдіктердің алуан 
түрлілігін сақтау мен басқаруды қолдау жəне жақсарту үшін қуатты құралдарды ұсынды [2]. 

Өсімдіктерді криоконсервациялау in vitro генетикалық ресурстарды сақтау үшін ұзақ мерзімді сақтау 
процедураларын əзірлеуде маңызды рөл атқарады, бұл өте төмен температурада сұйық азотқа экспланттардың 
тиісті үлгілерін орналастыру арқылы қол жеткізіледі. Бұл процесс тіндерді өсіру, алдын-ала өсу, 
криопротекция, мұздату, еріту, қалпына келтіру (қайта өсу) жəне қалпына келтіруден бастап көптеген 
кезеңдерді қамтиды. Сəтті криоконсервация көбінесе өсімдік тінінің өмір сүруіне жəне оның толыққанды 
өсімдіктерге қалпына келу қабілетіне байланысты бағаланады [3,4]. 

Криоконсервация өсімдік материалын (мысалы, тұқымдар, бүрлер мен өркендер, зиготалар мен 
соматикалық эмбриондар мен тозаңдар) сұйық азотта (- 196°C) немесе оның бу фазасында (-150°C) өте төмен 
температурада сақтауды қамтиды. Бұл температурада жасушалардың бөлінуі, метаболизм жəне биохимиялық 
белсенділік тоқтап қалады жəне материалды ұзақ уақыт өзгеріссіз жəне бұзылусыз сақтауға болады [5].Терең 
мұздату бірнеше минуттан бірнеше айлар мен жылдарға дейін созылуы мүмкін [6]. 

Зерттеу жұмысының объектісі ретінде қылқанжапырақты өсімдіктердің өкілі  Picea mariana шыршасының 
тұқымдары алынды. Қылқан жапырақты ағаштар (өте сирек жағдайларды санамағанда) мəңгі жасыл, қыста 
төзімді, топырақ жағдайларына төзімді, сонымен қатар (белгілі бір шектерде) олар барлық мөлшерде жəне 
формада болады, сонымен қатар түстері мен жапырақтары, құрылымдары түрлі  болады жəне көбінесе 
зиянкестер мен аурулардан таза болады. Қылқанжапырақты өсімдіктер ландшафтық құндылығы жоғары 
өсімдіктер тобын құрайды [7].Зерттеудің мақсаты: криоконсервация əдісінің көмегімен перспективасы мол 
шырша тұқымын ұзақ мерзімді сақтауды бағалау.  

Зерттеудің əдісі мен объектісі. Тұқымдардың сақталуына мен өміршеңдігіне криоконсервация 
əдісінің əсерін анықтау бойынша зерттеулеракадемик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетінің "Биотехнология жəне молекулалық генетика" зертханасында 2020-2021 жылдар 
аралығында жүргізілді. Тəжірибенің объектісі ретінде Picea mariana шырша түрінің тұқымдары 
қолданылды. Тұқымдар қыркүйек айында жиналып, стандартты жағдайларда қағаз қаптамада 
сақталды. Зерттеу жұмыстарының басындаNPV 220 аналитикалық таразысында1000 тұқымның 
салмағы 3 қайталымда анықталды жəне тұқым массасының орташа мəнін табу үшін өлшеулер үш рет 
қайталап жүргізілді. 1000 тұқымның массасы 5,25±0,18 (гр) болды.  

Тұқымдарды сатылы мұздату мен еріту үшін əртүрлі уақыт интервалы қолданылған 5 кезеңде 
жүргізілді (1-кесте): 1 кезең - тоңазытқышта мұздату + 4°С; 2 кезең - мұздатқышта мұздату -18°С; 3 
кезең - сұйық азотта мұздату -196 °С .4 кезең - мұздатқышта еріту -18°С; 5 кезең - тоңазытқышта 
еріту + 4°С;  

 
Кесте 1. Тұқымдарды мұздату/еріту кезеңдеріндегі уақыт интервалының өзгерістері 

 
Салыстырмалы зерттеулер мен талдаулар жасау үшін мұздатылғаннан кейінгі тұқымдардың 

өнімділігі мен бөлме температурасында сақталған тұқымдардың өнімділігі анықталды. Бөлме 
температурасында қағаз қаптамаларда сақталған тұқымдардан тағы бір бақылау нұсқасы 
отырғызылды. 

Сатылы мұздату мен ерітуге ұшыраған тұқымдар лабораториялық жағдайда топыраққа 
отырғызылып, жарықтандыру жақсы түсетін жерге қойылды. Тұқымдардың өміршеңдігі жəне 
криоконсервация əдісіне төзімділігі 15 күн көлеміндегі лабораториялық өсу қарқындылығы жəне 30 

Вариация № 1 кезең 2 кезең 3 кезең 4 кезең    5 кезең 
M1 (1) 24 сағ. 24 сағ. 168 сағ. 168  сағ. 168 сағ. 
M2 (2) 168 сағ. 168 сағ. 168 сағ. 24  сағ. 24  сағ. 
M3 (3) 24 сағ. 168 сағ. 168 сағ. 168  сағ. 24 сағ. 
M4 (4) 168 сағ. 24 сағ. 168 сағ. 24 сағ. 168 сағ. 



күн ішіндегі өнімділік көрсетк
қарқындылығын анықтау үшін  Н

Өсу қарқындылығының орта мə
P = (а1t1 + а2t2 +… an tn) / (a1 +
мұнда t1, t1,…, t n – алғашқы өс
a1 + a2 +… an – осы күндер арал
Барлық алынған нəтижелер M

жүргізілді.  
Нəтижелер мен талдаулар.Зер

үшін уақыт интервалдарының өзг
тұқымдардың сақталуы мен өміршең

Эксперименталды вариациялард
дəрежесімен тіркелді. Ал, өсу қарқы
10% құрады (сурет 1).  

Сурет 1. P.mariana тұқы

 
P.mariana шыршасы тұқымдар

тəжірибенің 2 вариациясында тіркел
эксперименталды вариациялардың ар
анықталды.  

Жүргізілген тəжірибелердің нə
вариацияда тіркелгендігін көрсетті. М

Сонымен, эксперименталды вар
айырмашылығы 44% деңгейінде болд

 

Сурет 2. P.mariana тұқым
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кіштері бойынша анықталды. Тұқымдардың
.Л.Удольскаяның əдістемелік нұсқаулығы қол
əнін келесі формула бойынша есептелді: 
+ a2 +… an), 
скіндер пайда болған күндер; 
лығында өнген тұқымдар саны. 

Microsoft Excel жүйесінде өңделіп, салыстырмалы

ттеу нəтижелерінің салыстырмалы талдауы экспер
герісіне сəйкес криоконсервацияның мұздату 
дігіне əртүрлі əсер ететіндігін көрсетті.  
дың ішіндегі жоғары өсу қарқындылығы зерттеуд
ындылығының төмен нəтижесі 4 вариацияда анық

ымдарының сатылы мұздату/ерітуден кейінгі өсу қ
көрсеткіштері 

рының сатылы мұздату/ерітуден кейінгі өнімділ
лді. Бұл нұсқадағы тұқымдардың өнімділігі 64% 
расындағы айтарлықтай жоғары өнімділік 1 вари

əтижелері зерттелген шырша тұқымы өнімділіг
М4 нұсқасындағы өнімділіктің мəні 20% құрады.  
риациялар арасындағы өнімділіктің жоғары жəне т
ды.  

 

мдарының сатылы мұздату/ерітуден кейінгі өнімді

М1 М2
М3

М4
Бақылау

Өнімділік

ң өнімділігі мен өсу 
лданылды[8]. 

ы талдаулар мен есептер 

рименталды вариациялар 
жəне еріту режимдері 

дің 1 вариациясында 56% 
қталды. Оның көрсеткіші 

 

арқындылығының 

лігінің максималды мəні 
 болды. Сонымен қатар, 
иацияда 56% дəрежесінде 

гінің минималды мəні 4 

төменгі көрсеткіштерінің 

 

ілік көрсеткіштері 
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Сатылы мұздату/еріту режимдері қолданылмаған P.mariana шыршасының бақылау нұсқасының 
өнімділік көрсеткіші 5% құрады. Тəжірибелік вариациялар мен бақылаудың өнімділігі бойынша 
салыстырмалы талдаулар келесідей болды: бақылау нұсқасының нəтижелері М1 вариациясынан 51%-
ға, М2 вариациясынан 59%-ға, М3 вариациясынан 17%-ға жəне М4 вариациясынан 15%-ға жоғары 
нəтиже көрсетті (сурет 2). 

Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, Picea mariana тұқымдарының өнгіштігі криогендік сақтаудан кейін тез 
жəне баяу еру кезінде де бақылау мəндерінен айтарлықтай жоғары болды.  

Алынған нəтижелер тұқымдарды сұйық азотта (-196 ºС) криомұздату қылқан жапырақтылардың осы 
түрінің тұқымдарының өміршеңдігіне теріс əсер етпегенін көрсетеді.  Ұзақ мұздату (168 сағат) мен тез еріту (24 
сағат) режимі қолданылған М2 нұсқасы тұқымдардың сақталуы мен өміршеңдігі үшін оңтайлы болды.  

Қорытынды. Осылайша, алынған мəліметтерге сəйкес, төмен температураныңPicea mariana тұқымдық 
материалының өміршеңдігінеоң əсері етеді деп қорытынды жасауға болады. Бақылау мəндерімен 
салыстырғанда тұқымның өнімділігі жəне өсу қарқындылығы айтарлықтай өсті. Осыған байланысты 
криоконсервацияны тұқымдарды сақтау жəне өсімдіктердің құнды қасиеттерін сақтай 
отырыпқылқанжапырақты сорттардың коллекциясын құру əдісі ретінде қолдануға болады. 
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СИНТЕЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ НАНОСТЕРЖНЕЙ 

ДИОКСИДА ТИТАНА С НАИЛУЧШЕЙ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
 

1 Введение 
Солнечный свет и вода являются наиболее распространенными источниками чистой и 

возобновляемой энергии на Земле [1]. Солнце как источник электромагнитных волн относится к 
несичерпаемым природным ресурсам, поэтому использование солнечной энергии является ключевым 
направлением альтернативной энергетики в наши дни [2-3]. Вода, расщепленная под действием света, 
является неиссякаемым источником водорода. Наиболее перспективным, среди разработанных 
методов извлечения водородного топлива посредством энергии фотонов, является метод 
фотокаталитического расщепления молекул воды. Одним из наиболее перспективных материалов для 
этих целей является TiO2. Благодаря высокой химической инертности, отсутствию токсичности и 
малой стоимости, диоксид титана все большее применение находит в качестве фотокатализатора, при 
этом он обладает рядом существенных недостатков: низкой квантовой эффективностью процесса из-
за слабого разделения пары электрон-дырка, ограниченным спектром поглощения в 
ультрафиолетовой области, что делает невозможным использование энергии солнечного света. 
Решением этих проблем занимаются ученые во всех ведущих странах мира, что делает данную 
работу актуальной.Одним из вариантов, направленных на улучшение фотокаталитических свойств 



TiO2 и смещение спектра поглощ
различными металлами, неметал
примесей в структуру TiO2 м
фотокаталитическую активность, 
фотокаталитические свойства Ti
фотохимии. 

В данной работе предлагае
наностержнями (НС) TiO2 с 
осуществляли методом 
фотоактивностинаноструктуриров
гидротермального синтеза печи
геометрических размеров синтези

2 Экспериментальная часть
Наноструктурированные пле

с фторопластовой вставкой объем
(H2O), 35 мл соляной кислоты (H
(97%, Sigma–Aldrich). НС TiO2 
предварительно очищенных в ул
пропанола (объемное соотношени
помещали в автоклав проводяще
варьировали температуру печи и 
часов соответственно. После и
температуры в естественной сред
изопропиловым спиртом, затем 
кристаллизации и удаления по
высокотемпературной печи пр
фотокаталитических свойств яче
установка по регистрации фотоин

В качестве электрода сравн
проводились в водном растворе 
мощность которого составляла 
возможностью увеличения прик
подключаются к рабочему элект
измерении временной зависимос
потенциал. 

3 Результаты и обсуждения
Морфология поверхности си

при различных температурах, при
 

 
120 °C 

Рисун

Из представленных данных
приводит увеличению внешнего д
которые формируют пленку уже
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щения TiO2 в область видимого излучения, я
лами и органическими добавками. Важно о
может как положительно, так и отрица
поэтому исследование влияния различных до
O2 является одним из приоритетных направ

ется использование технологий получения 
высокой фотокаталитической активностью

гидротермального синтеза. 
ванных пленок из НС изменяли темпера
и, стадию, которые в совокупности при
ируемых НС TiO2 

ь 
енки на основе НС TiO2 получали в автоклаве 
мом 100 мл из раствора, содержащего 35 мл 

HCl) (36.5%, Sigma–Aldrich) и 0.25 мл бутилат
синтезировали на стеклах с проводящим сл
льтразвуковой ванне в смеси деионизованно
ие 1: 1: 1) в течении 30 минут. Затем подготов
ей стороной вниз. Для получения пленок с р
длительность синтеза в диапазоне от 1200С 

истечения времени синтеза, автоклав дово
де. Затем, образцы извлекались и тщательно 
деионизованной водой и оставлялись суши
обочных продуктов синтеза, пленки из Н
ри температуре 5000C в течении 2 
ек на основе пористых пленок диоксида тит
ндуцированного тока. 
нения использовали противоэлектродAg/AgC

0,1 МNaOH. Источником излучения служи
35 мВт/см2. Измерения проводятся в ста

кладываемого напряжения от 0 до 6 В. И
троду, а платиновая фольга противоположе
сти фототока, между двумя электродами уст

я 
интезированных пленок, образованных НС T
иведена на рисунке 1. 

140 °C 160 °C 
 

нок 1 – СЭМ изображения пленок из НС TiO2 
 

х видно, что изменение температуры гидр
диаметра синтезируемых НС. Так, при темпер
 после 3 часов имеют средний диаметр поря

является модификация 
тметить, что введение 
ательно повлиять на 
обавок на оптические и 
влений в современной 

пленок, образованных 
ю. Синтез НС TiO2 

Для повышения 
атуру и длительность 
иводят к изменению 

из нержавеющей стали 
деионизованной воды 
та титана C16H36O4Ti 
лоем FTO (8 Ом/см2), 
ой воды, ацетона и 2-
вленные FTO подложки 
различной морфологии 
до 2000C и от 6 до 24 
одился до комнатной 
промывались, сначала 
иться. Для улучшения 
НС прокалывались в 
часов.Для изучения 

тана была разработана 

Cl/4 MKCl. Измерения 
ила ксеноновая лампа, 
ационарном режиме с 
Исследуемые образцы 
енный электроду. При 
танавливается нулевой 

TiO2, синтезированных 

180 °C 

ротермального синтеза 
ратуре 1000С НС TiO2, 
ядка 45 нм, а средний 



48 
 

диаметр 110 нм. Увеличение длительности гидротермального синтеза приводит к увеличению длины 
НС TiO2, а диаметр остается неизменным или изменяется незначительно. Причем, рост длины 
происходит до 24 часов, а после начинают отслаиваться от поверхности подложки. При увеличение 
температуры гидротермального синтеза наблюдается рост, как диаметра, так и длины НС TiO2. 
Подробные характеристики синтезируемых образцов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние длительности гидротермального синтеза и ее температуры на 

геометрические характеристики НС TiO2 (t, час – время гидротермального синтеза, d, нм – средний 
диаметр НС TiO2,h, нм – средняя длина НС TiO2) 

t Температура гидротермального синтеза, 0C 
100 120 140 160 180 200 

d h d h d h d h d h d h 
3 –  – – – – – – – – – – 
6 45 110 45 118 25 690 80 815 36 910 40 845 
12 40 128 53 150 55 935 150 1610 98 1810 100 1725 
18 40 226 55 320 105 1280 120 2210 70 3300 80 2230 
24 40 320 60 750 235  1690 90 3120 65 4190 73 3450 

 
Спектрофотометрические измерения осуществляли на автоматическом сканирующем 

спектрофотометре Solar СМ 2203 (НПП"СОЛАР", Белоруссия) в диапазоне длин волн 250-800 нм со 
спектральным разрешением 0.5 нм. При освещении поверхности пленки из НС TiO2происходит 
генерация электронно-дырочных (e– - h+) пар за счет поглощения фотона (уравнение 1). Электроны в 
зоне проводимости TiO2 взаимодействуют с молекулами кислорода, адсорбированных на TiO2, в ходе 
чего образуются супероксидные радикалы (О2

–) (уравнение 2), а дырки в валентной зоне TiO2 
реагируют с молекулами воды и способствуют к образованию гидроксильных радикалов (OH•) 
(уравнение 3). Гидроксильные радикалы (OH•) и супероксидные радикалы (O2), вступают в реакцию 
с молекулой красителя, адсорбированного на наноструктурах TiO2 и приводят к ее деградации, при 
этом можно наблюдать обесцвечивание раствора и соответсвенно уменьшению ее оптической 
плотности (уравнение 4 и 5).  TiO + hν → e 	 + h                     (1) e + O → O (адс)     (2) h + H O → OH	(адс) + H      (3) OH∙ 	+ органическая	молекула → продукт	разложения  (4) O + органическая	молекула → продукт	разложения  (5) 

Для исследования фотокаталитической активности пленок были измерены величины 
фотоиндуцированного тока. Фототок наноструктур с освещаемой площади в 1 см2 измеряли при 
постоянном потенциале 0 В с использованием потенциостата ЭЛИНС Р-20ХВ (ООО"ЭЛИНС", 
Россия) в стандартной трехэлектродной ячейке. В качестве рабочего электрода использовались НС 
TiO2. Противоположным электродом служила платиновая фольга, а в качестве электрода сравнения 
использовался электрод AgCl. Измерения проводились в электролите 0,1 М NaOH в специально 
изготовленной фотоэлектрохимической ячейке с кварцевым окном. При регистрации фототока 
пленки диоксида титана облучали светом ксеноновой лампы мощностью 45 мВт/см2. 

На рис.3 представлен график, где показана величина фотоиндуцированного тока приосвещений 
поверхности НС TiO2 моделированномисточником света ксеноновой лампы. Величину фототока 
регистрировали в течении 70 сек. (можно и больше) с прерыванием времени освещения 20 с. 

 
Рисунок 3 – Фотоиндуцированная плотность тока при моделированном солнечном свете 
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Из представленных данных видно, что пленка из НС TiO2. Синтезированная при 1800 С обладает 
максимальным значением фотоиндуцированного тока на единицу площади, а пленка полученная при 
1000С минимальным. Исходя из литературных данных и фотохимической реакции описанных выше 
(уравнения 1-5) следует, что чем больше свободных электронов будет генерировать пленка, тем выше 
ее фотокаталитическая активность, так как именно они участвуют в реакции разложениякрасителя, 
химического вещества или в реакции расщепление воды. Проведенный эксперимент еще раз 
подтверждает, что пленка, полученная при 1800С, обладает наиболее высокой фотокаталитической 
активностью по сравнению с другими. 

 
4 Выводы 
При различных температурах гидротермального синтеза были получены пленки, образованные 

НС TiO2. Для получения пленок с различной морфологии варьировали температуру печи и 
длительность синтеза в диапазоне от 1200С до 2000C и от 6 до 24 часов соответственно. Изменение 
температуры гидротермального синтеза приводит увеличению внешнего диаметра синтезируемых 
НС. Так, при температуре 100 0С НС TiO2, которые формируют пленку уже после 3 часов имеют 
средний диаметр порядка 45 нм, а средний диаметр 110 нм. Увеличение длительности 
гидротермального синтеза приводит к увеличению длины НС TiO2, а диаметр остается неизменным 
или изменяется незначительно. 
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БАҒДАРЛАМАЛАУ ПƏНДІ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ 

ПРАКТИКУМДЫ ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

XXI ғасыр елімізде қоғамдық ақпараттануды – мемлекеттік саясаттың негізгі элементтерінің 
біріне айналып отыр. Қоғамды ақпараттануды деп информатиканы елдің экономикалық нығаюын 
қамтамасыз ететін, ғылыми –техникалық прогресін жеделдетін қоғамдық байлық ретінде жаппай 
пайдалану жəне жылдам əрі нақты ақпараттар беруді айтамыз.  

Компьютерлік оқу кұралы деп білім берудің компьютерлік технологиясын кеңінен пайдалануға 
негізделген электрондық оқып-үйрену құралдарын айтады. Өз функционалдық мүмкіндіктеріне қарай 
компьютер қəзіргі кезде оқытудың ең керекті жабдығына айналды, бірақ оны тиімді түрде пайдалану 
жолдарының əлі ашылмаған тəсілдері, күнделікті сабақгарға қолдану үшін əлі де айқындалатын 
жақтары көп екенін ғалымдар да, мүғалімдер де жиі айтып келеді.  

Соңғы кездегі компьютерлердің көптеп қолданысқа енуі бүл щюблеманың өте өзекті мəселеге 
айналғанын тағы да дəлелдеп отыр. Қəзіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін 
электронды оқулықтар жасаумен шүғылданып келеді.   

Оқушылар үшін электрондық оқулық- мектепте оқыған жылдардың барлығында да өздері 
толықгырып отыра алатын жəне нəтижелік эмтиханға дайындалуға көмектесетін мəліметтер базасы 
болып келеді. Электронды оқулықтармен жұмыс істеу əрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала 
отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады. Үйретуші программа қолданушыға 
теориялық материалды оқып үйренуді ұсынады. Бұл программадағы есептер мен сұрақтар адам мен 
машина диалогын ұйымдастыру үшін қолданылады [1]. 

Қазіргі кезде “программалық үйрету” термині қазіргі кездегі компьютерлік технологиясымен 
тиісті. Программалық үйретудің негізгі элементі- есептердің тізбектелу ретін түсінетін программа. 
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Көптеген құралдаржүйесі оқытушыларға əртүрлі жауаптар типін қолдана отырып үйретуші жəне 
бақылаушы тапсырмаларды құру мүмкіндіктерін береді. 

1  Таңдаулы жауап. Үйренушіге тапсырма жəне дұрыс жауаптар жинағы беріледі. Дұрыс 
жауабын табу ықтималдығы келесілердің ең кішілеріне сəйкес келеді: 

2  Конструкторлық бөлік жауап. Бұл типтің тапсырмасы мен жауап таңдау жəне бос 
конструкторлық арасындағы аралық. Конструкторлық бөлік жауабы оқытушы ұсынғын бөліктерден 
құралған. 

3 Оңай конструкторлық жауап. Бұл типтің тапсырмасы автоматтандырылған үйрету жəне 
бақылау үшін қажет болып табылады. Бұл таңдаушы компьютермен өз тілінде байланыс жасауға 
мүмкіндік береді. Оңай конструкторлық жауап тапсырмасы үйренуші.Оңай конструкторлық жауап. 
Бұл типтің тапсырмасы автоматтандырылған үйрету жəне бақылау үшін қажет болып табылады.  

Бұл таңдаушы компьютермен өз тілінде байланыс жасауға мүмкіндік береді.  
Оңай конструкторлық жауап тапсырмасы үйренуші үшін қиып, себебі мүмкіндіктері не толық 

шек қояды жəне компьютерге жауап берерде ақылды жұмысты талап етеді. 
Құралдық программаның көмегімен үйрету жүйесін құру 4 негізден тұрады: 
1 Үйретуші программа сценарийін өңдеу. Мұнда педагог үйретуші программаға қандай оқу 

курсының қай бөлігін енгізу керектігіне шешім  қабылдау керек. 
2 Компьютерге жаңа программалардың жеке кадрлар текстік енгізу, сурет салу, бақылау 

фрагменттерін формалау. Мұнда, педагог компьютер функциясының кіші иелігі жəне енгізу жəне 
редакторлеу мүмкіндіктері болу керек. 

3 Үйретуші программаның жеке элменттерін бүтін диалогтық жүйесімен байланыстыру, кадрлар 
арасында байланыс орнату. 

4 Эксплуатация кезінде программаны қадағалау, оған жөндеулер жəне толықтаулар енгізу [2]. 
Жақсы оқудың негізгі шарттары бұл оқушылардың оқып үйреніп жатқан пəнге қызығушылығы 

болып табылады. Бұл қызығушының көптеген факторлармен байланысты. Олар оқып үйреніп жатқан 
пəн мазмұны, оның күрделі деңгейі, оқу процесінің ұйымы жəне т.б. 

Электронды оқу құралдарын дайындау мəселелері 
1 Пəнге байланысты қажетті оқу материалын іріктеп алу жəне оның күрылымын анықтау  

дəстүрлі оқыту материалының  мейлінше нақтылап, ықшамдап алуға жəне ондағы сөздердің, 
сөйлемдердің, абзацтардың, тақырыптардың, тараулардың өзара байланысын мүқият зерттеп, 
айқындауға саяды. Мүны бай тəжірибелі пəн маманының орындағаны жөн. 

2 Оқулықтың интерфейсін жобалау кезеңі. Бүгінде жүргізіліп жатқан зерттеулер компьютерлік 
оқыту программаларының тиімділігі көпшілік жағдайларда оның интерфейстік жүйесіне байланысты 
болатындығын көрсетуде [3]. 

Мамандарының зерттеулері негізінде компьютерлік окыту күралдарының интерфейсін 
жобалауда келесі мəселелерді ескерген жөн: 

1 Безендіруде жүйелік тəсілді қолданудың ерекшеліктері. Жүйелік тəсіл - жүйелік безендірудің 
негізі, ол қүрылып жатқан үлгіні жобалау мен жасау. 

2 Оқу материалдарының мазмүны мен қүрылымына койылатын талаптарды анықтау.  
Электрондық оқу материалына жəне оның берілуіне қойылатын талаптар оқушының жаңа 

ақпаратты қабылдау қабілеттілігін жəне қызығушылық деңгейін анықтауға да тікелей қатысы бар. 
3 Іздеу, жылжу, гиперсілтемелер жүйесін үйымдастыру. Оқу материалында бағдар алу оның 

мазмүндық жылжу, ауысу, сілте мелер жүйесінің қаншалықты тиімді үйымдастырылғанына 
байланысты [4]. 

4 Адамның түстер мен формаларды қабылдауының физиологиялық ерекшеліктерін ескеру. Адам 
көру сезімінің көмегімен 180 түрлі түсті қабылдай алады. Түс пен оның косылыстарының безендіру 
мүмкіндігі шексіз. Түрлі түстер адамның көңіл-күйіне түрліше эмоциялық əсер ететіні белгілі. Кей 
түстер адамды дем алдырса, кей түстер шаршатады. Түстер комбинациясы да адамға түрліше əсер 
етеді. 

Оқыту программаларын жобалағанда адамның түстер мен формаларды кабылдауының 
физиологиялық ерекшеліктерін ескеру керек. Сонымен бірге құрамында қозғалып тұратын 
объектілері (анимация) көп оқу материалын қабылдау өте қиын, себебі қозғалып түрған объект 
адамның назарын өзіне аударады.  

Зерттеу жұмысының  мақсаты – мектеп оқушыларына арналған берілгендер қорын басқару 
жүйесінен ең жақсы электрондық оқу практикум жасау, аспаптық құралмен тəжірибені игеру, 
сонымен қоса өзге программаларды қосу арқылы электрондық практикум құру.  
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Зерттеу жұмыста HTML гипермəтіндік тілінің технологиялар мүмкіндіктерін жəне принциптерін 
электрондық оқулық жасауда қарастырдым, сонымен қоса электрондық оқулықты, өзге 
бағдарламалармен (Си#) байланыстырып жаңа бір үлгідегі электрондық  əдістемелік құрал жасадым. 
Электронды оқу практикумның құрамдары келесі суреттерде келтірілген.  

Оқулықтың негізгі терезенің бастапқы интерфейс 1 суретте ұсынылған. 
 

 
 

1 сурет. Негізгі терезе 
 
Сабақтар команданы таңдап зертханалық жұмыстарды ұсынатын терезесі ашылады (2 сурет). 

 

 
 

2 сурет. Сабақтар көрінісі 
 

Студенттің білімін тексеру үшін арналған тестті ашу үшін Тест команданы таңдау керек (3 
сурет). 

Берілген модуль web-браузерде көрініс беретін апплеттермен көрсетілген.  
Осы зерттеу жұмыста жасалған электрондық оқулық жүйесін қолдану үшін келесі ең аз дегенде 

талаптарды орындау керек:  
− 500 МГц тактілі жиілікті Pentium процессоры; 
− Windows 7 операциялық жүйелері; 
− 128 Мбайт оперативті жады; 
− 1024х768 рұқсатты 256 түсті көрсете алатын монитор; 
− дыбыстық карта; 
− кодектер. 
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3 сурет. Тест көрінісі 
 

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
 

1. Акулина С.Б. Основы программирования на Си#. -М.: Финансы и статистика, 2012. - 368с. 
2. Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Си# - М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 

2014.-91с. 
3. Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Си# 5 - М.: ЗАО «Издательство 

БИНОМ», 2014.-369с. 
4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательное программирование: Си#. - М.: АСТ-ПРЕСС: КНИГА: 

Инфорком-Пресс, 2011. -39с. 
 
 
 

Омарбай Ұ.М., академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, математика жəне 
ақпараттық технологиялар факультеті, Мех-309 тобы, студент 
(Ғылыми жетекшілері – магистр, аға оқытушы Нурланова Б.М., магистр, оқытушы Асетова Л.С.) 

 
КӨП ҚЫРТЫСТЫ ПАКЕТТІ ЕСЕПТЕУ 

 
Транстроптық пластинаның иілетінін дəлелдеу үшін көп қыртысты пакетті есептеуге 

тоқталайық. Ол үшін алдымен өмірде жиі қолданылатын үш қыртысты пакетті қарастырайық (1-
сурет). Оның сыртқы қыртыстары 1 жəне 3 - қатты, ал ішкі қыртысы 2 өте жұмсақ денелер болып 
табылады [1, б. 73-74]. 

 

 
Сурет 1. Үш қыртысты пакет 

 
Осы пакеттің берілген параметрлері: 
1. Қыртыс саны .3=n  
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2. Өлшемдері h – биіктік, b – ені. 

3. Өлшемсіз серпімділік модульдері  

 
)1,0(;1 231 ==== βββββ  

 

4. Өлшемсіз ендері  
 

1321 === δδδ  
 

5. Өлшемсіз биіктіктері  
 

1,0;6,0:3,0 321 === γγγ  
 

6. Өлшемсіз координаталары  
 

1;9,0;3,0:0 3210 ==== αααα  
 

Осы берілгендерді ескере отырып табамыз: 

1. Тең əсерлі күштің параметрін анықтаймыз 
 


=

− +=+⋅+=−=
3

1
10 6,04,01,06,03,0)(

i
iiin ββααβ  

 

2. Иілу моментінің параметрін есептейміз: 

[ ] [ ]72,028,0
2

1
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2

1
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1 3
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0 ⋅+=+⋅+=−= 

=
− ββααβ

i
iiim  

 
Бейтарап ось параметрін есептейміз: 

 
 
 
 

 

Егер 
[ ]

[ ] 5.0
2

1

61,04,0

72,0128,0
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1
:1 * ==

+
⋅+== αβ  

Егер 
[ ]
[ ] 38.0

46,0

352,0

2

1

1,06,04,0

72,01,028,0

2

1
:1,0 * ==

⋅+
⋅+== αβ  

 

3. Бейтарап ось орналасқан қабаттың нөмірі k=2. 

4. Көлденең қима кедергі моментінің параметрі 
 

[ ] [ ] 13984,0123,03,01,004,008,0157,01,01,026,052,0
2

1

3

2
0 =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=+= 
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i

i
i fW ϕ  

 
Біртекті қиманың кедергі моменті  
 

25,0
4

1

4

1
*

2 ==→= WbhW
 

 
тең болады, алшақтығы 44%. 
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5. көлденең қиманың осьтік момент инерциясын былай табамыз 

.0531,038,013984,0 333
*00 bhbhbhWJ =⋅⋅=⋅⋅= α  

 
Біртекті қиманың осьтік момент инерциясы мынаған тең  
 

33
* 125,0

8

1

2
bhbhhWJ === , 

алшақтығы 58% болады. 
Бір қыртысты болғанда,  

3

0 12

bhJ = , 0F h=  
тең деп қабылдап аламыз. 

Үш қыртысты пакетте базалық аудан мынаған тең болады: 
 

46.013.01.06.011.00 =⋅+⋅+⋅=F  
 

Транстроптық пластинада 0 4
E
G

= , ал изотроптық пластинада 0 2.6
E
G

=  деп қабылдай отырып, 
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, ...
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h
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=  өзгерткендегі көлденең сырғу мəнін келесі түрде зерттейміз:  
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Сонымен, транстроптық, бір қыртысты жəне үш қыртысты пакеттің көлденең сырғу 

параметрлерінің мəндері кесте 1-де көрсетілген. 
 
1 кесте - Транстроптық, бір қыртысты жəне үш қыртысты пакеттің көлденең сырғу параметрлері 
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)1(cg  3.2907 1.6454 0.8227 

)3(cg  4.5584 2.2792 1.1396 

 
Ал изотроптық, бір қыртысты жəне үш қыртысты пакеттің көлденең сырғу параметрлері кесте 2-

де келтірілген. 
 
2 кесте - Изотроптық, бір қыртысты жəне үш қыртысты пакеттің көлденең сырғу параметрлері 
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)1(cg  2.1389 1.0695 0.5347 

)3(cg  2.9629 1.4815 0.7407 
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мұндағы 

)1(cg  - бір қыртысты пакеттің көлденең сырғу параметрі; 
)3(cg  - үш қыртысты пакеттің көлденең сырғу параметрі. 

Осы нəтижелерді қолдана отыра, арқалықтың басқа параметрлерін, яғни нормаль кернеудің 
өзгеру заңдылығын, ішкі күштерді, тепе-теңдік теңдеуін, көлденең сырғудағы көлденең күшті, 
көлденең сырғудағы майысу функциясын, жалпыланағна майысу функциясын толығымен анықтауға 
болады. Егер келесі тепе-теңдік теңдеуін шешіп,  

 

)(),(
4

4

00 xq
dx

WdJExq
dx
dQ =⋅−=  

 
одан майысу функциясын тауып алатын болсақ, онда табылған мəн бойынша үш қыртысты 

арқалық біртекті арқалыққа қарағанда 58% майысқақ болып табылады деп тұжырым жасауға болады. 
 

Əдебиеттер: 
 

1 Тұрсынов К.А. Тікбұрышты пластинаның иілуі. // ҚарМУ хабаршысы. Математика сериясы. – 2006. - 
№4. - Б. 73-74. 

 
 
 

Оразбай А.Д., Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Университеті, Биология-география факультеті, 
МЭК-61, магистрант, 
Берген Н.С., Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Университеті, Биология-география факультеті, 
оқытушы 
(Ғылыми жетекшісі – б.ғ.к., доцент, Ауельбекова А.К.) 

 
БИДАЙДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯ-МОРФОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЛАЗЕРЛІК 

СƏУЛЕЛЕНУДІҢ СПЕКТРЛІК ҚҰРАМЫ МЕН МӨЛШЕРІНІҢ ƏСЕРІ 
 
Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың Жолдауында айтылғандай, агроөнеркəсіптік кешен (АӨК) Қазақстан 

экономикасының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Қабылданған АӨК дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасы инновациялық технологияларды дамытуға 
бағытталған. Бұл ретте инновациялық технологияларды пайдалану оларды агрокультуралардың 
биологиялық ерекшеліктерімен жəне агроэкожүйелердің экологиялық талаптарымен барынша 
келісімді жүру қажет. 

Ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығы мен жалпы түсімін арттыру - ел 
диқандарының басты міндеті. Соңғы жылдары əр түрлі дақылдардың тұқымдарының физикалық өсу 
факторлары олардың өнуін тездету жəне өрістің өнуін арттыру мақсатында белсенді түрде зерттелуде 
[1]. Шетелдік жəне отандық авторлардың жарияланымдары тұқым өнуіне, өсімдіктің өсуі мен 
дамуына, ауылшаруашылық дақылдарының шығымдылығын арттыруға лазерлік сəулеленудің оң 
əсері бар екенін көрсетеді. Лазерді пайдалану үнемді жəне экологиялық таза əдіс болып табылады [2]. 

Тұқымдарды лазерлік өңдеуге арналған көптеген жұмыстарға қарамастан [3-6] фотобиологиялық 
процестерді зерттеу əлі де қалыптасу жолында. Бұл əртүрлі дақылдар мен сорттардың тұқымдары 
лазерлік сəулеленудің фотобелсенділігіне əр түрлі əсер етеді жəне олар спектрдің əртүрлі сəулелену 
аймақтарымен сипатталады. Осы себепті, қазіргі уақытта ауылшаруашылық өсімдіктерінің 
тұқымдарының оптикалық қасиеттеріне лазерлік сəулеленудің əсеріне байланысты зерттеулер өте аз. 
Осыған байланысты, жұмыстың ғылыми жаңалығы тұқымдардың оптикалық қасиеттерінің дозалар 
мен лазерлік зерттеудің спектрлік құрамына тəуелділігін анықтау болып табылады. 

Осы зерттеудің мақсаты-толқын ұзындығы мен өңдеу уақытына байланысты лазермен 
өңделгеннен кейін дəнді дақылдардың көшеттерінің биомассасын бағалау. 

Зерттеу нысаны ретінде бидай дақылдарының тұқымдары (Triticum) таңдалды. Тұқымдар 
толқын ұзындығы 650 нм инфрақызыл лазермен сəулелендірілді. 
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Зерттеулер Академик Е.А. Букетов атындағы ҚарУ-дың биология-география факультетінің 
Биотехнология жəне молекулалық генетика зертханасында 2019-2021 жүргізілді. Ал тұқымдарды 
лазермен өңдеу  физика жəне технологиялар факультетінің лазерлік технология зертханасында 
жүзеге асырылды.  

Зерттеу нысаны 2-3 апталық бидайдың тұқымдық материалы мен көшеттері болды. 
Тұқымдар партияларға алдын-ала бөлінді жəне əртүрлі уакытта лазермен сəулелену кезінде650 

нм жиілікте жəне лазермен сəулелендірілді. Бақылаушы тұқым ретінде өңделмеген тұқымдар болды.  
Тұқымның өнгіштігін бағалау үшін оларды климакамерадағы бөлме температурасында Петри 

ыдысындағы ылғалданған 2 қабатты сүзгі қағазында үш рет 50 данадан өсірдік. Тəжірибелер үшін 
тұқымдар арнайы таңдалмады, тек зақымдалған, түсі өзгерген немесе бос тұқымдарды алып 
тастадық. 

Тұқымның өнгіштігі мен өну энергиясын зерттеу əдістемелік нұсқаулар бойынша жүргізілді [7]. 
Тəжірибе нұсқалары бойынша көшеттердің салмағы аналитикалық таразыларда 10 рет қайталану, 
бөлек құрғақ жəне шикі салмақта өлшеу арқылы бағаланды. 

Біз құрғақ жəне шикі салмаққа қатысты көшеттердің биомассасының ерекшеліктерін талдадық. 
Бидай  көшеттері үшін шикі салмақтың ең жақсы мəні толқын ұзындығы 650 нм жəне өңдеу уақыты 3 
минут (кесте. 1) болатындығы анықталды. 

 
Кесте 1. Толқын ұзындығы 650 нм (топырақта өсіргеннен кейін) бидай көшеттерінің салмағы 

Тəжірибе нұсқасы  Ылғалды салмағы (г) Құрғақ салмағы (г) 
650 нм / 10 секунд 0,29±0,02 0,02±0,003 
650 нм / 30 секунд 0,12±0,01 0,03±0,003 
650 нм / 1 минут 0,17±0,02 0,03±0,003 
650 нм / 1,30 минут 0,22±0,03 0,04±0,004 
650 нм / 2 минут 0,18±0,02 0,04±0,004 
650 нм / 2,30 минут 0,15±0,03 0,03±0,001 
650 нм / 3 минут  0,17±0,02 0,0, ±0,00,3 
650 нм / 3,30 минут 0,13±0,006 0,03±0,001 
650 нм / 4 минут 0,19±0,02 0,03±0,006 
650 нм / 4,30 минут 0,17±0,02 0,03±0,004 
650 нм / 5 минут 0,13±0,06 0,03±0,004 
650 нм / 10 минут 0,15±0,01 0,03±0,004 
650 нм / 15 минут 0,12±0,02 0,03±0,002 

 
Бидай көшеттері үшін толқын ұзындығы 650 нм өсімдік биомассасының айтарлықтай өсуіне жол 

бермеді (кесте. 2). Сабағының ұзындығы 46 см ұзындықта болуы 650 нм / 4,30 минут болды, , ал 
салмағының үлкен көрсеткіші 0,700 г. мен тамырының ұзындығы 14-15 см болуы 650 нм / 2 минут 
болды. 

 
Кесте 2. Толқын ұзындығы 650 нм (топырақта өсіргеннен кейін сабағының ұзындығы  мен 

тұқымдарының салмағы) бидай көшеттерінің салмағы 
Уақыты  Сабағы (см) Салмағы (г) Тамыры (см) 
650 нм / 10 секунд 27±37 0,481±0,714 7±15 
650 нм / 30 секунд 38±40 0,494±0,606 9±14 
650 нм / 1 минут 37±43 0,339±0,728 5±7 
650 нм / 1,30 минут 35±44 0,483±0,533 9±20 
650 нм / 2 минут 34±40 0,700±1,922 14±15 
650 нм / 2,30 минут 39±51 0,560±1,026 11±17 
650 нм / 3 минут  34±44 0,433±0,963 7±10 
650 нм / 3,30 минут 24±41 0,325±0,547 9±14 
650 нм / 4 минут 31±37 0,401±0,599 7±17 
650 нм / 4,30 минут 46±50 0,572±0,916 13±21 
650 нм / 5 минут 39±44 0,479±0,879 12±22 
650 нм / 10 минут 35±41 0,447±0,700 8±12 
650 нм / 15 минут 12±40 0,033±0,631 10±16 
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Қорытындылай келе, бидай өсімдіктерінің құрғақ салмағының максималды мəні ұзындығы 
бойынша белгіленеді, 650  нм толқыны жəне өңдеу уақыты 3 минут, сонымен қатар толқын ұзындығы 
650 нм, топырақта өсіргеннен кейін сабағының ұзындығы мен тұқымдарының салмағы бойынша 
максималды мəні 650 нм өңдеу уақыты 2,30 минут болды. 
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ГРАФТАР, МАТЕМАТИКА ЖƏНЕ ЭКОНОМИКА БОЙЫНША  

ЕСЕПТЕР ШЕШУДЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 
Графтар теориясы қазіргі уақытта кейбір мəселелерді шешуге геометриялық тұрғыдан қарау 

керек болып табылатын математиканың қарқынды дамып жатқан бөлімі болып табылады. Граф-  
«жазамын» деген мағынадағы грек сөзінен алынған. Бұл қоғамдық өмірдің қалыпты жұмыс істеуі 
үшін өте маңызды көптеген объектілер мен жағдаяттар графтық модельдер түрінде 
сипатталатындығымен түсіндіріледі. Ғылымның əр саласында, экономикада жəне математикалық 
есептер шешуде графтар теориясын қолдану ерекшеліктері анықталады. Графтар теориясы əртүрлі 
білім салаларында практикалық қолданылады, олардың көмегімен математикалық жəне 
экономикалық есептердің шешу жолдары қарастырылып жəне практикалық  қолданбалы есептер 
құрастырылады. Графтар туралы алғашқы мағлұматтар белгілі бір түзулер (сызықтар) арқылы өзара 
байланысқан нүктелердің жиынтығы түріндегі сұлбалар жайлы XVIII ғасырда пайда болды. XIX 
ғасырдың соңында, топологияның дамуымен байланысты графтар теориясына деген қызығушылық 
едəуір өсті. Ол кездері ол топологияның бір бөлімі ретінде қарастырылды. Кейіннен графтар 
теориясының əдістері басқа да ғылымдарда: əлеуметтану, экономика, биология, медицина, химия, 
психология, сонымен қоса дискретті математиканың бағдарламалау, көптеген дискретті 
автоматтардың жəне логикалық сұлбалардың теориясы, бинарлы қатынастардың теориясы сияқты 
əртүрлі облыстарында сəтті қолданыла алатындығы анықталды. Граф- төбелер деп аталатын шектеулі 
нүктелердің жиынтығы; төберлердің кейбіреулері графтың қырлары деп аталатын сызықтарымен 
байланысқан болады. Графтар төбелерден, қабырғалардын жəне жақтардан тұрады. Берілген граф 
арқылы жазықтықтың бөлінген бөліктері жақтар деп аталады. Төбелердің жиыны (v) жəне 
реттелмеген жəне реттелген төбелердің (қырлар мен доғалар) жиынтығы (e) граф болып табылады: 
Граф “G” (V,E) болып белгілінеді. Тек қырлары ғана қамтитын граф – бағдарланбаған, ал тек 
доғаларды қамтитыны бағдарланған граф деп аталады. Кез – келген екі төбені қосатын тізбегі 
болатын граф – байланысқан граф болып табылады. Көптеген есептерді, нысандарды графтармен 
сипаттауға болады. Мысалға Уикипедияны да графпен сипаттауға болады -төбелері мақалалар, ал 
қабырғалары -гиперсілтемелер.  

Жазықтықта əртүрлі A,B,C,D,E нүктелерін белгілейік. Осы нүктелер графтың төбелері, ал 
оларды қосатын сызықтар (түзу немесе қисық) графтың қабырғалары болады. Бұл графты A,B,C,D,E 
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нүктелерін қосатын сызықтар осы нүктелерден басқа ешбір нүктелермен қиылыспайтындай етіп те 
кескіндеуге болады. Қабырғалары тек төбелерінде ғана қиылысатын графты жазық граф деп атайды. 
Граф қарапайым (немесе сызықты) деп аталады, егер оның кез келген екі төбелерін байланыстыратын 
қабырға саны бірден артық болмаса. Қарапайым графтың мысалы 1-суретте көрсетілген: 

 

 
 

1-сурет 
 
Кез келген жай граф сурет түрінде ғана емес, аналитикалық түрде де беріледі. Е–граф 

қабырғаларының жиынтығы болсын, онда суретте берілген графты былай жазуға болады:  
 

V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, 
E = {{1,2}, {1,3}, {1,4}, {1,7}, {2,5}, {2,6}, {2,7},{3, 4}, {3, 6}, {4, 5}, {4, 6}, {5,7}}, 

 
мұндағы  Е – V жиынының екі элементті ішкі жиындарының жиыны. Төбелері бір ғана емес, 

бірнеше қабырғалармен байланысатын графтар да болады. Ондай қабырғаларды қатарлас қабырғалар 
деп атайды. Графта бір төбені өзін-өзімен байланыстыратын қабырғалар да болады. Оларды түйін деп 
атайды. Төбе оқшауланған деп аталады, егер оның түйіні болмаса жəне ол төбеден бір де бір қабырға 
шықпаса. Қатарлас қабырғалары жəне түйіні бар граф псевдограф деп аталады. Псевдограф 2-суретте 
көрсетілген.  

 
2-сурет 

 
Түйіні жоқ псевдограф мультиграф деп аталады. Мультиграфтың 3-суретте көрсетілген. 

 

 
3-сурет 

 
Графтың негізгі қасиеттері: 
Оның тақ төбелерінің саны əрқашан жұп болады. Тақ төбелерінің саны тақ сан болатын графты 

сызып көрсету мүмкін емес.  
Егер графтың барлық төбелері жұп болса, онда графты бір сызықпен сызуға болады. 
Тақ төбелерінің саны екіге тең болатын графты бір сызықпен сызып шығуға болады. Мұнда 

қозғалысты тақ төбелердің кез келген біреуінен бастап екіншісінен аяқтау қажет. 
Тақ төбелерінің саны екіден артық графты бір сызықпен сызып шығу мүмкін емес. 
Анықтама. Өзара қиылысу нүктелерінде екі ғана рет бола отырып сызып шығуға болатын жазық 

қисықты бір бағытты қисық деп атайды. 
Теорема. Қисық бір бағытты (уникурсал) болу үшін оның тақ түйіндерінің саны екіден артық 

болмауы қажетті жəне жеткілікті. 
Теорема. Кез – келген жазық граф үшін Т – Қ + Ж= 2 теңдігі орындалады. Мұндағы Т – граф 
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төбелерінің саны, Қ – граф қабырғаларының саны, Ж –оның жақтарының саны. Бұл теорема жазық 
графтар үшін Эйлер теоремасы деп аталады.  

Толық жазық графтардың қасиеттері: 
Төбелерінің саны n – ге тең болатын толық жазық графтың қабырғаларының саны 3n – 6–ға тең 

болады, мұндағы n ≥3. 
Егер толық графтың төбелерінің саны n –ге (n≤4) тең болса, онда ол жазық граф болады.   
Графтағы ешбір қабырға арқылы бірден артық рет өтпейтін сызық шынжыр деп аталады. Егер 

қозғалысты А нүктесінен бастап барлық төбелерден қайта оралу мүмкін болса, мұндай жолды цикл 
деп атайды. Егер циклдың барлық төбелері əртүрлі болса, мұндай цикл қарапайым цикл, ал қарсы 
жағдайда қарапайым емес цикл деп аталады. Кейде цикл графтың барлық қабырғаларын дəл бір 
реттен қамтиды. Мұндай циклдарды Эйлер сызықтары деп атайды. 

Егер G  графынан бір немесе бірнеше төбелерін алып тастаса, сəйкесінше сол төбелерден 
шығатын қабырғалар да өшіріледі. Қалған төбелер мен қабырғалар G графының G’ ішкі графын 

құрайды. Кез келген ішкі граф үшін келесі тұжырымдар анық: жəне Мұндағы V жəне 
E – G графының төбелері мен қабырғаларының жиыны, ал V' жəне E’-G’ ішкі графтың төбелері мен 
қабырғаларының жиыны. Осы тұжырымнан шығатыны: кез келген граф өзінің ішкі графы бола 
алады. 1-суретте көрсетілген графтың 1-ші төбесін өшіріп тастасақ, сонымен қоса {1,2}, {1,3}, 
{1,4},{1,7} төрт қабырғалары да өшіріледі. Нəтижесінде 4-суретте көрсетілген ішкі граф пайда 
болады. Ал егер сол графтан 4-ші жəне 7-ші төбелерді өшіріп тастасақ, 1-ші төбеге тиіспей, онда 
нəтижесінде 5-суретте көрсетілген ішкі граф шығады. 

G графынан барлық төбелерді өшіріп тастаса, графтан ештеме қалмайды. Төбелері жоқ граф бос 
граф деп аталады. Бұдан бос граф кез келген графтың ішкі графы екені анық. Бос емес ішкі граф 
меншікті деп аталады, егер ол бастапқы G графымен сəйкес келмесе.  

G графы жəне бос граф меншікті емес ішкі графтар деп аталады (меншікті емес ішкі 
жиындардың аналогиясы бойынша).  

 

   
4- сурет 5-сурет 6-сурет 

 
n төбелері бар G графы берілсін. Оларға бір төбе қосып оны G графының басқа да төбелерімен 

қандай да бір тəсілмен байланыстырсақ, пайда болған n+1 төбелері бар граф G графының алғашқы 
графы (надграф) деп аталады. 1-суретте келтірілген граф 4-суретте көрсетілген графтың алғашқы 
графы болып табылады.  

Берілген графтың ішкі графын анықтауға болады, яғни, графтың бір немесе бірнеше төбелерін 
өшіріп тастасақ, одан бір ғана ішкі граф аламыз. Қарапайым графтың 1, 2, 3, 4 нөмірлі төрт төбесі бар 
делік. Осы графқа 5-ші нөмірлі төбені қосып, оның алғашқы графын табуға болады. Жалпы жағдайда, 

алғашқы графтардың саны тең, егер алғашқы графқа бір төбе қосылса. Егер тағы екінші 

төбені қоссақ, онда N1 алғашқы граф  алғашқы граф береді. Сонда алғышқы графтар саны тең 
болады: 

. 
Егер үш төбе қоссақ, онда алғашқы графтар саны: 

 
тең болады, жəне т.с.с. Егер G графының барлық төбелерін өз орындарында қалдырып, бір не 
бірнеше қабырғаларының өшіріп тастасақ, онда бөлшек граф алынады. Бөлшек граф келесі тəсілмен 
анықталады. V жəне E –алғашқы G графының төбелерімен қабырғаларының жиыны болсын. G’ граф 
G графының бөлшек графы деп аталады, егер V’=V жəне E’ E болса. Осы тұжырымнан шығатыны: 
кез келген граф өзінің бөлшек графы бола алады. 1-суретте келтірілген графтың {1,2}, {1,3}, {1,4}, 
{1,7}, {2,7}, {5,7} қабырғаларын өшіріп тастасақ, онда 6-суретте көрсетілген бөлшекті граф пайда 
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болады. Оның аналитикалық көрінісі: 

 
 

Эйлер қағидасы: 
1.Тақ дəрежедегі шыңдары жоқ бағанда бағананың кез келген шыңында басталуымен барлық 

қабырғаларды айналып өту (əр қыр дəлірек бір рет өтеді) болады. 
2.Тақ дəрежелері бар екі жəне тек екі шыңдары бар бағанда тақ дəрежелері бар бір шыңында 

басталуымен жəне екінші ұшымен аралау болады.  
3.Тақ дəрежеден екі шыңнан асатын бағанда мұндай айналым жоқ.  
Осы Ережені қолданып, бірнеше есептер шешілді. Кенигсбер көпірлері туралы тапсырма: біздің 

бағанның 4 шыңы бар. Бұл шыңдардың барлық дəрежесі тақ. Эйлер ережесінің 3 тармағына қайта 
оралғанда, біз мəселе шешілмей жатқанын көреміз. Мұндай айналып өту жоқ.  Эйлер бұл есептің 
шешілмейтіндігін дəлелдеді. Осыдан Эйлер деп аталатын цикл əрбір баған қабырғасы бойынша дəл 
бір рет өтеді. Графтар теориясы экономикалық тұрғыда «Қарағанды-Нан» зауытымен, практикалық 
есептерінде қолданылды. Кез келген заманауи ұйым менеджерінің маңызды міндеті пайданы 
барынша арттыру. Осы арқылы өзіндік құнын төмендетуге қол жеткізіледі. Нарықтық экономика 
жағдайында отандық кəсіпорындар ғылыми негізде құрылған бизнесті оңтайландырудың шетелдік 
есептік тетіктерін жиі қолданады.  

Мысал ретінде «Қарағанды-Нан» (ХМКК) нан жəне нан-тоқаш өнімдері, кондитерлік өнімдер, 
мұздатылған аспаздық жартылай фабрикаттар, алкогольсіз сусындар жəне бөтелкедегі ауыз су 
шығаратын кəсіпорынның күнделікті дүкендерге (барлық кəсіпорын ұйымдар) жеткізіп салуыннын 
ең қолайлы жолдарын қарастырылды.  
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

АРҚЫЛЫ ЕЛІМІЗДЕГІ NEET САНАТЫНДАҒЫ ЖАСТАР КӨРСЕТКІШІН ТӨМЕНДЕТУ 
 
Мақалада NEET санатындағы жастардың санын азайтуға бағытталған оқыту, базалық 

дағдыларды дамыту, мамандық таңдау, сондай-ақ жұмысқа орналасудың алғашқы кезеңдерінде 
қолдау бойынша қарастырылады. Сонымен қатар, педагог-психолог мамандардың консультативтік 
көмегін ұйымдастыру. Мақалада жастардың осы санатының көрсеткішін төмендетуге арналған 
бағдарламалар, сондай-ақ мəдениет пен дəстүрлер, елдегі NEET санатындағы жастардың жалпы 
пайызын төмен деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

NEET (ағл. Not in Education, Employment or Training) жастар санаты, яғни олар оқу мен 
еңбектенуге құлқы жоқ жəне азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігі төмен жастардың тобы. 
Соңғы жылдары олардың қоғамдағы үлесінің артуы мемлекеттік, тіпті əлемдік мəселе деңгейіне 
көтеріліп, қызу талқыланатын тақырыптардың бірі болып отыр. Тіпті, дүниежүзілік банктің аталған 
тақырыпта зерттеулер жасауы, NEET санатындағы жастар тобының халық санындағы үлесі ұлттық 
экономика дамуына, сондай-ақ, əлемдік еңбек нарығына да елеулі əсер ететіндігін аңғартса керек. 
Қалай дегенде де білім алу мен еңбектен қашқақтайтын топ түрлі əлеуметтік жəне қоғамдық 
мəселелердің пайда болуына да əсер етеді. 

Əлемдік деңгейде NEET санатындағы жастардың пайда болуы əр елдің əлеуметтік-
экономикалық жəне рухани дамуымен сəйкес келеді. Қазіргі уақытта, жалпы Еуропа елдерінде осы 
санаттағы жастар 14,7% құрайды. Мəселен, Ұлыбритания үкіметі NEET мəселесін əлі күнге дейін 
шешуге тырысуда. Бұл мəселені елдегі ескірген білім беру жүйесімен жəне еңбек нарығындағы терең 
өзгерістермен байланысты деп санайды [1, б. 6-9]. 
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Ал, «Күншығыс елі» деп аталатын Жапонияда NEET проблемасына қатты көңіл бөліп, ел 
мектептерінде оқушыларға оқуды бітіргеннен кейін не істеу керектігін жақсы түсінуге мүмкіндік 
беретін жеке пəн ретінде оқытылатын бағдарлама жасалған. Сондай-ақ, Токио қаласындағы 
университеттер арасында жұмыс қатынастарын, студенттердің əлеуметтік дағдыларын дамытуға 
ықпал ететін кез-келген жобаларды белсенді түрде қолдайды. NEET тақырыбы жапон қоғамы үшін 
өзектілігі соншалық, біртіндеп жапон əдебиетіне белсенді түрде ене бастаған, оның негізгі 
аудиториясы 15 жастан 34 жасқа дейінгі жас топтарын құрайды. 

Мұхит асып, АҚШ жəне Латын Америкасы елдеріне барар болсақ, NEET санатындағылардың 
көбею мəселесі бұл аймақтарда да байқалады. 

Мұндай əлеуметтік құбылысты АҚШ-та «жертөле тұрғындары» деп атайды. Негізінен бұл 
көрсеткіш елде жаңадан оқуын аяқтаған адамдарды құрайтынын көрсеткен. Сонымен қатар, оқу 
құнының өсуі, көптеген жастарды жоғары білімнен бас тартуға мəжбүр етіп, бұл одан əрі 
əлеуметтенудің сəтсіздігіне əкеліп соқтырады. 

Бұл мəселе Латын Америкасы елдерінде де өзекті, өйткені Мексикадағы зерттеулерге зер салсақ, 
ел аумағында есірткі картельдерінің зиянды əсеріне ең көп ұшырайтын жəне есірткі саудасы мен 
қылмысқа белсенді қатысатын «ни-ни ізбасарлары» тобы деп аталатын əлеуметтік қиындықтар бар 
екенін көрсетеді. 

Көршілес Ресей жерінде NEET жастарының үлесі 15-24 жас аралығындағы барлық жастардың 
шамамен 15% құрайды. Елде NEET жағдайына түсу қаупі негізінен білім берумен не оның 
жеткіліксіз деңгейі немесе оның сапасының төмендімен байланысты. NEET санатына жастардың 
енуінің тағы бір факторы – бұл отбасылық сипаттың өзгеруі. Білім деңгейі төмен тұрмыстағы 
əйелдер, шетелдік зерттеулерге сəйкес, NEET деп аталатын тұзаққа түсу ықтималдығы жоғары [2, б. 
118-124]. Осы аталған мəселеге ұқсас Үнді елінде де байқалады. 

Үндістанда 15 жастан 24 жасқа дейінгі барлық ұлдардың тек 6,4%-і NEET санатында болса, ал 
дəл осы жас тобындағы қыздардың 44,9%-і аталған санатқа жатады. Үнді мəдениеті əйелдің табысы 
есебінен күн көретін отбасыларға жатады, қалалық үй шаруашылықтарының саны да əлеуметтік 
қысымның құрбанына айналған. Қыздың құрметі əрдайым оның отбасының ауыртпалығы болып 
табылады, сондықтан, қаржылық тəуелсіздікке қол жеткізбеу үшін оны жұмысқа жіберуден гөрі үйде 
ұстау тиімді деп санайды. Бұл көпшілік қыз баласының білімі, жұмысы немесе кəсіби дайындығы 
жоқ жастардың үлкен үлесін көрсетеді [3]. 

Біздің елімізде де бұл мəселеге баса назар аудару қажеттігі туындайды. Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 2019 жылғы халыққа жолдауында, жыл 
сайын мектеп түлектерінің 21 мыңға жуығы оқуға түсе алмайтындығын, көбі жұмыссыз қалатынын 
жəне соның əсерінен жастардың теріс бағыттарға түсіп кету қауіпін айтып, оларды жұмыспен қамту 
мəселесіне баса көңіл бөлу қажеттілігін атап өткен болатын. 

2019 жылғы ресми статистикалық деректеріне сəйкес, жалпы елдегі NEET жастардың үлесі 
7,4%-і құрап отыр. Өңірлердегі халық саны мен жұмыссыздық секілді əлеуметтік ахуалға байланысты 
үлес көрсеткіші түрленіп отырады. Аталған көрсеткіштердің ең жоғарғы межелері Қарағанды, 
Түркістан облыстарына тəн. 

  
Сурет 1. NEET санатындағы жастардың ең жоғарғы көрсеткіштері бар аймақтар (%) [4]. 
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Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау жəне реформалар агенттігі Ұлттық статистика 

бюросының ресми мəліметіне сəйкес, NEET санатындағы жастардың ең жоғары көрсеткіштері 
Қарағанды, Түркістан жəне Қызылорда облыстарында байқалады. Салыстырмалы түрде Қарағанды 
жəне Түркістан облыстарында аталған санаттағы жастар санының төмендеуі байқалса, Қызылорда 
облысында ешқандай өзгеріссіз қалып отыр (1 сурет). 

Қазіргі уақытта, осы көрсеткіштерді барынша төмендету жəне жастар белсенділігін арттыру 
жолында мемлекеттік бағдарламалар мен гранттар шеңберінде жұмыспен қамтып, шағын жəне орта 
бизнесін бастауға көптеген мүмкіндік берілген. Алайда, аталған бағдарламалар тек жұмыссыздық 
деңгейін уақытша төмендетуге арналған. 

NEET санатындағы жастардың көрсеткішін төмендету мектеп кезінен бастап, орта арнаулы 
оқыту орындарымен жалғасын тауып, жоғары оқу орындарымен байланыса отырып, білім 
алушылардың шығармашылық қызығушылығы арқылы болашаққа нық қадам басуға, өзіне деген 
сенімін жоғалтпауға, мамандық таңдауға, психологиялық көмек көрсету жəне т.б. педагогикалық 
шарттарды орындай отырып, аталған санатқа жастардың түсіп кетпеуінің алдын алу шараларын 
ұйымдастыру арқылы еліміздегі басты мəселенің шешімін табуына болады. 

Білім беру жүйесі арқылы NEET санатындағы жастар үлесін төмендету бойынша 
көшбасшылардың бірі Жапония болып табылады. Жапон елінің тəжірибесін зерделей келе, NEET 
санатындағы азаматтармен жұмыс істеудің жапондық моделі жалпы əлемдік практикадан өзгеше 
екенін атап өткен жөн. Жапония үкіметі жастарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету 
мəселелерін пысықтайтын бірқатар тиімді жобаларды əзірлеген. 

Атап өтер болсақ, Job Education project, Youth Camp, local Support Network system for Children 
and Young People, сондай-ақ жастардың осы санаты үшін консультациялық көмек жəне əлеуметтік 
қолдау бағдарламалары жүзеге асады. 

Job Education бұл мектептерде оқытылатын пəн. Мұнда оқушылар оқудың соңында жұмыс деген 
не екенін жақсы түсінеді жəне жұмысқа орналасу идеясына оң көзқарас қалыптастырады. 

Youth Camp бұл бағдарлама NEET санатына кіретін жастарды біріктіру үшін əзірленген. Бұл 
лагерь жастар арасында пікір жəне тəжірибе алмасу алаңына айналып, оның барысында олар өзін-өзі 
тануға жəне өмір салтын өзгертуге мотивация ала алады. Лагерь жыл сайын өтеді жəне сол кезде 
NEET санатындағы жастарды қатысуға шақырылады. Бұл бағдарлама мамандарға NEET санатына 
кіру себептері мəселелерін жеке-жеке пысықтауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның тиімділігі 
аталған лагерьден шыққан жастардың жұмысқа орналасуымен расталады [5]. 

Шығармашылық қызығушылық мəселесі – бұл оқу кезіндегі білім алушылардың жақсы 
эмоционалды жағдайы туралы мəселе ғана емес, оның шешіміне байланысты болашақта жинақталған 
білімін белсенді меншігіне айналдыра алу қабілеті. Көптеген зерттеулерде шығармашылық 
қызығушылық ерік-жігер мен зейінді ынталандыратынын, тез жəне берік есте сақтауға 
көмектесетінін дəлелдеген. 

Алайда шығармашылық қызығушылықтың мəні оқу процесінің шеңберінен тыс. Үштілділік 
міндетінде: оқыту, ақыл-ой дамуы жəне тұлғаны тəрбиелеу – шығармашылық қызығушылықтың үш 
жағы арасындағы байланыс болып табылады. Шығармашылық қызығушылықтың арқасында білім де, 
оларды алу процесі де ақыл-ойдың қозғаушы күші жəне жан-жақты дамыған тұлғаны тəрбиелеудің 
маңызды факторы болып табылады. 

Шығармашылық қызығушылық интеллекттің дамуына ықпал етіп қана қоймайды, сонымен бірге 
жеке тұлғаны дамытудың қозғаушы күштерінің бірі болып, алынған білімді тек ақпарат ғана емес, 
адамның терең рухани байлығына айналдырады. Жалпы қызығушылық жеке тұлғаның ерікті 
қасиеттерін қалыптастыруға, сондай-ақ оның белсенді, шығармашылық өмірлік ұстанымын 
нығайтуға көмектеседі. 

Сонымен, шығармашылық қызығушылықты қалыптастыратын жəне дамытатын негізгі шарттар 
мыналар: 

- шығармашылық қызығушылықтың, зерттелетін тақырыпқа деген сүйіспеншілік жəне ақыл-ой 
жұмысының процесінің дамуына білім беру ұйымы ықпал етеді, онда білім алушы жаңа білімді өз 
бетінше іздеуге жəне ашуға қатысып, проблемалық сипаттағы мəселелерді шешеді; 

- тəрбие жұмысы басқа іс-əрекеттер сияқты əр түрлі болған кезде ғана қызықты, ал біртекті 
ақпарат жəне іс-əрекеттің монотонды тəсілдері тез зеріктіруді тудырады; 

- зерттелетін пəнде шығармашылық қызығушылықтың пайда болуы үшін пəнді жəне оның 
жеке бөлімдерін зерттеудің қажеттілігін, маңыздылығын, орындылығын түсіну қажет. 
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- білім алушылардың жұмысын жиі тексеріп, бағалап отырса ғана олардың шығармашылық 
қабілеттері одан əрі арта түседі; 

- оқу материалының ашықтығы, эмоционалдылығы,  оқушының өзі мұғалімге оның пəнге деген 
көзқарасына үлкен күшпен əсер етуге қызығушылық танытады. 

- оқу кезінде ойынның педагогикалық əсері ұйымдастырушылық пен серіктестік сезімін 
тəрбиелеу, сондай-ақ ортақ істің сəтті болуы үшін ұжым алдындағы жоғары, жеке жауапкершілік 
сезімін тəрбиелеуде қалыптасады. 

Білім беру орталықтары мен ұйымдары ең алдымен жастардың осы санаттағыларымен жұмыс 
күшін көбейтуі аса маңызға ие. Жастармен жұмыс істейтін бірлестіктерде креативті көзқарастың 
болмауы жастардың жауапсыз жəне деструктивті ағымдарға түсуіне аса ықпал етеді. Білім 
ошақтарына деген терең сенім біздің азаматтарымыздың, əсіресе жастардың жетілуіне ықпал етуі 
керек. Жастарды қолдаудың барлық іс-шаралары тек белгі үшін ғана емес, мақсатты сипатта 
бағытталған болуы өте маңызды. Біз əрқашан жас отандастарымыздың ойларын тыңдау арқылы 
жетістіктерге жетеміз. Еліміздің жастары патриотизмнің ең алдыңғы шебінде жүруі тиіс. Сонда ғана 
аталған мəселенің оң шешімін көруге болады. 
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УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ-КАВИТАЦИЯЛЫҚ ӨҢДЕУДІҢ БІРІНШІЛІК ТАСКӨМІР 

ШАЙЫРЫНЫҢ ЖЕҢІЛ ЖƏНЕ ОРТАША ФРАКЦИЯСЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ МЕН 
ҚАСИЕТТЕРІНЕ ƏСЕРІ 

 
Қазіргі уақытта жеңіл мұнай қорының азаю үрдісі байқалуына байланысты ауыр мұнай, 

біріншілік таскөмір жəне таскөмір шайыры кен орындары сұранысқа ие болуда [1,2]. Ауыр мұнай 
мен таскөмір шайырларын қайта өңдеу олардың құрамында асфальт-шайырлы заттардың жоғары 
болуымен, жалпы фенолдардың жəне тұтқырлығының, тығыздығының жəне қату температурасының 
жоғары мəндерінің сипатталуымен байланысты. Таскөмір шайыры мен ауыр мұнайды тасымалдауда 
қайта өңдеу процесін қарқындату үшін ультрадыбыс пен кавитацияны қолдану мүмкіндігіне 
қызығушылық артқанын атап өткен жөн. Əдеби көздерден реакцияның ультрадыбыстық өрісі 
(сонохимиялық реакциялар) тек сулы ерітінділерде жүзеге асырылатыны белгілі. Соңғы жұмыстарда 
сусыз жүйелер үшін сонохимиялық реакцияның жылдамдығын жоғарылату жəне селективтілігін 
арттыру тəн екендігі сипатталады [3]. 

Декан молекуласына ультрадыбыстық кавитациялық əсер радикалды-тізбекті механизм арқылы 
өтетінін авторлар [4] əдебиетте көрсетті. Ультрадыбыстық кавитация əсері əртүрлі радикалдардың 
рекомбинациясымен молекулааралық байланыстардың үзілуіне əкеледі. 

Жұмыстың мақсаты – ультрадыбыстық кавитациялық өңдеудің біріншілік таскөмір шайырынан 
200� жəне 200-300� аралығында алынған фракцияның жеке химиялық құрамына əсерін зерттеу. 

Эксперименттік бөлім 
Зерттеу нысаны ретінде «Шұбаркөл көмір» АҚ-ның біріншілік таскөмір шайырын фракциялау 

арқылы алынған 200� жəне 200-300� аралығындағы фракция алынды.  
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Арнайы коксты өндіру кезінде алынған біріншілік таскөмір шайырының (БТКШ) физика-
химиялық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.  

Шұбаркөл разрезінің көмірінен алынған біріншілік таскөмір шайыры бастапқы шайырларға, 
яғни қайталама термиялық процестерге ұшырамаған шайырларға жатады. Жоғары температуралы 
кокстеу шайырына қарағанда, ол құрамында оттегі бар қосылыстар, негізінен фенолдар мен 
қанықпаған қосылыстадың болуымен сипатталады. Жартылай кокстелген шайырда іс жүзінде 
ароматикалық алмастырылмаған қосылыстар жоқ. Шайыр қосылысындағы сутегі негізінен 
ароматикалық жəне қанықпаған қосылыстардың алифатты топтарының (алмастырғыштарының) 
құрамына кіреді. Шайыр көптеген қосылыстардан, əсіресе аз мөлшерде болатын компоненттерден 
тұрады. 

Біріншілік таскөмір шайырының техникалық сипаттамасы 1-кестеде келтірілген. Зерттелетін 
шайыр төмен тығыздығымен (шамамен 1042кг/м3), судың жоғары құрамымен (шамамен 10%), 
кристалданатын фракциялардың болмауымен, қалдықтың (пектің) аз шығымымен, фенолдардың 
жоғары құрамымен сипатталады. 

 
Кесте 1 – «Шұбаркөл көмір» АҚ-ның біріншілік таскөмір шайырының техникалық сипаттамасы 

Көрсеткіш Біріншілік таскөмір шайыры 
Судың көлемдік үлесі, % 10,4 

20ºС-тағы тығыздығы, кг/м3 1042 
180 ºС-қа дейін 3 

180-230 ºС 7,2 
230-270 ºС 15,1 
270-300 ºС 17,1 

Температура соңы 300 ºС 6,2 
жалпы айдау, % 48,9 

Қайнау температурасы, ºС:  
буда 315 

сұйықтықта 390 
Пек шығымы, % 50 

 
Шайырдың фракциялық құрамы [5] əдебиетте келтірілген əдіс бойынша анықталды. 
Фракцияларды іріктеу шектері жоғары температуралы кокстелген шайырды айдауға ұқсас 

қабылданады. Фракциялық айдау кезінде 200°С-қа дейін; 200-300°С аралығында қайнайтын 
фракциялар іріктелді. 

Шайырды талдау нəтижелері 2-кестеде келтірілген. Заттардың концентрациясы флуорантенге 
қатысты жартылай сандық түрде анықталады. Диод матрицасы бар HP 1050 құрылғысында жоғары 
тиімді сұйық хроматография (ВЭЖХ) əдісімен құрамында полиароматикалық көмірсутектердің бар 
екендігі расталды. 

 
Кесте 2 – Шайырдың жеке химиялық құрамы 

№ Шығу уақыты, мин. Анықталған заттардың атауы Заттардың концентрациясы, г/л 

1 2 3 4 
1 7.65 Фенол 23.73 
2 8.65 2-метилфенол 14.31 
3 8.94 3-метилфенол 36.91 
4 9.30 2,6-диметилфенол 2.15 
5 9.61 2-этилфенол 2.96 
6 9.74 2,4-диметилфенол 17.19 
7 9.95 3-этилфенол 23.77 
8 10.04 3,5-диметилфенол 2.05 
9 10.18 Азулен 7.63 
10 10.25 1,2-дигидроксибензол 6.41 
11 10.43 4-пропилфенол 1.21 
12 10.49 2-этил-6-метилфенол 5.37 
13 10.59 4-этил-3-метилфенол 4.74 
14 10.77 Пропилфенол 7.89 



15 10.81 
16 10.85 
17 10.89 
18 11.06 
19 11.16 
20 11.30 
Барлығы: 

 
Газды хромато-масс-спектр

нəтижесінде келесі кластардың қ
300 молекулалық массасы бар 
антрацендер жəне фенантрен). 

Біріншілік таскөмір шайыры
бойынша эксперименттер зертха
өңдеуге мүмкіндік беретін МЭФ-9

Нəтижелер жəне оларды та
Жеңіл жəне орташа фракци

қоспалардың қатысуымен жүргізі
CoO/микросфера, NiO/микросфер

Қ.с. 200оС жəне қ.б. 200-300о

көрсетілген. Қ.с. 200оС фракциясы
i-алкандар, олефиндер, циклоалка
фенолдар, гетероатомдық қосыл
ультрадыбыстық өңдеуден кейін 
70,8%, ал каталитикалық қоспалар
Ультрадыбыстық өңдеуден кейін 
8,5%-дан 7,2%-ға дейін (200°C-қа
біз 11,7%-дан 13,6%-ға дейін ө
фракциядағы жалпы фенолдардың
200-300оС аралығындағы фракция

 

Сурет 1. Б
1 – бастапқы фракция, 2 – к

қоспасының қатысында БТКШ фра
БТКШ фракциясы, 5 – магнитті емес
CoO/микросфера каталитикалық қос
қоспасының қатысында БТКШ фракц
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4-метил-1,2-дигидроксибензол 
3,4,5-триметилфенол 
2,3,6-триметилфенол 

3-метил-1,2-дигидроксибензол 
1-метилнафталин 
2-метилнафталин 

роскопия əдісімен шайырдың компонентт
қосылыстары анықталды: фенолдар мен крезо
көмірсутектер, полиароматикалық көмірсу

ының жеңіл жəне орташа фракцияларын ульт
аналық жағдайда сұйықтықтардың аз көлем
92 ультрадыбыстық диспергаторында жүргізіл
алдау 
ияны ультрадыбыстық өңдеу 10 минут аралы
ілді (микросфера, магнитті микросфера, магн
ра, құрамында 5% Ni бар хризотил). 
оС фракцияларының топтық құрамының диагр
ындағы барлық анықталған компоненттердің ж
андар, ароматикалық жəне полиароматикалық
лыстар) 84,7% жəне каталитикалық қоспа
92,48% құрайды. Сондай-ақ қ.б. 200-300оС 
рдың қатысынсыз ультрадыбыстық өңдеуден 
каталитикалық қоспалардың қатысынсыз н-а
а дейінгі фракция) шамалы төмендеді, ал 200
өскенін байқаймыз. Компоненттік құрамда 
ң шығымының 57,3%-дан 74%-ға дейін едəуір
ясында біз 34,3%-дан 42,4%-ға дейін шамалы а

 
БТКШ фракциясының топтық құрамы (қ.с.-200
кавитациялық өңдеуден кейінгі фракция, 3 – микросф
акциясы, 4 – магнитті микросфера каталитикалық қ
с микросфера каталитикалық қоспасының қатысынд
спасының қатысында БТКШ фракциясы, 7 – NiO/микр
иясы, 8 –хризотил каталитикалық қоспасының қаты

 

2 3 4 5 6 7 8
кандар i-Алкандар

финдер Циклоалкандар

оматикалық көмірсутектер Полиароматикалық көмірсутекте

лпы фенолдар Гетероатомды қосылыстар

5.30 
3.47 
2.89 

11.11 
2.51 
5.05 

186.68 

тік құрамын зерттеу 
олдар, нафтолдар, 200-
утектер (нафталиндер, 

тракавитациялық өңдеу 
мін жоғары қарқынды 
лді. 

ығында каталитикалық 
нитті емес микросфера, 

раммалары 1-2-суретте 
жалпы саны (алкандар, 
қ көмірсутектер, жалпы 
алардың қатысуынсыз 
БТКШ фракциясында 
кейін 76,54% құрайды. 
алкандардың таралымы 
0-300°C фракциясында 
біз 200оС-қа дейінгі 

р артуын байқаймыз, ал 
артқанын байқаймыз. 

 

0оС) 
фера каталитикалық 
қоспасының қатысында 
да БТКШ фракциясы, 6 – 
кросфера каталитикалық 
ысында БТКШ фракциясы 

р



Сурет 2. БТК
1 – бастапқы фракция, 2 – к

қоспасының қатысында БТКШ фра
БТКШ фракциясы, 5 – магнитті емес
CoO/микросфера каталитикалық қос
қоспасының қатысында БТКШ фракц

 
CoO/микросфера каталитика

дан 23,0%-ға дейін 2 есе артуы б
11,7%-дан 15,7%-ға дейін артады
жеңіл фракцияда шамалы өсуін ба

Осылайша, өткізілген зертт
орташа фракцияны ультра-кавита
екенін көрсетеді. Құрамында коба
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5. Кесслер И. Методы инфракрасн
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ТЕМПЕРАТУРА

ЖЫЛУӨТК
 
Температураның айырмашыл

Бұл жағдайда жылу жоғары темпе
Түрлі құрылымды қатты мат

құрылғылар əзірленген. Сондықт
жасап, Қарағанды мемлекеттік
факультетінің «Құрылыс» кафедр
ИТП-МГ4 электрондық құрылғыс

ИТП-МГ4 жылу өткізгіш
материалдардың жылу өткізгіштіг
желілерін жəне энергетикалық қон

Стационарлы жылу ағын
материалдарының жылу өткізгішт
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КШ фракциясының топтық құрамы (қ.б. 200-3
кавитациялық өңдеуден кейінгі фракция, 3 – микросф
акциясы, 4 – магнитті микросфера каталитикалық қ
с микросфера каталитикалық қоспасының қатысынд
спасының қатысында БТКШ фракциясы, 7 – NiO/микр
иясы, 8 –хризотил каталитикалық қоспасының қаты

алық қоспасы қатысында қ.с. 200оС фракциясы
байқалады, ал қ.б. 200-300оС фракциясында 
ы, ал жеңіл фракцияда алкандар жоқ. Сондай
айқаймыз. 
теулер гетерогенді катализаторлардың қаты
ациялық өңдеу жеке химиялық құрамды жақ
альт пен никель бар каталитикалық қоспалар о
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АҒА БАЙЛАНЫСТЫ ТАБИҒИ МИНЕРАЛ
КІЗГІШТІК КОЭФФИЦИЕНТІН ЗЕРТТЕУ

лығы пайда болған кезде қоршаған ортаға ж
ература аймағынан төменгі аймаққа дейін тара
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штіктің өлшегіші жылу сақтағыш жəне 
гін жəне термиялық кедергісін стационарлы ж
ндырғыларды жылу оқшаулау үшін анықтауға
нының тығыздығын өлшеу арқылы ү
тігін жедел басқаруға арналған микропроцесс
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табылады. ИТП-МГ4 микропроцессорлық қондырғысы (1-сурет) стационарлық жылу ағынының 
тығыздығын МемСТ 7076 стандартына сəйкес жəне үлгілерде, бұйымдарда немесе объектіде 
жылулық зонд əдісімен үлгілердегі құрылыс материалдарының жылу өткізгішіне жедел бақылауға 
арналған.  

 

 
 

1 сурет. ИТП-МГ4 микропроцессорлық қондырғысы 
 

Құрылғы əртүрлі құрамды, ерітінді, бетондардың, силикатты жəне керамикалық кірпіштің жылу 
өткізгіштігін жəне 0,03...0,8 Вт/м·ºС аралығындағы түрлі жылу оқшаулағыш материалдарын 
анықтауды қамтамасыз етеді. Өлшеу нəтижесінің көрсеткіші цифрлық, жылу өткізгіштік 
бірліктерінде – Вт/м·ºС. 

Жылулық өткізгіштік коэффициентін есептеу стационарлық жылу ағыны əдісімен өлшенген 
кезде, құрылғының есептеуіш құрылғысы мына формулаға сəйкес жасалады: 

 
( )

,
10

ST
hРР жк

⋅Δ
⋅−

=λ                                                                                               (2.1) 

 
мұндағы 
λ – жылу өткізгіштік коэффициенті, Вт/м·ºС; 
Рқ – қыздырғыш қуаты, Вт; 
Рж – жоғалту қуаты, Вт; 
ΔT – үлгі бетіндегі температура айырмасы, ºС; 
h – үлгінің қалыңдығы, мм; 
S – қыздыру табақшасының ауданы, мм2 [2]. 
Алдын ала механикалық жолмен ұсақталған табиғи минералдар, яғни волластонит, кварц және 

доломитті зерттеу материалы ретінде қарастырдық. 
Зерттелетін табиғи минералдар көбінесе кремнийдің тотығы (кремнезем) – SiO2, кaолин Al2O3, 

FeO, Fe2O3 жəне басқа да заттардан (CaO, TiO2, MnO жəне бақыланған өнімдердің үлесі – б. ө.) 
тұрады. 1-кестеде зерттелетін табиғи минералдардың химиялық құрамы көрсетілген. 

 
1 кесте- Табиғи минералдардың химиялық құрамы 
Минерал Компоненттер, %  

Жиыны, 
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Волластонит 
(Босаға) 

50,8 0,15 0,74 0,5 - 47,30 - 0,5 0,1 - 99,99 

Кварц (Ақтас) 98,96 0,16 0,28 - 0,28 - - - 0,1 0,2 99,98 
Кварц (Надырбай) 96,5 0,01 0,12 - 2,66 - - - - - 99,29 
Доломит (Ақсай) 3,82 - - 0,23 - 29,51 44,83 21,32 0,24 0,3 99,98 

 
Зерттелетін объектілердің қыздыру температурасы 293-ден 318 К-ге дейін өзгерді. Тəжірибе 

үшін сынама үлгілерінің өлшемдері, волластонит үшін 100x100x15 мм, кварц (Ақтас) үшін 
100x100x11 мм, кварц (Надырбай) үшін 100x100x10 мм жəне доломит үшін 100x100x13 мм сəйкес 
болды. Зертхананың температурасы 20°C болды. 
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Табиғи минералдардың жылуөткізгіштік коэффициенті МемСТ 7076-99 бойынша кептіру 
шкафында 110°C температурасында тұрақты салмақта кептірілген үлгілер бойынша анықталды. 
Тестілеуден бұрын үлгілер екі сағат бойы зертханада сақталды. Табиғи минералдардың жылу 
өткізгіштігін анықтау стационарлық жылу ағыны əдісімен жүзеге асырылды. 

Сынамалар жылыту қондырғысына қойылды. Содан кейін электронды блоктың пернетақтасында 
үлгілердің биіктігі енгізілді. Құрылғының минералдарды қыздырған уақыты əрбір минералда 120 
минут аралығында болды. Қыздырудың максималды температурасы - 44,6°C. Воллостонит 
минералын орналастырғанда қыздыру температурасы 44,5°C құрады, кварц (Ақтас) минералында 
44,3°C, кварц (Надырбай) минералында 44,6°C жəне доломит минералында 43,9°C құрады. 

Волластониттің жылуөткізгіштік коэффициентінің орташаланған аспаптық көрсеткіші λ = 0,083 
Вт/м·К болды.  

Кварцтың (Ақтас) жылуөткізгіштік коэффициентінің орташаланған аспаптық көрсеткіші λ = 
0,099 Вт/м·К болды.  

Кварцтың (Надырбай) жылуөткізгіштік коэффициентінің орташаланған аспаптық көрсеткіші λ = 
0,112 Вт/м·К болды.  

Доломиттің жылуөткізгіштік коэффициентінің орташаланған аспаптық көрсеткіші λ = 0,788 
Вт/м·К болды. 

2-кестеде зерттелетін объектілердің температураға байланысты жылу өткізгіштігі туралы 
тəжірибелік деректер келтірілген. 

 
2 кесте - Температураға байланысты табиғи минералдардың жылу өткізгіштігі 

№              Минерал 
Т, К 

Волластонит, λ 
Вт/м·К 

Кварц (Ақтас), λ 
Вт/м·К 

Кварц 
(Надырбай), λ 

Вт/м·К 

Доломит, 
λ Вт/м·К 

1 293,15 К 1,542 1,731 1,892 1,791 
2 298,15 К 1,211 1,423 1,655 1,493 
3 305,45 К 1,069 1,064 1,287 1,315 
4 308,15 К 0,946 0,852 1,093 1,261 
5 309,85 К 0,704 0,613 0,899 1,154 
6 313,95 К 0,524 0,478 0,702 0,972 
7 316,05 К 0,387 0,267 0,563 0,826 
8 317,05 К 0,238 0,153 0,429 0,788 
9 317,45 К 0,107 0,099 0,285 
10 317,65 К 0,083 0,196 
11 317,75 К 0,112 

 
Алынған тəжірибе нəтижелерін пайдаланып, зерттеу объектілердің жылуөткізгіштігінің 

температураға λ=f(T) тəуелді графигі құрылады. Тəжірибе нəтижесінде алынған зерттелетін материал 
үлгілерінің (волластонит, кварц жəне доломит) жылуөткізгіштіктері теория жүзіндегі мəндермен 
салыстырып, бағалау жүргіземіз. Температураға байланысты алынған минералдардың λ=f(T) 
тəуелділік графиктері 2-суретте келтірілген. 

 

а) волластонит минералы ə) кварц (Ақтас) 
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б) кварц (Надырбай) в) доломит минералы 
 

2 сурет. Температураға байланысты алынған минералдардың  λ=f(T) тəуелділік графиктері 
 

Тəжірибелерден кейін жылуөткізгіштерінің орташаланған мəндері алынып, [3, 4] теориялық 
мəндермен салыстырылды, ол 3-кестеде көрсетілген. 

 
3 кесте - Салыстыру кестесі 

Минерал Волластонит, λ 
Вт/м·К 

Кварц (Ақтас), 
λ Вт/м·К 

Кварц (Надырбай), 
λ Вт/м·К 

Доломит, 
λ Вт/м·К 

Тəжірибелік мəндері 0,083 0,099 0,112 0,788 
Теориялық мəндері 0,07 1,75 1,75 1,75 

 
Тəжірибелік деректерге сүйенсек, волластонит, кварц жəне доломит минералдардың 

жылуөткізгіштік коэффициенттері үшін сенімді нəтижелер алынды. Тек волластонит минералы 
теориялық мəнінен 0,013 Вт/м·К-ге үлкен. 

Зерттеу объектілердің жылуөткізгіштік қасиеті қыздыру температурасы мен оның құрамындағы 
заттардың концентрациясына тəуелді екенін көрсетті. Зерттеу нəтижесінде сүйенсек, 
жылуөткізгіштіктің төмендеуі жылу оқшаулайтын жəне функционалдық құрылымдық материал 
ретінде табиғи минералдардың 1000°C температураға дейін қызуға төзімділігінің жəне химиялық 
төзімділігінің арттыруына ықпалын тигізеді. 
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(Ғылыми жетекші -  Рhd.доктор Серикулы Ж.) 

 
ЖҰМСАҚ БАЛМҰЗДАҚ ӨНДІРІСІНДЕ КИШМИШ ЖҮЗІМІН ҚОЛДАНУ 

 
Адамның тамақтануы - маңызды əлеуметтік мəселелердің бірі. Өмір сүру деңгейінің төмендеуі, 

адам ағзасының энергия тұтынуының төмендеуі жəне соған байланысты тағамның сапасының 
нашарлауы, олармен дəрумендер мен минералдардың жеткіліксіз тұтынылуы, тамақ өнімдері мен 
биологиялық белсенді қоспаларды бөлек тұтыну - мұның бəрі функционалды тамақ өнімдерін құруға 
əкеп соғады [1]. 

Қазіргі уақытта көптеген кəсіпорындар классикалық балмұздақ қана емес, сонымен қатар емдік-
профилактикалық қасиеттері бар жұмсақ балмұздақ шығарады, өйткені бұл өнімдерді тұтыну арқылы 
тұрғындардың денсаулығына оң əсер ете алады.  
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Классикалық балмұздақ өнімінен айырмашылығы, жұмсақ балмұздақ терең мұздатуды қажет 
етпейді жəне мұздатқыштан шыққаннан кейін бірден жеуге дайын болады.  

Жүзім құрамында бір қатар  биологиялық белсенді қосылыстардың болуы есебінен құнды жидек 
ретінде есептеледі. 

Қазіргі таңда Қазақстанның оңтүстік жəне оңтүстік-шығыс бөлігінде жүзім шаруашылығы 
агроөнеркəсіптің перспективалы салаларының бірі ретінде есептеледі. 

Əлемде жүзімнің көптеген сұрыптары таралған, солардығ ішінде ерекше орынға сүйексіз 
сұрыптары ие [2-4].  Жүзімнің бұл сұрыптары балғын түрінде де жəне қайта өңдеу  өнеркəсібінде  
қолдануда да аса құнды шикізат болып табылады.  Сүйексіз сұрыптардың ішіде кишмиш жүзімі 
өзінің ерекше атап кеткен жөн.  

Балмұздақ өндірісінің перспективалық бағыттарың бірі функционалды қасиеттері бар жұмсақ 
балмұздақ өнімін жасау болып табылады [5]. Əсіресе жұмсақ балмұздақ өндірісінде кишмиш жүзімін 
қолдану жаңа бағыттардың бірі болып саналады. 

Біз жұмсақ балмұздақ өндірісінде кишмиш жүзімін қолдаду үшін кишмиш жүзімінен концентрат 
дайындадық.  

Жүзім концентратын алу үшін кишмиш жүзімін жуып, майдалағышта, біркелкі масса болғанша 
майдаладық. Алынған массаны құрғақ зат мөлшері (60±5)% болғанша (90±5)°С температурада 
қайнатады. Шыны банкаларды 18-20°С-қа дейін суытып, 20°С температурада сақтадық, мұндағы 
ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75%-дан астам. 

Алынған концентраттың келесідей органолептикалық көрсеткіштері бар (1-кесте). 
 
Кесте 1 – Кишмиш қауыны концентратының органолептикалық көрсеткіштері 

өнімнің түрі 
Органолептикалық көрсеткіштері 

түсі иісі дəмі консистенциясы 
сыртқы 
көрінісі 

Кишмиш жүзім 
концентраты 

ашық-
қоңыр 

жүзімге тəн 
иіс 

өте тəтті қою бітекті масса 

 
Алынған кишмиш жүзімінің концентратының түсі қоңыр жəне қою, бірақ консистенциясы 

аққыш. Дəмі өте тəтті, бұл концентратты болашақта балмұздақ өндірісінде қолдануда рецептуралық 
қант мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. 

Кишмиш жүзімінің концентратының физикалық-химиялық көрсеткіштері 2-кестеде көрсетілген. 
 
Кесте 2 – Қауын концентратының физикалық-химиялық көрсеткіштері 

 Анықталатын  компонент Тəжірибелік мəліметтер 
Су, % 38,79 
Құрғақ заттардың массалық үлесі, % 58,21 

Зола, % 1,52 
Көмірсулар, %  55,43 
Ақуыз, % 0,510 
Қышқылдылығы, % 1,15 
Белсенді қышқылдылығы рН 2,75 
β-каротин, % 0,10 
С дəрумені, % 13,5 

Минералды заттар, мг/100г 
натрий, мг  13,0  
калий, мг  1215,11 
кальций, мг  24,79 
магний, мг  12,15  
фосфор, мг  54,39  

 
Кишмиш жүзімінен алынған концентраттың химиялық құрамын зерттеу нəтижелері оның 

құрамында көмірсулардың көп мөлшерде екенін 55,43 көрсетті (олардың ішінде негізінен сахароза, аз 
мөлшерде ақуыздар бар  - шамамен 0,5 %.  
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Зерттеулер ұсынылып отырған  əдіспен алынған  жүзім концентарты минеральды заттарға бай 
екенін көрсетті  (Na –13,0 мг, К –215,11 мг, Ca –24,79 мг, P –54,39 мг) жəне дəрумендерге  (В1 –0,052 
мг, В2 –0,046 мг, С –13,5 мг).  

Алынған кишмиш жүзімі концентратын жұмсақ балмұздақ өндірісінде қолдану жергілікті 
шикізатты тиімді қолдануға жəне балмұздақтың дəстүрлі рецептурасындағы қант мөлшерін азайтуға 
мүмкіндік береді деп тұжырымдамыз. Кимшиш жүзімі негізіндегі жұмсақ балмұздақ алу бойынша 
зерттеу жұмыстары жүргізілуде.  

 
Əдебиеттер: 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ИП «ТАШИБАЕВ С.М.» 
 
Для товаропроизводителя на рынке важна оценка спроса, особенного потенциального. Владея 

информацией о возможном спросе, товаропроизводитель планирует прибыль. Ему требуется 
насколько возможно точное количество потребителей, являющихся носителями спроса. Но рынок 
считается открытой системой, которая подвергается влиянию огромного количества факторов: 
общественных, экономических и других. Все это отражается на потребителе и его покупательной 
способности. Экономико-математические модели позволяют учесть влияние нескольких факторов на 
одну переменную, построить модель и спрогнозировать изменение этой модели в перспективе. [1, с. 
2-3] 

Экономико-математические методы – это способы расчета экономических показателей с 
применением методов прикладной математики и математической статистики, с помощью которых 
есть возможность всестороннего обоснования изменения экономических показателей. Экономико-
математические модели позволяют повышать качество прогнозов, осуществлять многовариантные 
оптимизационные расчеты [2, с.12]. 

Значимыми экономико-математическими методами, которые используются в прогнозировании и 
планировании экономических и социальных процессов, являются:  

- метод межотраслевого баланса (прогнозирование развития экономики исходя из конечных 
потребностей); 

- методы оптимизации (выбор оптимального варианта);  
- корреляционно-регрессионный метод (установление наличия корреляционной связи между 

прогнозируемым показателем и влияющими на него факторами, определение формы связи, 
составление уравнения и осуществление прогноза на его основе) [3, c. 5-10]. 

Рассмотрим применение экономико-математической модели для прогнозирования спроса на 
примере бутика обуви ИП «Ташибаев С.М». Работниками бутика был выбран метод наблюдения для 
изучения спроса потребителей. Также для формирования ассортимента обуви работникам 
рекомендуется проводить социологические исследования с целью изучения потребительского спроса. 
Имеются данные о продаже товаров – кожаная обувь (таблица 1) и значениях факторных признаков 
(таблица 2) по 10 сегментам страны. Вначале следует сделать логическую оценку влияния 
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приведенных в таблице 2 факторов на спрос кожаной обуви. Здесь необходимо учесть, что спрос 
может зависеть от нескольких факторов. Нам же нужно выбрать только один, самый главный. По-
этому лучше использовать метод исключения. Например, вряд ли факторами, определяющими 
развитие спроса на кожаную обувь, являются средняя площадь приусадебного участка, средняя 
площадь жилого дома, уровень образования, доля сельского населения в общей численности 
обслуживаемого населения. Такими факторами, скорее всего, могут быть средний возраст населения 
и размер покупательных фондов.  

В таблице 3 приведен ранжированный ряд влияния факторов: средний возраст населения и 
покупательные фонды на человека. Если фактор выбран правильно, то продажа (y) по сегментам 
будет иметь возрастающую или снижающую тенденцию. 

 
Таблица 1 - Данные о продаже кожаной обуви (в расчете на 1 человека обслуживаемого 

населения) 
 Сегмент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Продажи 32 29 21 34 19 37 39 22 21 42 

 
Из таблицы 3 видно, что при увеличении покупательных фондов населения объем продаж 

кожаной обуви изменяется неравномерно, не видно зависимости между фактором и результатом. В 
случае влияния такого фактора, как средний возраст населения четко видна обратно 
пропорциональная связь между фактором и результатом, т.е. при увеличении среднего возраста 
населения спрос и соответственно продажи кожаной обуви сокращаются. Следовательно, фактором, 
оказывающим влияние на продажу кожаной обуви, является средний возраст населения. 

 
Таблица 2 - Факторы, оказывающие влияние на спрос 
Сег
мен
т 

Покупатель-
ные    фонды 
на человека 
тенге в год 

Доля сельского   
населения  в  об-

щей 
численности, % 

Средний  
возраст 
на-

селения, 
лет 

Среднегодовое  
количество 
атмосферных 
осадков, мм 

Средняя по-
севная    пло-
щадь одного  
приусадебного 
участка, га 

Средняя 
площадь 1 

жилого дома/1 
квартиры, кв.м 

Численность 
специалистов   
с высшим и 
средним 

образованием, 
чел. на 1000 
жителей 

1 850 36.6 32.0 450 0.16 44.0 128 
2 900 З3.6 33.0 480 0.26 43.7 132 
3 810 28.4 34.0 340 0.15 42,8 136 
4 910 33.4 31.5 360 0.36 51.8 106 
5 870 30.1 35.5 400 0.3 1 47.7 116 
6 930 40.3 31.4 540 0.20 57.8 111 
7 950 50.2 31.3 580 0.10 53.6 95 
8 760 42 1 33.5 300 0.24 38.7 138 
9 780 29.3 33.7 320 0.40 39.3 95 

10 980 56.0 31.1 800 0.12 68.0 143 

 
Таблица 3 – Зависимость продаж от значения фактора 

Сегмент 
Покупательные фонды на 

человека тенге в год 
Продажа кожаной 

обуви 
Сегмент 

Средний  возраст 
населения, лет 

Продажа 
кожаной обуви 

8 760 22 10 31.1 42 
9 780 21 7 31.3 39 
3 810 21 6 31.4 37 
1 850 32 4 31.5 34 
5 870 19 1 32 32 
2 900 29 2 33 29 
4 910 34 8 33.5 22 
6 930 37 9 33.7 21 
7 950 39 3 34 21 
10 980 42 5 35.5 19 
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Проверим правильность выбранного фактора путем расчета коэффициента корреляции. Если 
фактор выбран, правильно, то коэффициент корреляции будет не менее ± 0,9 . Если же он получится 
меньше этой величины, то наш выбор неверен. Нужно выбрать другой фактор, и таким же образом 
проверить правильность своего выбора. 

Коэффициенты корреляции рассчитывается по формуле: 
  = ∑ 	 	∑ ∙∑

∑ 	 	(∑ ) 	∙	 ∑ 	 	(∑ )                                     (1) 

 
Расчеты оформляются в таблице следующей формы – таблица 4. 
Рассчитаем коэффициент корреляции: = 9573,9 − 327 ∙ 2961010712,3 − 10692910 ∙ 9402 − 8761610 = −0,94 

 
Полученное значение характеризует степень тесноты связи между спросом и продажей кожаной 

обуви и средним возрастом населения. Так как значение равно -0,94, то фактор выбран правильно и 
характеризует обратную зависимость между продажами и фактором, т.е., чем старше покупатель, тем 
менее он заинтересован в приобретении кожаной обуви.  

 
Таблица 4 – Расчет влияния фактора 

Сегмент 

Значение  фактора   в 
ранжированном   ряду 
по   степени возрастания 

х 

Продажа товара в соответствующем 
значению фактора сегменте 

у 
ху Х2 У2 

10 31.1 42 1306,2 967,21 1764 
7 31.3 39 1220,7 979,69 1521 
6 31.4 37 1161,8 985,96 1369 
4 31.5 34 1071 992,25 1156 
1 32 32 1024 1024 1024 
2 33 29 957 1089 841 
8 33.5 22 737 1122,25 484 
9 33.7 21 707,7 1135,69 441 
3 34 21 714 1156 441 
5 35.5 19 674,5 1260,25 361 

Итого 327 296 9573,9 10712,3 9402 

 
Далее составим уравнение регрессии.  
Используя данные таблицы 3, рассчитаем параметры уравнения у = а + bх по формулам: 
 

                                     = ∑ 	 	 ∙ ̅∙∑ 	 	 ( ̅)                                                      (2) 

 
                                      = − 	 ∙ ̅                                                      (3) 
 
Параметры уравнения:  
 = 9573,9 − 10 ∙ 32,7 ∙ 29,610712,3 − 10 ∙ 32,7 																			 = 29,6 − (−5,4) ∙ 32,7 = 206,18	 
 
Уравнение регрессии имеет вид:  
 
У = 206,18 – 5,4х 
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По полученному уравнению производится прогноз продажи при условии, что значение фактора 
увеличится на 5 % по сравнению с его значением в сегменте.  Прогнозное значение данного фактора 
составит: 

35,5 + 35,5·5% = 37,3 лет 
Поставив это значение в рассчитанное уравнение, получим прогноз возможной продажи  товара: 
У= 206,18 – 5,4·37,3 = 5 пар 
Уравнение регрессии можно использовать для прогноза, т.к. прогнозное значение соответствует 

ранжированному ряду. 
На основе проведенного анализа составлено прогнозное уравнение и рассчитан потенциальный 

спрос на будущий период. Спрос на кожаную обувь на самом деле снижается с увеличением возраста 
потребителей. 

А так как основной контингент потребителей бутика люди старше среднего возраста, 
необходимо пересмотреть ассортимент предлагаемого товара с учетом запросов потребителей. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 
 
Абекенова Г.Н., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,  филология факультеті, КС-31 тобы, 
студент 
(Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.к, доцент  Такиров С.У.) 

 
Ə.НҰРПЕЙІСОВТІҢ «СОҢҒЫ ПАРЫЗ» РОМАНЫНДАҒЫ  АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ ТАҒДЫРЫ 

 
ХХ ғасырдың сүргінге толы кезеңін өз шығармашылығында шебер бейнелеп, «суреткер» атанған 

қарымды қаламгер – Əбдіжəміл Нұрпейісов. Əбдіжəміл Нұрпейісов өткен ғасырдың зобалаң кезеңін 
көзімен көріп, көңіл таразысына салып, шығармаларында шарықтатты. Ол сол дəуірді  көзімен көріп 
қана қоймай, шын жанашыр, елін, жерін сүйетін, ұлт қамын ойлаған азаматқа айналды. Мақтауды да, 
сынды да орнымен көтере білетін Əбдіжəміл Нұрпейісов даналық пен қарапайымдылықтың үлгісі 
атанды. Жазушы жаңа бастамамен, жаңа ағыммен, озық əдебиеттің бастамасын жасап ,  бүкіл əлемге 
классик деген атпен  танылды.  

Əдебиет – адам тағдыры, қоғам тағдыры. Ə.Нұрпейісов – белгілі бір дəуірдің куəсі. Қаламгердің 
романдары дəуір басындағы ашаршылық жылдарынан басталып, соғыс кезеңін, экологиялық 
проблемаларды, Адам тағдырын арқау етеді.  «Курляндиядағы» шытырман оқиға, «Қан мен тердегі» 
қайшылығы мол аласапыран шақ «Соңғы парызда» адамзат алдында тұрған Адам мен табиғат, 
Дүниетаным мен Жаратылыс арақатынастарын қозғай білген күрделі шығармаға кеп ұласты.  

Қаламгердің шығармалары саны жағынан аз болғанмен, əлем танырлықтай деңгейі бар. «Сөз» 
деген қасиетті ұғымды ерекше кие тұтатын Əбдіжəміл ата əрбір шығармасын жауапкершілікпен 
жазады. Заманның өзгергенін көзбен көрген жазушы сол себепті де шығармаларын көп өзгеріске 
ұшыратады. Əдебиет əлемінде жазушы еңбегі санмен емес сапамен, молмен емес азбен өлшенетінін 
білсе керек Ол туралы Дулат Исабеков былай дейді: «Шығармадағы кесек эпизодтар ғана емес, əр 
көрініс, əр сəт, əр сөз үшін жазушының қанша қайрат, қанша жігер, қанша тер төгетіні, тіпті, 
жазылып, жариялнып, басқа тілге баяғыда аударылып біткен шығармасының өзін қайта шимайлап 
жатуы екінің біріне біткен жауапкершілік емес. Оның сөзге деген талғампаздығы мен асқан 
жауапкершілігі бəрімізді таңдандырмай қойған емес»[1,143]. Əбдіжəміл Нұрпейісовтің сөзге, сөзден 
құралар шығармаға деген талғамы, принципі, кредосы осылай. 

Əбдіжəміл Нұрпейісов шығармаларындағы əрбір көтерілген мəселенің бүкіл адамзатқа маңызы 
ортақ. Романдарындағы адамзаттың тағдырын бейнелейтін эпизодтарға адамзат баласы саналы түрде 
қарауы шарт.  «Ə.Нұрпейісов романы – адам жанының қырық қатпарын бар болмысымен ашып 
көрсетуге арналған. Олардың қоршаған ортасы, болмысы, тауқыметі, географиясы, аты-жөндері 
қазақ, бірақ арқалаған жүгі мен арпалысы, алға қойған өмірлік кредолары жалпыға ортақ. Өзіміз 
əбден айтып үйренген əдебиеттің жалпыадамзаттық, дүнияуи құндылығы деген осы» - дейді Дулат 
Исабеков[1,145]. 

Ə. Нұрпейісов шығармаларынан «Қан мен тер», «Соңғы парыз» атты романдарды оқымаған 
адам кемде-кем. Əуелі байдың жылқысын баққан, одан балықшы, кейін жұмыр жердің бетіндегі 
тіршілік атаулы əділет пен зорлық деп аталатын екі бөлек дүниенің арпалысына түскенде қару алып, 
қан майданға шыққан балықшы Еламан, сұлу да тəкаппар Ақбала, ақыл-парасаты мен қулық сұмдығы 
қай кезде де қатар жүретін сұлу, жас мырза Тəңірберген, суқит Судыр Ахмет, қарсы алдында қанға 
бөгіп жатқан адам көрсе де міз бақпай өте шығуға бар Қалау, сезімге шорқақ, доғал Төлеу, əрі 
соншалықты балажан, əрі жаны нəзік, сөйте тұра безбүйрек те қатал болып көрінетін Сүйеу қарт... 
Сол Еламан өмірінің жалғасындай, бүгінгі заманның Еламанындай – Жəдігер, сол Ақбаланың бүгінгі 
сіңілісіндей Бəкизат, сол ажарын да, сол ақылы мен қулық-сұмдығын да бүгінгі заманға қайтадан 
өзімен бірге ала келген Тəңірбергендей академик Əзім. Бұл шығармалардың бірінде соғыс жағдайы, 
бірінде отбасылық өмірдің проблемалары суреттелсе де, тақырыптың түйісетін жері – Арал теңізінің 
тағдыры.  

Нағыз балықшы көлдің беті толқын атып жатқанда суға қармақ тастайды. Сол секілді Арал 
теңізінің тағдырын өзінің парызына айналдырған қаламгер романдарымен əлемге танылды.  
Шындықты шығармалары арқылы жеткізген Ə.Нұрпейісов – қайсар қаламгер. «Əдебиеттегі 
сонылықты біреулер ешкім жазбаған тақырыпты жазу деп түсінсе, біреулер қай тақырыпта жазсаң да, 
өзіңше жазып, өзгелер бармаған астарды ашып, өзгелер байқамаған құпияларды паш ету деп біледі. 
Əбдіжəміл Нұрпейісов соңғы топқа жататаын қаламгер. Сондықтан да ол шығармасының төркін-
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төсегін Арал деп ұғады. Тіпті «Күткен күннің» өзін соғыс туралы роман деп түсінбейді. Ойда жоқта 
қанды топанның ортасы түскен алыстағы Арал қазағының көргендері мен сезінгендері жайлы кітап 
деп ұғады» - дейді Əбіш Кекілбаев[2].  

Əбдіжəміл Нұрпейісов өзінің бір сөзінде «Соңғы парыздан» гөрі, «Қан мен терде» Арал тағдыры 
көп көтерілгендігін айтады. Тарих қайталанады. Алтын Орда дəуірінде де Арал қазіргідей тартылып 
кеткен. Оған аңдық стильде жасалған əшекейлер мен екі мыс теңгенің археологиялық ескерткіш 
болып табылуы дəлел болады. Бірақ, ол дəуірден кейін Арал теңізі қайта қалпына келіп, арнасы 
толған. Адамзат тарихында жер бетінен жойыла жаздаған бірінші теңіз – Арал, қайта қалпына келген 
де – Арал.  

Ə.Нұрпейісовпен көп əңгімелескен, шығармалары туралы толымды пікір айтып жүрген Смағұл 
Елубай Аралдың экологиялық мəселесі көтерілген  «Соңғы парыз» туралы былай дейді: «ХХ 
ғасырдың аяғында жазылған «Соңғы парыз» айдай əлем алдында «мен» деп көкірек соққан Кеңес 
Одағы құрған қоғамның жалған бет-пердесін жыртқан роман. Партияның «Жарқын болашақ» , 
«дамыған коммунизм» деп аталатын дəуіріне оңдырмай өлтіре соққы берген роман. Аралынан 
айырылып қаһарға мінген қаламгердің соңғы парызы Қазақстанды экспериментке айналдырған 
коммунистерге қарсы айдай əлем алдында майдан ашу болғанға ұқсайды. Жазушы сол мақсатына 
жете білген» [1,153]. Романнан біз Аралға жасалған кеңестік эксперименттің бұндағы жергілікті 
халық үшін қаншалықты алапат заманақыр болғанын көреміз.  

Қолдан жасалған экологиялық апаттың зардабын Арал халқы əлі күнге дейін тартуда. Көк 
теңіздің болмауы салдарынан, табиғат аса өткір апатқа ұшыраған. Жазда кей ауылдық жерлерде 
қуаңшылық белең алып, көшелер шаңға толады. Көк теңіздің тартылуынан Арал теңізінде ғана 
кездесетін балықтардың (бекіре, ақбалық, жайын, қаяз) саны азайып кеткен. «Соңғы парыз» 
романындағы балықшылар өмірінің көрінісі сөзімізге дəлел бола алады.  

«Балық терең суды іздейді, ал адам жақсы жерді іздейді». Жəдігер мен Бəкизат арасындағы 
отбасылық мəселелерді айтар болсақ, отбасын махаббатпен құрмаса, ол жерге бақыт келеді деп 
күтудің қажеті жоқ. Сол секілді, табиғат-Ананы жан-жүрегіңмен аялап сүймесең, тағылық танытып 
таптап өтсең, табиғат сырқатқа ұшырайды. Шығармада қатар көрініс табатын табиғат экологиясы да, 
отбасы экологиясы да адам қолымен жасалып жатыр. Осылайша, Адам тағдыры мен Арал тағдыры 
шығармада шебер байланысып, үйлесім табады.  

Əбдіжəміл Нұрпейісовтің қазіргі заман əдебиетіндегі шыңы – «Соңғы парыз» романы. Төрт 
мəрте басылымнан өткен романда отбасы мəселесі, Адам тағдыры, экологиялық ахуал  сеңдей 
соғылысып жатады.  Жазушы, Арал өңірінің төл перзенті Молдахмет Қаназ: «Бұл романның 
жаңалығы – депрессияға түскен қоғам, адам, табиғат бейнесінде»  деген пікір айтады. Расында, бұл 
шығармаға «депрессия»  ұғымы алыс емес. Ə.Нұрпейісов романдағы Арал тағдырын Адамның көңіл-
күйімен, сезімімен, проблемаларымен суреттейді.  Арал теңізінің тартылуынан ел де, жер де, адам, 
қоғам, табиғат та депрессияға түскен дегенге саяды.  

2015 жылы романның «Сондай да бір күн болған» деп аталатын соңғы басылымы жарық көрген. 
Ə.Нұрпейісов осы басылымды болашаққа аманат ретінде тапсыруын, жалпы алғанда,  редакциялауды 
Серік Байхоновқа табыстайды. Белгілі жазушы Серік Байхонов дилогия туралы былай дейді: «Соңғы 
парыз» депрессиялық емес, реакциялық роман. Арал теңізі   тартылғаннан кейін адамдар жүдеп, азып 
кетті. Роман соны дəлелдейді». Романды толығымен не депрессиялық, не  реакциялық роман деу қате 
болар еді.  Себебі, романды жазып отырған қаламгердің негізгі принципі – болашаққа  үміт сыйлау. 
Қаламгердің шығарма соңын шырылдап ұшқан үміт сəулесімен аяқтауының нышаны да – осы , 
жазушының болашаққа деген тілегі де – осы: «Сөнер алдында сəулесін сарыққан əлсіз жанарын əзер 
көтеріп, жаңа, тап жаңа ғана арыстай азаматтың кеудесінен құс боп ұшқан шыбын жанның соңынан 
телмеңдеп əлі қарап тұр. Көзінде жас. Мөлт етіп омырауға тамған екі түйір сол бойда мөлдіреген мұз 
моншаққа айналды. Бірақ оны əйел сезген де, білген де жоқ. Еріні  жыбырлады: «Ұш,пақыр!» - деді; 
«Берекесі кеткен дүниенің тағы бір қарлы қара дауылын басынан өткізіп,енді,əне,шығыстан қызарып 
атып келе жатқан жарық күннің жаршысындай ұйқысынан жаңа оянып жатқан адамдарға жет» - деді; 
«желтоқсанның тағы бір қарлы дауылында бұлар бастан кешкен бар-бар шындықтың түгін 
қалдырмай, түгел айт!»- деді». «Шырылда!» - деді.  «Дүниеде ештеңеге тұлға болмасаң да, бірақ сен 
аман бол!» -деді. «Шырылда! – деді. – Шырылда! Шырылда,байғұс!» (3, 445).  

Роман соңындағы шырылдап ұшқан құс, аяқ асты ойға оралып, туа салған күтпеген шешім емес.  
Болашаққа  деген үміттің бейнесін беретін бұл құс Ə.Нұрпейісовтің үш кітабында кездеседі.  Сол 
себепті де, шырылдап ұшқан құс – жазушының ішкі əлеміндегі   қайталанбас символ.  
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Əркімге туған жері – Мысыр шаһары.Төсінде жүрсе білінбейтін, алысырақ кетсе, ойынан 
кетпейтін, мəңгілік сағынышқа айналған Арал теңізі Ə.Нұрпейісовтің басты тақырыптарының бірі 
болуы – заңдылық  деп ойлаймын.  Бүгінде халық арасында көп айтылатын «Аралдан су ақпайды, 
балық ағады» деген сөз елес болып қалған.  Қазіргі таңда Көкаралды салып, Кішкаралды сақтап қалу 
мəселесі, «Арал. Ғасыр жобасы» əлемдік деңгейде іске асырылуда. Əбдіжəміл Нұрпейісов сыйлаған 
үміт бар қазақтың кеудесінде «Теңіз қайтып келеді. Теңіз қайтып келеді» деп жаңғырары анық.      
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ЖЕНЩИНЫ-МЕДИКИ КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: ГЕРОИЗМ И ФРОНТОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
 

Всегда считалось, что война – дело мужское. Однако, во времена Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 годы, женщины не остались в стороне, они защищали свою Родину наравне с 
мужчинами. Медики-фронтовики внесли огромный вклад в приближение Победы. Сотни тысяч 
наших воинов вернулись с фронта Великой Отечественной войны благодаря самоотверженному 
труду медработников.  

С первых дней войны медики подлежали немедленной мобилизации, так как относились к 
категории военнообязанных. Практически все медицинские образовательные учреждения Союза 
перешли на скорейшую подготовку медицинского персонала. В течение 1941–1942 гг. вузами страны 
в ряды Красной Армии были направлены более 65 тыс. врачей, более 80 тыс. были призваны из 
запаса [1, 8].   

С территории Казахстана в 1941-1945 гг. было мобилизовано 1109 девушек и молодых женщин 
из числа врачей и медсестёр. Медицинские кадры – врачи, медсёстры и санитарки нужны были  для 
функционирования медико-санитарных батальонов, полевых подвижных госпиталей, 
эвакогоспиталей и санитарных эшелонов, прифронтовых госпиталей и боевых соединений. По 
официальным данным, из Казахстана на фронт отправились 5183 женщины. Среди фронтовых врачей 
41 процент были женщинами, среди фельдшеров – 43 процента, женщинами были 100 процентов 
медсестёр [2, 209]. Казахстанские женщины в годы Великой Отечественной войны показали себя как 
стойкие духом патриотки, вдохновляющие воинов на подвиги во имя Родины. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи военных медиков исполняли свой гражданский и 
профессиональный долг на фронте и в тылу. Прежде всего, они старались организовать успешное 
лечение раненых и больных, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие фронта и 
тыла. 

Лечение раненного бойца происходило непосредственно после ранения, на поле боя. Все 
медицинские работники прекрасно осознавали, что помимо несовместимых с жизнью травм, одной из 
основных причин гибели пострадавших солдат являются шок и кровопотеря. Одной из главных 
условий успеха, в такие моменты, является помощь в кратчайшие сроки, а также качество оказания 
своевременной медицинской помощи [3, 143]. Нельзя забыть врачей, медсестер, санитарок, всех тех, 
кто работал в тылу и помогал вернуться к жизни людям, которые были близки к смерти, смотрели ей 
в лицо. Хрупкие, молоденькие девушки-санинструкторы, сколько им пришлось вынести на своих 
плечах. В пороховом дыму, под пулями, между воронками и рвущимися снарядами, закинув 
санитарную сумку за спину, они без усталости переползали от одного раненого к другому, делая им 
перевязки, оттаскивая в воронки и другие укрытия, сохраняя полностью их оружие. Сколько спасено 
советских воинов, выбывших по ранению из боевого строя, и сколько вернулось в него – не 
перечесть. 
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Казахстанский врачебный состав медсанбата и полков гвардейской дивизии почти полностью 
был сформирован из врачей запаса, работавших в медицинских учреждениях г. Алматы и 
Казахстанского медицинского института. Они участвовали наравне с бойцами и офицерами Красной 
Армии. Была сформирована в Казахстане прославленная Панфиловская триста шестнадцатая 
стрелковая дивизия (восьмая гвардейская дивизия).  

Из воспоминаний ветерана – панфиловца Бадаговой Анны Федоровны: «Я закончила 
трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу, сдала экзамен в мединститут, но учиться не 
пришлось. 15 июля 1941 года была мобилизована в армии, как медсестра запаса. Я попала в 8-ю 
Панфиловскую дивизию, которая формировалась в г. Алма-Ата. Я пришла первая в медсанбат, в 
Алма-Атинский военкомат. Это было 17 июля 1941 года. По книгам я представляла, что такое 
воинская часть, но пока не могла представить внутреннее содержание этой жизни» [4, 20]. 

В одном из своих воспоминаний Анна Федоровна упоминает о том, что Панфилов обращал 
внимание на боевую подготовку. Он считал, что медицинский персонал должен не только оказывать 
медицинскую помощь, но и уметь стрелять. «Когда поступали раненые, наступал период 
медицинской работы. В свободное время мы обязательно занимались тактическими занятиями, 
стрельбой. Панфилов считал, что медсанбат это одна из боевых единиц, чтобы в случае надобности 
они могли заменить стрелковую часть. Мы должны знать винтовку, автомат, наган» [4, 22]. 

Виноградова Нина Степановна родилась 11 июля 1923 года в Курской губернии.  В 1929 году 
семья переезжает в город Алчевск. В этом же городе поступила и окончила среднюю школу. После 
окончания семи классов поступила  в Брянскую медицинскую школу. 22 июня 1941 года, без 
объявления войны, немецко-фашистские вооружённые силы напали на Советский Союз. В августе 
получила повестку в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Была направлена в эвакогоспиталь №16-
04, где проработала до конца войны.  

Нина Степановна в своих воспоминаниях о военных годах удивляется: «Я не знаю, как мы все 
выдержали. Не падали в обмороки, когда привозили раненых,  а у них черви копошились в ране… 
Война закаляет людей. Мы просто работали. У нас был порядок и дисциплина. Медикаментами 
хорошо обеспечивали, спирт, и кагор у нас стояли ящиками, и морфия было достаточно. Так что 
делали и общую, и местную анестезию» [4, 47]. 

После окончания войны, нужно было продолжать жить, восстанавливать страну от разрухи. В 
1946 году Нина Степановна уехала с мужем на его родину в Сусанинский район Костромской 
области. В 1947 вся семья переехала в Жезказган. В медицину Нина Степановна уже не вернулась, 
как бы ее не уговаривали. Для нее не было привычным, что люди могли умирать в мирное время из-
за отсутствия каких-либо медикаментов, или из-за ужасных санитарных условий. В 1962 году она 
устроилась на работу на опытный гидрометаллургический завод, прообраз будущего Жезказганского 
медеплавильного завода. После ликвидации опытного завода перешла на работу в Центральную 
химическую лабораторию Жезказганского горно-металлургического комбината. В 1980 году вышла 
на заслуженный отдых, но, уйдя на пенсию, она стала активным членом ветеранского движения 
города. 

Искакова Разия Шакеновна в 1939 году окончив Чимкентскую фельдшерско-акушерскую школу, 
в сентябре месяце 1941 года вступила в ряды советской армии военфельдшером.  «Короткую 
военную подготовку проходили в городе Ташкенте. Обстановка того времени требовала недолго 
отсиживаться в тылу, тем более в Ташкенте, затем получила короткую военную подготовку в г. 
Чарджоу (Туркменская ССР). После прохождения военно-медицинской подготовки в феврале 1942 
года попала со своим отдельным дорожно-строительным батальоном под Харьков» [4, 71]. 

Женшины-медики не только спасали чужие жизни, но и сами получали ранения. Разия 
Шакеновна вспоминает о жутких событиях войны: «Под Сталинградом в селе Дубовка наш батальон 
работал под артиллерийским и авиационным огнём, переправляя войска и местное население через 
реку Волгу. То там, то здесь рвались снаряды дальнебитных пушек, нападали штурмовики немцев, 
безусловно наш батальон нёс потери. Мы и санитары стремительно помогали раненым, выносили из 
поле боя и отправляли в тыл.  В тот день мы помогали всем раненым. Вот разорвался снаряд, 
опрокинулся боец, поскорее я к нему, на нём лица не видно, стонет и не может двигаться. Поскорее 
нащупала ранение, была раздроблена нога его, пришлось наложить жгут на бедро, чтобы вынести его 
из поля. Артиллерийский налёт не прекращался, рвались снаряды, и я его потащила. Когда раненого 
вынесла к повозке (тогда был острый недостаток в машинах) я почувствовала, что в сапогах стало 
мокро. Когда сняла сапог, увидела кровь, и что осколок попал в левый коленный сустав. Пришлось 
самой согласиться ехать в медсанбат. После нескольких месяцев лечения и выздоровления меня 
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направили военфельдшером в танковую армию, которой командовал генерал Рыбалко. Это было в 
феврале 1943 года, когда наши войска перешли в наступление в Сталинградском направлении» [4, 
72]. 

Юная медсестра Коровина Александра Егоровна в 20 лет воевала на Украинском фронте. К 
своим обязанностям на фронте хрупкая девушка относилась добросовестно и отважно: «Даже если 
мне угрожала опасность, я бежала к раненому в разгар боя. Мне было важно помочь солдатам как 
можно скорее, так как только после окончания сражения раненых начинали развозить по госпиталям. 
После боя все бойцы уходили с фронта, но я оставалась и искала выживших» [4, 84]. После 
окончания войны Александра Егоровна в 1948 году вышла замуж за Георгия, который работал на том 
же заводе, что и она, и позже родила 2-х дочек. В 1960-х годах перебралась вместе с семьей в город 
Темиртау. 

Тяжелые воспоминания о войне оставила ветеран поселка Осакаровка, Котова Анна Николаевна: 
«Моя работа была тяжёлой, помимо медицинской сестры, я ещё работала операционной сестрой, 
иногда даже приходилось делать операции, зашивать раны и вытаскивать пули из тела солдата. Со 
мной работали такие же молодые девчата, нам было всего по 16-17 лет. На одну меня приходилось 
около 500 раненых, и никто из нас не боялся работать в поте лица ради победы. Всем было тяжело, 
но деваться было некуда. Война, страшная вещь... С зарплатой было плохо, не было ежемесячной 
зарплаты, ничего не давали… Так же не было выходных, не было отпуска.. Да какой там отпуск, в 
мире разруха и постоянные бомбёжки. Нам нельзя было отходить от рабочих мест, иногда 
приходилось работать круглосуточно, даже поспать не было времени… Очень редко, раз в два месяца 
нам давали увольнение, и то на 2 часа…» [4, 87].  

Во время войны люди голодали. С продуктами было тяжело, доставляли продукты ежедневно, 
но всё равно была нехватка. На одного человека в день приходилось 50 грамм хлеба. Все относились 
друг к другу дружелюбно. Людей сплотила война, люди помогали друг другу кто, чем мог, в беде 
никто никого не бросал, бились до последнего. В военные годы никто не унывал и не опускал руки. 
Люди хотели жить, люди бились за себя, за свою Родину!  

Новожилова Полина Ивановна родилась 17 декабря 1922 года в селе Хатомли Давлекановского 
района Башкирской АССР.  В 1941 году закончила медицинское училище в г. Стерлитамаке 
БАШАССР. 4 сентября 1943 года, я получила повестку в армию. «Я работала палатной медсестрой.  – 
вспоминает Полина Ивановна, –  у меня было 2 палаты. В этих палатах были сооружены сплошные 
нары, где рядом друг с другом лежали раненые. Постель у них была из соломы, покрытая 
простынями. В палатах было по 45-50 человек. У меня были 2 санитара из числа легкораненых, 
которые помогали по обслуживанию больных. Больных мыли в бане каждые 10 дней, кормили 3 раза 
в день» [4, 148].  

После окончания войны Полина Ивановна вернулась на родину и приступила к работе. В 1949 
году вышла замуж. В 1975 году приехали с семьей в г. Чимкент. С 1975 года по 1986 год  работала в 
инфекционной больнице №1 в г. Чимкенте. 

Ямковская Мария Дмитриевна уроженка   с. Совихинское Даровского района Кировской 
области. Мария Дмитриевна с самого детства мечтала стать врачом. Окончив  Кировскую 
фельдшерско-акушерскую школу получила диплом с присвоением звания фельдшера. Готовилась к 
поступлению в медицинский институт. Но, все планы рухнули с началом  Великой Отечественной 
войны. 

Вспоминала Мария Дмитриевна: «Через несколько дней после начала войны –26 июня 1941 года 
пришла повестка из военкомата о немедленной мобилизации на фронт. В мобилизационном 
предписании военного билета указывалось, куда надо было явиться, что с собой иметь. Военком 
приказал, чтобы мы захватили собой продукты на три дня, сменную одежду и обувь и прибыли в 
военкомат.  На сборы дали несколько часов, затем отвезли на вокзал и посадили в военный эшелон, 
направляющийся на Дальний Восток. Поезд будущих защитников родины провожали многие жители 
города. Получила назначение в 46-ю авиабазу. Моя прифронтовая жизнь началась с принятия 
присяги. Мне присвоили звание военный фельдшер и должность старшего фельдшера. По прибытию 
с новобранцами проводили боевую и физическую подготовку, учебные занятия. Учились ходить 
строевым шагом, стрелять из винтовки, перевязывать раненых. В любую погоду занятия длились 12-
14 часов. Больше всего запомнились ночные учебные тревоги, занятия по светомаскировке. Я 
подружилась с двумя девушками – сверстницами. Мы сильно уставали, не высыпались, так как не 
привыкли к военному быту и армейской службе. Мы не жаловались, а стойко переносили трудности. 
Время было военное, суровое, а враг был силён» [4, 208].   
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В 1944 году Марие Дмитриевне самой понадобилась серьёзная врачебная помощь. Она 
вспоминает тяжелые будни войны: «Осколок от мины повредил кишечник. Меня оперативно 
доставили в медсанбат дивизии, а оттуда переправили в госпиталь г. Ставрополя. После операции 
рана плохо заживала, не было необходимых медикаментов. Я находилась в критическом состоянии, 
не подавала признаков жизни. Меня посчитали неизлечимой и вынесли из палаты в коридор. Судьба 
подарила мне ангела-хранителя в лице знакомого парня. Врачи обратили на меня внимание после его 
настоятельных требований и угроз, после чего потихоньку пошла на поправку. В сентябре 1944 года 
выписалась из госпиталя, восстановила здоровье в санатории Есенкуль. Через месяц была направлена 
в свою часть, восстановлена в должности командира санитарного взвода. Закончила войну в Берлине. 
В армии поддерживалась строгая дисциплина, так как за всем следила комендатура». [4, 210].  

 За участие в Великой Отечественной войне была награждена Орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За отвагу», «За освобождение Харькова», «За взятие Берлина».  Вскоре после 
окончания войны Мария Дмитриевна вместе с супругом переехала в село им. Майкутова (ранее село 
Молодёжное) Мендыкаринского района Костанайской области. 

Таким образом, вклад женщин в победу над фашизмом был велик. Подвиг каждой из них 
заслуживает отдельной истории. На хрупких плечах, ползком, под жуткими обстрелами, они 
оказывали помощь раненым солдатам. Для миллионов мужчин поле боя, нуждавшихся в 
медицинской помощи, эти женщины были ангелами милосердия. Нелегким был труд медработников 
и в госпиталях. Женщины — врачи по несколько часов, не отходя от операционного стола, 
проводили сложные операции. Молодым девушкам, медсестрам, приходилось не только делать 
уколы и перевязки, помогать на операциях, давать лекарства, дежурить, но и разгружать привезенных 
раненых солдат, мыть полы, отапливать госпитали, стирать белье и окровавленные бинты, кормить 
солдат. Помимо этого, приходилось оказывать психологическую помощь солдатам, ведь многие из 
них становились инвалидами, не хотели жить [1, 14].  

Закаленные в боях, имеющие опыт лечения раненых, медики-фронтовики внесли значительный 
вклад в развитие медицины и здравоохранения Казахской ССР в послевоенные годы. Они приняли 
самое активное участие в организации специализированной медицинской помощи населению 
республики, открытии новых учебных и научно-исследовательских заведений, поликлиник и 
больниц. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО СТРЕССА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В 
СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Стресс - это неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 

психологическое), которое нарушает его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной 
системы организма (или организма в целом). Неспецифическая реакция - это постоянный набор 
физиологических изменений в живом организме в ответ на любую потребность в нем, в противном 
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случае общий адаптационный синдром (следовательно, стресс всегда присутствует, пока организм 
жив) является неспецифической реакцией. Такое определение стресса дал Г. Селье. 

Стресс - это ещё и крайнее состояние человека, которое проявляется на физиологическом, 
психологическом и поведенческом уровнях. Экстремальные условия - это очень сильное влияние 
окружающей среды, которое находится в пределах допуска и может вызвать адаптивные нарушения. 
Экстремальные факторы (Кузнецов А.Г.) - вызывают максимально допустимые изменения в 
организме. Существуют физические, физико-химические, социальные и психологические факторы. 

Студенческая жизнь полна чрезвычайных ситуаций и стрессовых ситуаций, поэтому студенты 
часто испытывают стресс и психическое напряжение. В целом у студентов много информации, 
отсутствует систематическая работа в течение семестра, и стресс обычно возникает во время стресса. 

Эмоциональный стресс между студентами начинается как минимум за 3-4 дня до начала 
занятия и сохраняется даже в спокойные дни. Наличие эмоционального стресса в дни между 
экзаменами свидетельствует о постоянном, хроническом стрессе экзаменационной сессии. 
Последствиями такого стресса могут стать неврозы, то есть функциональное заболевание нервной 
системы. Тогда в первую очередь страдает нервная система, истощаются её ресурсы, заставляя 
организм работать на пределе. Что потрясает нервную систему, приводит к её разрушению и 
возникновению болезни? Принято считать, что невроз возникает, когда человек длительное время 
находится в стрессе. Невроз - это не болезнь, а индивидуальная «нормальная» реакция на особые 
стрессовые ситуации. В свою очередь, конфликты, неудачи и другие жизненные ситуации, которые 
психиатры называют психическими травмами, могут вызывать стресс. Период обучения существенно 
влияет на формирование личности, поэтому проблемы психического здоровья студентов очень 
актуальны. 

Можно выделить три группы студентов: 1 группа - с невротическими расстройствами; 2 группа 
- они подвержены риску развития; 3 группа - здоровые. Уровень академической нагрузки с каждым 
годом увеличивается. Студенты, испытывающие академический стресс, не знают, как организовать 
свой режим, и это усиливает их астению (то есть снижение функции центральной нервной системы, 
умственную усталость, нарушение внимания, памяти, повышенную реактивность, слабость). 
Студенты с невротическими расстройствами не высыпаются, а некоторые из них не используют 
выходные. Невроз приводит к значительному снижению успеваемости. Большинство учащихся 
группы риска употребляли алкоголь, чтобы облегчить общение, улучшить настроение и справиться с 
трудными жизненными ситуациями. 

Кроме того, понимание современной концепции психологического благополучия невозможно 
без рассмотрения эволюции этой концепции в ходе истории. Долгое время психологическое здоровье 
рассматривалось в контексте общего состояния здоровья. В связи с растущим развитием 
естествознания и философии в эволюции представлений о здоровье можно выделить несколько 
этапов: античность, начало 19 века, 20 век, современность. 

Античный период развития представлений о благополучии связан с древнегреческим 
поклонением здорового тела и духа. Согласно Платону, «здоровье, как и красота, определяется 
соразмерностью, требует «согласия противоположностей» и выражается в соразмерном соотношении 
душевного и телесного» [1, 110]. Античные учёные считают, что секрет крепкого благополучия 
скрывался в умении неуклонно следовать собственной природе и общей природе вещей. Основная 
заслуга философии античного периода, заключается в том, что впервые благополучие стало 
рассматриваться не только в его телесном (соматическом) значении, но и в душевном (психическом) 
[2, 45-46]. Из этого следует, что именно к античному периоду относятся первые упоминания о 
психическом благополучии. Примером отражения античных представлений о благополучии в 
современном мире могут послужить работы Н.Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой, в которых 
описываются психологическое благополучие в виде баланса различных психических свойств и 
процессов [3, 72]. 

Идеи античной философии о целостности души и тела являются основой целостного подхода к 
определению здоровья. Весь подход основан на общей философской идее - неделимой целостности 
человеческой природы. В рамках этого подхода здоровье определяется как целостность индивида в 
процессе формирования, что предполагает созревание индивида (Дж. Альпорт, Э. Эриксон) и 
примирение, синтез человеческого существования или внутрипсихических фундаментальных 
противоречий. полярности (К.Г. Юнг). Другими словами, это означает определённый уровень 
интегрированной личности (К.Г. Юнг, Г. Олпорт, С. Гроф) или способность интегрировать 
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(осваивать) жизненный опыт (К. Роджерс). Интегративные процессы здоровой психики противоречат 
распаду и разделению, присущему психопатологии. 

Второй этап характерен началу XIX века. Этот период ознаменовался активным развитием 
естественнонаучных дисциплин, особенно биологии и физиологии. В центре внимания 
исследователей находился процесс взаимодействия индивида с его окружением, понятия 
«благополучие» определялось через процесс адаптации человека. По мнению О. С. Васильевой и Ф.Р. 
Филатовой, с этим периодом связано становление и развитие адаптационной модели благополучной 
личности [4, 320]. С этого времени складываются эволюционистский, нормоцентрический, социально 
– ориентированный, кросс – культурный подходы к определению благополучия.   

В рамках эволюционного подхода психологическое благополучие рассматривается как 
фундаментальная проблема адаптации человека к окружающей среде. Различные аспекты жизни 
души изучаются в масштабе населения, поэтому она больше не рассматривается как отдельная 
личность, а человечество как развивающийся вид, неотделимый от органического единства жизни. 
Главный критерий - продуктивность человека, степень его вовлеченности в глобальные процессы 
развития природной среды и прибавка к индивидуальному уровню психологического благополучия. 

Кросс-культурные и социально ориентированные подходы рассматривают благополучие как 
социально-культурное изменение. В то же время характеристики благополучия относительны и 
определяются конкретными социальными условиями, культурным контекстом, образом 
национального образа жизни и образа мира. Полевые исследования, проведённые в рамках этого 
подхода, показали, в частности, что некоторые нарушения психологического благополучия, 
характерные для европейцев, обусловлены особенностями духа, особенностями и особенностями 
Запада; поэтому их практически нет, скажем, у папуасов или эскимосов. 

В конце двадцатого века происходит разделение таких понятий, как «психологическое 
благополучие» и «психическое благополучие», которое характеризуется феноменологическим полем, 
в котором феномен эмоционального благополучия психического предполагает. 

Термин «психическое благополучие» был впервые введён Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1979 году. Так, согласно определению, выдвинутому Всемирной 
организацией здравоохранения, психическое благополучие (духовное или душевное) характеризуется 
как состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, 
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 
вносить вклад в жизнь своего сообщества [5, 12 – 16]. В докладе Комитета экспертов ВОЗ 
«Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» сказано о том, что нарушения 
психического благополучия связаны как с соматическими заболеваниями или дефектами физического 
развития, так и с различными неблагоприятными факторами и стрессами, воздействующими на 
психику и связанными с социальными условиями. 

Современный этап развития понятия «психологическое благополучие» характеризуется 
работой российского психолога И.В. Дубровиной, которая применяет данное понятие в связи с 
осмыслением содержательной сути психологической службы образования. Целью данной службы, а, 
следовательно, и практического психолога является сохранение и укрепление психического и 
психологического благополучия детей [6, 35]. Автор относит термин «психологическое 
благополучие» не к отдельным психическим процессам и механизмам, а к личности в целом, к 
высшим проявлениям человека, как его духовной и социальной зрелости. Основная функция 
психологического благополучия – поддержание активного динамического баланса между человеком 
и окружающей средой, требующих привлечения ресурсов личности. 

В. М. Розин дополняет взгляд на психологическое благополучие важно рассматривать не 
только социальную норму в качестве оптимального практического критерия, но и помнить о том, что 
благополучие «измеряется» личностью на своём индивидуальном уровне. С одной стороны, человек 
отслеживает своё самочувствие, а с другой – ориентируется на определённый собственный идеал. 
При этом автор отмечает, что идеал может существенно расходиться с общепринятыми 
представлениями о социальной норме. Другими словами, «человек может считать себя нездоровым в 
тех случаях, когда общество уверено в его здоровье, и наоборот, думать, что он здоров, когда 
общество относит его в разряд больных» [7, 20]. Другим важным аспектом нового понимания 
психологического благополучия, предложенного исследователем, стал тезис о том, что «для личности 
здоровье – это не только и не столько возможность эффективно действовать в социальном плане, 
сколько возможность хорошо себя чувствовать и полноценно реализовываться». 
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Подводя итог исследованиям этих авторов, можно сказать, что главный аспект и принцип 
психологического благополучия с точки зрения гуманистического подхода к природе человека - это 
желание быть и оставаться. со своими ценностными доминантами, мотивами и убеждениями, 
несмотря на различные социальные изменения и трудности личной жизни. 

Таким образом, гуманистические тенденции в обществе и образовании вынудили психологов 
изучить механизмы развития психического и психологического благополучия, хотя различие между 
этими понятиями носит произвольный характер и, на наш взгляд, отражает узкий подход к таким 
дисциплинам, как психология, педагогика и социология. 
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(Научный руководитель — доктор PhD, доцент, Есказинова Ж.А.) 

 
ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕМИНИТИВОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
В конце ХХ века в современной лингвистике появилось новое направление - гендерная 

лингвистика. Это послужило толчком к появлению новой лингвистической категории - гендер, также 
влияние на независимое лингвистическое направление оказали и социальные факторы, и главный из 
них - усиление феминистского движения. В современной лингвистике гендерный аспект произвел 
множество лингвистических исследований и ученные всего мира пришли к тому, что понятие гендер 
– это часть модели современного человека, воспроизводимая в социокультурном языке и речи [1, с. 
252]. 

В феминистской лингвистике было отмечено два направления: исследование языка для 
выявления гендерной асимметрии и исследование языка для выявления речевого поведения мужчин и 
женщин. Асимметрия направлена против женщин называется языковым сексизмом. Феминистская 
лингвистика руководствуется гипотезой Сепир-Уорф, он утверждает, что язык не только средство 
общения в обществе, язык также участвует в формировании образа мышления в обществе. Вот 
почему все люди, являющиеся носителями «мужского» языка, живут в «мужской» картине мира. 
Данная статья направлена на изучение тенденций использования феминитивов в современном 
русском, английском и украинском языках, статья рассматривает способы адекватного перевода 
гендерных существительных женского рода в этих языках. 

Поскольку представители феминистской лингвистики 1980-х предложили рекомендации по 
устранению гендерной асимметрии в английском языке, в 1999 году ЮНЕСКО выпустило 
Руководство по гендерно-нейтральному языку, в котором рекомендуется использовать гендерно-
нейтральные слова вместо слов с суффиксами женского рода (poetess – poet, steward/stewardess – 
flight attendant, pl. cabin crew) и избегать маркеры, которые указывают на пол (woman doctor – doctor) 
или использовать их только если это необходимо в конкретном контексте [2, с. 12-14].  
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В рекомендациях по гендерно-нейтральному языку Оксфордский словарь призывает изменить 
часть слова (man - person) для того, чтобы слово носило нейтральную окраску и не указывало на 
конкретный пол. Что касается украинского и русского языков, они развиваются в совершенно 
противоположном направлении в сравнение с английским языком. В последние годы четко 
прослеживается тенденция создавать и использовать все больше и больше феминитивов на обоих 
языках. Наиболее интенсивно употребляются феминитивы в СМИ - газетные статьи, теленовости и 
интернет [3].  

Интернет в современном обществе рассматривается как средство основной коммуникации – он 
становится новой социокультурной средой, где развитие коммуникативных личностей и их 
профессиональное становление растёт с каждым днём. Среди наиболее распространенных форм 
интернет-общения являются блоги, социальные сети и форумы на различные темы, которые 
способствуют развитию особого вида общения - интернет-дискурса. Изучение интернета как 
универсального средства общения показывает, что впервые много новых слов было введено именно 
там, в том числе и женских на языке итернета для их «тестирования», чтобы посмотреть, как 
отреагирует общество: либо отвергнет, либо примет их в повседневное использование. 

Сегодня в русскоязычном сегменте социальных сетей мы можем встретить множество групп, 
посвященных не только проблемам феминизма, но и проблемам использования и создания 
феминитивов. Существуют сайты, помогающие проверить правильность написания женского слова и 
даже существуют сайты для того, чтобы создать свой собственный феминитив. Кроме того, 
существует сайт - гендерный словарь, в нём можно найти термины, посвященные терминологии в 
сферах феминизма и гендера. Горячие дискуссии на эти создаются каждый день, люди спорят о том, 
как правильно говорить по-русски теологиня или теологесса, филологиня или филоложка; есть ли 
слова политикиня, знатокиня, авторка и совпадают ли они с нормами русского языка. 

В русском языке до сих пор нет слов женского рода для всех номинаций в языке. Только 50% из 
проанализированных номинаций, касающихся женщин, являются феминитивами. Более того, 
множество сфер деятельности на русском языке по-прежнему считаются мужскими, несмотря на тот 
факт, что в настоящее время женщины принимают активное участие в этих сферах, например, как 
сказать по-русски о женщине инженер или врач или доктор. В отличие от русского языка, в котором 
до сих пор нет письменных правил, которые регулируют формирование новых феминитивов, в 
Украине в 2019 году было принято новое сокращение украинской орфографии. По новым правилам 
орфографии феминитивы в украинском языке образуются с помощью ряда суффиксов таких как: -к-, 
-иц-, -ес, -ин, например, 1) -к- это самый продуктивный, так как большинство вновь созданных 
феминитивов формируются с помощью этого суффикса - авторка, міністерка, поліціянтка, доцентка, 
депутатка, прем’єрка; 2) -иц- (непродуктивный), такие слова, как засновниця, підприємниця, 
переможниця уже действовали в языке и закреплены в словарях современного украинского языка; 3) 
-ec- (международный) - баронеса, критикеса, поетеса, актриса, наименее продуктивный суффикс, так 
как есть тенденция использовать теперь поетка вместо поетеса, акторка вместо актриса); 4) –ин 
становится более продуктивным в настоящее время, так как наряду с так называемыми «старыми» 
словами - княгиня, графиня, кравчиня, майстриня, выпускаются новые феминитивы - мисткиня, 
виборчиня, фахівчиня, шефиня, членкиня, ворогиня, філологиня, фотографиня. 

Сравнив эти три языка, мы можем сделать вывод, что на любом языке исследуемое явление, 
которое анализируется, имеет иное историческое развитие и совершенно противоположное 
представление на современной арене функционирования этих языков. Английский язык продолжает 
путь нейтрализации гендерных маркеров, в некоторой степени из-за отсутствия грамматической 
категории рода. В русском и украинском языках мы наблюдаем продолжающиеся процесс 
феминизации на разных этапах. Принимая во внимание, все сказанное выше, мы проанализировали 
ряд интернет-новостей и нашли подходящий английский перевод некоторых украинских 
феминитивов (феминитивы русского языка на уровне примеров из интернета мы не исследовали, т.к. 
в русском языке еще нет принятого положения о закреплении этих слов на уровне языковых норм).  

Новости BBC “A Dallas, Texas police officer made a mistake in the apartment and shot the man, 
thinking he had run into her home” переводится как „Співробітниця поліції в Далласі, штат Техас, 
помилилася квартирою и застрелила чоловіка, думаючи, що він вдерся до неї додому». Итак, тут мы 
видим несоответствие между английским словом «полицейский» без гендерной маркировки и его 
украинским переводом, словом женского рода cпівробітниця. Доктор филологических наук О. 
Пономарив, который ведет свой блог на BBC с 2009 года, отвечая на вопрос читателя: «Какое слово 
лучше использовать на украинском языке посолка или послиня?» предлогает не использовать ни 
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один из них, лучше сказать пані посол. Но если мы обратимся к любой из онлайн-служб украинско-
английского или англо-украинского перевода, единственный вариант перевода - Mrs. Ambassador [4]. 

Что касается вновь созданных украинских феминитивов согласно новой репродукции 
украинского правописания, такие слова, как політикиня, знатокиня, авторка, членкиня, міністерша, 
поліціянтка, доцентка, и т. д. еще не имели аналогов даже в онлайн версиях украинско-английских 
словарей, не говоря о бумажных версиях, но это только вопрос времени.  

Подводя итоги нашего исследования, мы хотели бы подчеркнуть, что сейчас переводчики с 
русского и с украинского на английский и наоборот должны уделить больше внимания гендерному 
аспекту перевода, которому не уделялось так много значения и не создавать гендерной асимметрии 
при разговоре о женщинах в английском языке.  
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РУХЫ БИІК ТАҒЫЛЫМ 

 
Еліміз ұлан-ғайыр Ұлы Дала топырағынан нəр алған аса бай рухани тарихымен төл ұлттық 

болмысымызға негіз болған. Осындай шетсіз де шексіз далада халқымыздың рухани байланысы еш 
уақытта да үзілмеген. Оның бастауы алғы философиялық ой-санасымен тікелей байланысты. Бұл 
халқымыздың сан ғасырлар бойы қорланған даналығының қазіргі рухани жаңғыру жағдайында 
ұлттық келбетін тереңінен танытатын өзекті қырларының болашақ ұрпаққа берері мол. Рухани 
мұралардың қалыптасуы мен дамуын жаңаша саралап, зерделеуге мүмкіндік берілді, жаңа бағыт-
бағдарлар, пайым-көзқарастар жəне тұжырымдарға жол ашылды. 

Еліміздің рухани танымдарының бастауы, бұл – түркілік əлемінде жатыр. Түркілік дүниенің 
данышпан ғұламаларының сол заман шеңберінен асып, қазіргі уақытта мəн-мазмұнының 
маңыздылығымен, тəлім-тəрбиелік бағдарымен таным көкжиегімізді жасампаздық тағылымдарға 
бастайды, жетелейді. Əрине, бұл тек халқымызға ғана тəн рухани дəстүр екендігінде сөз жоқ. 

Табиғат дүниесінің тума перзенттері бұл – көшпенділер. Қоршаған ортасын, тау-тасын, өзен-
көлін, көгілдір аспанын, жасыл жайлауын, орман-тоғайын жырлағанда көркемдік шеберліктің 
үдесінен шығатын небір тамаша үлгілерін дүниеге əкелген поэзиялық ойлау мен көркемдік танымның 
күштілігін қазақтың көне жырлары толық айғақтайды. Қашанда объективті болмыс, суреткер (бұл 
жерде халық), творчестволық процесс, көркем туынды, рухани тұтынушы сияқты ұғымдар тұтастай 
көркемдік құбылыс жасайтын компоненттер. Образды таным дегеніміз – адамның ой-санасына 
дүниенің сəулеленуі. Сол себепті таным логикасы – дүние бейнеленуінің логикасы [1, 128 б.].  

Соның нəтижесінде даналыққа ұмтылған, сөз қадірін ту еткен қазақ ойлау жүйесіне тəн 
философиялық бейнелеу дəстүрі өз жалғастығын тапқан. Ол халқымызға тəн өзіндік төл ұлттық 
болмысының басты ерекшелігі – көшпенділік дəстүріне, табиғат пен адамдар арасындағы 
үйлесімділікте, жарасылымдылықта негізделуінде. Көшпелі ортада өздерінің өмір сүру тəртібіне 
бейімделген дүниетанымдық жүйесі қалыптасқан. Бұл түркілер дəстүрінен бастау алған кеңістік пен 
уақыт туралы түсініктер ерекше сипатта болғанын аңғартады. 

Белгілі философ, мəдениеттанушы Қанат Нұрланова адам жəне əлем қатынасының терең 
тұжырымдық мəнін қазақтар «бұл дүние – біртұтас» деген көркемдік-образдық түрде көрсеткен 
дейді. Бұл жердегі біртұтастық қатынасы – дəстүрлі қазақ қоғамында басым түскен əлемге деген 
көзқарастар жүйесін, рухани көп-қырлы жан-жақтылық мəселесін ашуға мүмкіндік берген. Кеңістік 
пен уақыт жөніндегі түсінік, мысалы үшін, дəстүрлі қазақ мəдениетінде қалыптасқан əлем келбеті 
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қандай мүмкіндіктермен келістірілгендігін тануға мүмкіндік береді. Пайымдау, аңдау əлемге деген 
жəне əлеммен қарым-қатынасты қалыптастыру тəсілі ретінде қазақтың дəстүрлі əлемге қатынасы 
мəдениетінің негізінде жатыр. Əрі пайымдау ғаламның тұтас алғанда жақындауын ұғыну тəсілі бола 
отырып, кең мағынасында өмірге, болмысқа философиялық көзқарастың негізінде жатқан сапалық 
ерекшелігін ескеру маңызды. Қазақтарда адамға, табиғатқа, ғаламға қатынасының өмірлік мəн-
мазмұны «іштесу» ұғымымен тұжырымдалады. Пайымдау əлемге қатынас жəне əлеммен қатынасты 
қалыптастырудың дəстүрлі мəдениеті ретінде көп деңгейлі мазмұндылықты иеленеді. Ең алдымен 
оның табиғатпен, ғаламмен қарым-қатынасты қалыптастыру жəне дамыту тəсілі, əлемге қатынасы 
ретіндегі пайымдау туралы айтқан жөн, пайымдаудың өзіндік негізі, арқауы жəне мəнісі, əрі бір 
мезгілде оның нəтижесі – іштесу болып табылады. Іштесу қазақ тілінде оның түрлі деңгейін 
білдіреді: қарым-қатынас, келіп-кету, алыс-беріс, сіз-біздесу, араласу. 

Іштесу – қарым-қатынас, жоғарыда келтірілген барлық мəн-мазмұнды иеленеді, бірақ қатынас 
ұғымының анағұрлым терең мəнін қамтиды, оның жасырын ішкі, кейде тіпті айтып жеткізуге 
болмайтын сыртқары жан дүниесін жаулап, сырласушының құпиясына жетіп қалғандай күйді бастан 
кешеді. Алайда бұдан ұғымның əлемді танудағы жан-толғанысты, парасат деңгейі кемімейді. Сол 
себепті де бұндай қарым-қатынас – іштесу деп аталады, яғни жасырын бай ішкі жан дүниесі, рухани 
дүниесімен іштей сырласу. Бірақ мұндай қарым-қатынас дəрежесі үшін өзара ашықтық, шынайы 
өзара жайлылық, жүректің тулауы, өзара түсіністік жəне ешқашан таусылмайтын өзара білістік, яғни 
өзара қатынастың болуы шарт. Бұл пайымдаушылық қатынасы, яғни ғаламның шексіздігін ескере 
отырып адамды басып тастамайтын, өзін жайсыз сезінбейтін əлемге қатынас ретінде, соның негізінде 
табиғатпен, ғарышпен бірге дамуды бастан кешу, бұндай қатынас адамды жігерлендіреді, өмірлік 
күш-қуат жəне сезімталдықты күшейтіп, оның рухын, танымын биіктетеді, өзіне деген сенімділікті 
орнықтырады. 

Көшпелі өмір аясын тыныстаған біртұтастық қатынасын басынан кешкен адам рухы таза, 
аңғал, кез келген қиыншылыққа төзімді, қайсарлы жауынгер, табиғаттың қандайда болсын кездейсоқ 
өзгерісіне əрқашанда дайын, табиғат құшағында еркіндікте үнемі қозғалыста болатындықтан 
олардың табиғат пен адам арасындағы сыйластық қатынасы біртіндеп адам мен адамның қатынасына 
ұласқан. Көшпелілер осы өмір тынысымен үйлесімде бола отырып, өзіндік тұрмыс-тіршілік негізін 
қалыптастырған, соның нəтижесінде қайталанбас тұлғасы, мінезі, дүниені қабылдау, мəдениеті, 
тұрмысы, əдет-ғұрпы, адамгершілік құндылықтарының негізін қалап, тарихта адамзат өркениетінің 
арқауы ретіндегі орны ерекше. 

Тарихтың терең қатпарларындағы дүниетанымдық иірімдердің мəн-мазмұнын түсіну, өз 
кезегінде, ежелгі дүниедегі рухани мұрадан даналықты іздеудің көрінісі. Жалпы рухани мұраларды 
жаңғырту мақсаты, біріншіден, ұлттың өзіндік келбетін танытатын ұлттық құндылықтарды бойына 
сіңіруге, ұлттық мəдениет, салт-дəстүрді құрметтеуге насихаттаса; екіншіден, туған еліне, «кіндік 
қаны тамған туған жеріне» деген адамның отансүйгіштік қадір-қасиетін тереңдетеді, арттырады, 
шыңдаса керек; үшіншіден, Ұлы Дала рухының құдіреті өз перзенттерін биік белестерге, үлкен 
жеңістерге, жасампаздықтарға бастаса керекті. 

Көріп отырғанымыздай, ел тарихында ерлігімен, елге сіңірген еңбегімен, ерекше адамгершілік 
қасиетімен халыққа қалаулы болған, ұлттық дəстүрді сақтаушы, жалғастырушы алыптар өткен. 
Мұндай асыл қасиеттерін олардың ақыл-ой, адамгершілігі, қайрат-жігері мен қайсарлығынан, қайран 
қалдыратын таудай биік тұлғасынан, шеті-шегі жырақ мекен-тұрағынан, салт-дəстүрінен, өмір 
тəжірибесінен түйген тəлімді сөздерінен көреміз.  Жалпы қазақ рухани мəдениетінің інжу-маржаны 
болған халық ауызекі шығармашылығы жанрларынан бастап «сауықтама, сарындама, ертегі, өтірік 
өлең, жұмбақ, жаңылтпаш, тарихи жыр, айтыс өлең, үгіт өлең, толғау, терме, мысал, ділмар сөз, 
тақпақ, мақал, мəтел, тойбастар, жар-жар, беташар, жоқтау, жарапазан, бата». (Бұл Ахмет 
Байтұрсынов көрсеткен қазақ халқының ауыз əдебиеті жанрларының түрлері негізінде алынған), 
кейінгі жалғастырушы аға буын өкілдеріне де қатысты. Міне, осындай туындылардың «керемет 
таңғажайып» құбылыс ретінде маңыздылығын танытушы ол – сөз жəне əрі жеткізуші «образды, 
бейнелі, мəнерлі, нұрдай таза, мөлдір тіл». Бұл орайда Мəшһүр Жүсіп: «Тіл – ой маржаны... Арман – 
сөздің қаймағы, нəр-тұзы. Қиял – өмірдің гүлі, əдеміліктің мəйегі, – деп орынды айтқан».  

Өз кезегінде, сөз бен тілдің күші мен құдіретіне айрықша мəн бере отырып, осындай бағытта 
мəселелерді саралау, зерделеу, пайымдау барысында қисапсыз жаңа қарқынды мағлұматтар, өзгеше 
жаңалықтар туып отырған. Сондай тың идеяның бірін Ахмет Байтұрсыновтың ой-пікірінен 
топшылаймыз: «Сөз өнері адам санасының үш негізіне тіреледі: 1. Ақылға, 2. Қиялға, 3. Көңілге. 
Ақыл ісі – аңдау, яғни нəрселердің жайын ұғу, тану, ақылға салып ойлау, қиял ісі – меңзеу, яғни 
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ойдағы нəрселерді белгілі нəрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, суреттеп ойлау, көңіл ісі – түю, 
толғау. Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша айтуға жарау» [2, 141]. 

Энциклопедист-ғалым əрі сөздің түп-төркініне қатысты беймəлім түсінік-ұғымдардың мəн-
мағынасын да өте жарқыратып ашып көрсеткен: қара сөз, өлең сөз, көсем сөз, дарынды сөз. Соған 
қарағанда қазақ халқының рухани мəдениетінің ең басты құралы, адамның сана-сезіміне, ішкі жан 
дүниесіне тебіреністі əсер беретін күш-қуатының бастауында сөз – оны жеткізудегі образдық-
метафора жүйесіндегі мағыналық аясын, көркемдік əлемін тереңінен ашып көрсететін ақыл-оймен 
астасқан тілдің қызметіне қалайша таң қалмассыз. Тағы бір қайталанбас колориті, яғни айқын 
көрінісі ондағы сөз «бояулары мен түстердiң» бейнелілік суреттеудің құбылып өзара үйлесуi. Бұл 
жерде бір филология ғылымына бет бұрған əрекет па екен деген түсінік қалыптаспауы керек. Себебі, 
бұл бейнелілік құралдар жүйесіндегі образдық суреттеу əдісі халықтың немесе халық өкілдерінің, бұл 
жерде дарынды тұлғалардың ұлттық дүниетанымды қоршаған табиғат дүниесі құбылыстары арқылы 
этикалық адамгершілік идеяларын философиялық-пайымдаушылық ізденістерімен тұтастықта 
рухани тəлімгерлік рөл атқаруында. Қазіргі жаһандану заманында еліміздегі рухани дағдарыс 
мəселесі күн тəртібіне шыққалы қай заман. Осындай адамның ішкі дүниесінде туындаған «рухани 
дағдарыстың» себебін əрқайсысымыз өзімізден іздегеніміз абзал. Біздің, қазіргі ұрпаққа тəн қасиет 
кінəні өзінен емес сырттан, басқалардан іздестіру. Бұл өте  жаңсақ əрекет. Сырт дүниеге кінə артпас 
бұрын, алдымен өзіңіздің іс-əрекетіңізге мəн беріңіз. Ия, қазір білім мен техника үстемдік құрған 
уақыты. Білімді жастарымыз баршылық. Бірақ сол «білімге» материалдық жағдай өзінің 
басымдылығын көрсетіп тұр. Білімнің көзін іздестіруде біздер ең алдымен оның ішкі жан-дүниемізге 
беретін «шұғылалы сəулесін» емес, қай жағынан материалдық пайдасы басым түсетіндігіне ден 
қоямыз. Соған қарағанда, біздердің үміт-арманымыз, халық айтса қалт айтпайды дегендей, осы 
бабалар дəстүріндегі рухани мұраларды қолға алып, оқыса, білген - түйгендерімен жүрген 
орталарында бөліссе, шынымен адамның рухани азығына ұштаспайды емес пе...  

Ал енді қазіргі уақыт талабына сай көзқарастар тұрғысынан саралайтын болсақ, орта буын өкілі 
ретінде ғарышкер, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы Тоқтар Əубəкіров ағамыздың пікірі 
болашақ көкірек көзі ояу ұрпаққа ой салатын мына бір əңгімесіне тоқталғанды жөн көріп отырмын. 
Ол өзінің ғарышқа сапар шеккен уақытындағы жердің көрінісіне, одан алыстаған сайынғы сəттерін 
өзінің ішкі жан дүниесі сезімдерімен бөліскен еді. Өзінің ғарышта жүрген кезіндегі Жер-Анаға деген 
сезімін əрбір адам баласының анасы əрқайсысына қандай керемет, ең сұлу, ең əдемі, ең мейірімді, ең 
қымбат, ең ақылды ретінде қалайша қабылдаймыз, дəл осылайша Жер-Анаға деген сезімнің де сондай 
керемет болатындығын өте терең мəн-мазмұнда жеткізеді. Жер-Ананың құдіреттілігі соншалықты, 
ғарыштан қарағандағы бет-бейнесі, болмыстық дүниесінің көзге шалынатын кескін-кейпі, бейнесінің 
түрлі-түсті бояулары өмірде кездеспейтін сан алуан таңқаларлық ғажайып эстетикалық көркем 
ажарымен көрінетіндігін өте əдемі ішкі жан сезімімен бағамдағанын танимыз. Сонымен бірге, 
ғарышкер ағамыз адам баласының осы Жер-Анаға деген жағымсыз əрекеттерімен, надандығымен 
зардап тигізген жағдайды да өкінішпен атап көрсетеді. 

Ал енді ғарыштан көп уақыт аралығынан соң оралған сəтін балалық шақта туған үйден тыс 
алысқа сапар шегіп, одан соң туған үйіңе келгендегі ішкі жан дүниесіндегі көңіл-күй құбылысымен 
салыстырмалы тұрғыда сипаттауы да өзінше бір ерекше. Ынтықтық, ғашықтық, құмартушылықпен 
бара-бар көңілдің нəзік толқынысы, елітіп, лəззатқа батыратын күйді бастан кешкенмен бірдей болса 
керек. Яғни, туған үйдің əрбір бұрышы ыстық ықылас сезімімен сағыныштың төрінен орын тепкен, 
жүректің лүпілімен бастан кешуді өте əсерлі, əдемі, бейнелі суреттеген ойымен бөліседі. Ағамыз 
ақын, жазушы, философ болмаса да, айтар ойының түп төркінінен оның табиғатынан тектілігі, 
асылдығы сезіледі. Бұл ойы оның туған жеріне, еліне, халқына деген құрметін білдіреді. Жəне 
жастарға берген тағы да бір ақыл кеңесі, ол – білім ешқашанда артық болмайды, оқыңыздар, 
тоқыңыздар, дамыңыздар деген еді. Демек, қазіргі қолға алынып жатқан «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының алған бағыты, бағдары өте орынды [3, 378-379 бб.]. 

Болашаққа ұмтылыс мəні – ең алдымен бабалар тарихын білу, мəн-мазмұнын түсініп, үйрену. 
Мұндай рухы биіктен көрінетін тағылымдық танымдардан - тарих қойнауынан елдікті ұлықтайтын 
дүниені табатындығы айдан анық.  

Руханият тарихында жер тұтастығын сақтап қалған бабалардың ерлік пен даналық, батырлық 
рухтарын дəріптеп, өз еліне жəне өзгеге таныта білу – бүгінгі ұрпақтың басты парызы демекпіз. 
Руханият тарихын зерттеудің өзегі бұл – дара бітімді тұлғалардың ел үшін саналы өмірін ұлтының 
азаттығын тіршілік аясының баяндылығына арнаған тағылымы жəне көзқарас мұраттарын 
айғақтайтын алтын арқау саналады. Демек, бабалар мұрасындағы тұлғалық ең құнды қасиеттері 
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олардың ақыл-ой тереңдігі, еркін ойлау қабілеті, сайып келгенде, оның рухына қатысты 
айқындалады. 
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ƏЛИХАН БӨКЕЙХАН – АЛАШ ОРДА ХАЛЫҚ КЕҢЕСІ ҮКІМЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ  

 
Ұлттық мемлекет құру Əлихан Бөкейхан басқарған қазақ зиялыларының түпкі жəне басты 

негізгі мақсаты болды.  
Əлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан (5 наурыз 1866, Қарқаралы уезі, Семей облысы, 27 қыркүйек 

1937, Мəскеу) – XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қазақ зиялыларының, қоғам жəне мемлекет 
қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері, Алаш 
партиясының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы.  

Əлихан Бөкейханды 1917 жылы «Алаш» партия мен Алаш Орда үкіметін құру арқылы нақты 
мемлекеттік иденың негізін қалап, біртұтас алаш мұратын жүзеге асырғандығы үшін барлық қазақ 
бірауыздан «Алаштың Əлиханы», «Ұлт көсемі» деп таныды. Тарихшы Мəмбет Қойгелдиев дəл тауып 
айтқанындай, қазақ қоғамының «Сун Ят Сені» мен «Махатма Гандиі» – Əлихан Бөкейхан болатын. 
Қазақ зиялылары саяси партия құру əрекеті 1905 жылы 1-ші орыс революциясы жылдарында-ақ қолға 
алды. Қазаққа бостандық пен саяси тəуелсіздік əперемін деген Алаш қозғалысының басында – саяси 
мəдениеті əлемдік деңгейге көтерілген, сауатты, кəсіби даярлығы заманына сай ата-бабамыздың сан 
ғасырлық қастерлі құндылықтарымен сусындаған Ə.Бөкейхан, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
М.Тынышбаев, Ж.Ақбаев, Б.Қаратаевтар бастаған қайраткерлер тұрса, солардың ізін басқан – 
М.Шоқай, Ж.Досмұхамедов, М.Жұмабаев, С.Сəдуақасов, Ж.Аймауытов, М.Əуезовтер алаштың ұлы 
мақсаты мен идеясын одан əрі дамытты. «Алаш» қозғалысы жетекшісінің іс-қимылы мен рөліне 
қазақтың қазіргі заманғы тарихында алғаш рет, 1920 жылдары баға берілді. Қошмұхаммед 
Кемеңгерұлы (Қошке Кемеңгеров) «Қазақ тарихынан» деп аталатын тарихи очеркінде: «Үкiметтiң 
қара қуғын жасаған күндерiнде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшiн басын құрбан қылған ат 
төбелiндей ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған – Əлихан»[1], – деп жазды. ХХ ғасырдың 
бас кезіндегі саясаткерлердің бірі, тарихшы, журналист, жазушы Қошмұхаммед Кемеңгерұлы бұл 
очеркін 1922 жылы аяқтап, 1924 жылы Мəскеудегі СССР халықтарының орталық баспасынан 
шығарды. Совет өкіметінің қуғын-сүргініне ұшыраған Əлихан Бөкейхан өмірінің соңғы 15 жылын 
осы Мəскеуде өткізіп, Кремльдің жіті бақылауында болған еді. 

Əлихан Бөкейхан Ақпан төңкерісінен үлкен үміт күтеді. Бірақ ол үміті ақталмайды. Уақытша 
үкімет, оның ішінде өзі мүшесі болып жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия 
беруге қарсы болады. Оның үстіне олармен жер мəселесі жөнінде де ымыраға келе алмады да, ол бұл 
партиядан шығып, қазақтан сайланған тоғыз өкілді бастап барып, Томск қаласында Сібір 
автономистерінің құрылтайына қатысады. Осында болашақ Сібір республикасының құрамында Қазақ 
автономиясы құрылмақ болады. Құрылтайдан оралысымен Əлихан Бөкейхан қазақ тарихындағы 
тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі.  

Алашорда үкіметінің тікелей өмірге келуіне себепші болған жағдай уақытша үкіметтің басқа ең 
өзекті ұлт өміріне қатысты мəселелерді шеше алмаған тұрақсыз саяси билікке айналуы, оның арты 
бүкіл империяны қамтыған анархия, зорлық пен зомбылыққа ұласуы еді [2, 121 б.]. Осындай 
жағдайда қазақ зиялылары арасында ұлттық мемлекет туралы мəселенің қойылуы – бірден-бір дұрыс 
шешім болып саналды. Орынборда шоғырланған қазақ зиялылары өзара кеңесіп кезек күттірмейтін 
ұлттық мəселелерге байланысты бір тұжырымға келу үшін жалпықазақ съезін шақыру туралы шешім 
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қабылдап, оны ұйымдастыру ісін бес адамнан тұратын комиссия құрды. Олар Ə.Бөкейхан, 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, С.Досжанов, Е.Омаров болатын. Комиссия «Қазақ» газеті арқылы қазақ 
халқына арнайы үндеу жариялап, съезге шақыру жеделхатын жариялайды. Бұл үндеуде іс жүзінде 
қазақ облыстарындағы саяси билікті өз қолдарына алу қажеттілігі ашық айтылды. «Қазақ» газеті 
үндеуінде, ұлттық əскер мен үкімет құраудың қажеттігін жан-жақты дəлелдеп, оны іске асырудың 
нақты жолдарын белгіледі, оларды съезге талқылауға шақырды. 1917 жылдың қарашасында Алаш 
қайраткелері ұлттық мемлекет құру ісіне біржола бет бұрып, «Ұлт Кеңесі» деп аталатын үкімет пен 
ұлттық əскер құруды қолға алды. Ұлттық мемлекет құру міндетін мойнына алған олар Орынбор, 
Түркістан, Батыс Сібір губерниялары құрамындағы қазақ жерлері мен қауымдарын жинау сияқты 
күрделі мəселелерді шешуге кірісіп кетті. 

Жаңадан құрылмақ үкіметтің атқаратын міндеті мынадай деп анықталды. «Бес миллион 
халықпыз, өзімізді қорғайтын күш өзімізден табылады. Сол күшті реттеп жасайтын кеңес орындары 
керек. Барша қазақ бірігіп, əуелі «Ұлт Кеңесі» деген орын жасау керек. Мемлекет ісі күн сайын 
құбылып, түрлі күйге түскен шақта, қырғыз-қазақ бас қосып съезд жасап отыруы мүмкін емес. «Ұлт 
Кеңесінің» əр облыста бөлімі болмауы керек. «Ұлт Кеңесіне халық сенімді адамдарын сайлап іс 
жүргізбек [3, 29 б.]. 

1917 жылы 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласындағы ІІ-ші жалпықазақ съезінде қазақ 
мемлекеттілігін қайта жаңғырту үшін қазақ халқының барлық əлеуметтік топтарының белсенді 
қайраткелері бас қосты. Оған қазақ облыстарынан, сондай-ақ одан тыс жерде тұратын Алтай 
губерниясы мен Самарқанд облысы қазақтарынан – барлығы 82 өкіл қатысты. Делегаттардың үлкен 
бөлігі ел ісімен белгілі беделге ие болған ауыл ақсақалдары мен интеллигенциясының сол тұстағы ең 
белсенді өкілдерінен тұрды. Съездің күн тəртібінде тұрған ең негізгі мəселе, əрине, ұлттық автономия 
мəселесі еді. Бұл мəселе бойынша Əлихан Бөкейханның баяндамасын тыңдап, қазақ автономиясы, 
милиция жəне ұлт кеңесін құру істері бойынша бес кісіден тұрған комиссия сайланды. Комиссия 
баяндама жасаған Халел Ғаббассовтың сөзін негізге ала отырып, арнайы қарар қабылдады. Қарарда 
мынадай деп көрсетті. «Октябрь аяғында Уақытша үкімет түскеннен, Ресей мемлекетінде халыққа 
сенімді һəм беделді үкіметтің жоқтығын, əкімгілік жоқ болған соң халық арасы бұзылып пышақтасып 
кететіндігін, бүкіл мемлекет бүлікшілікке  ұшырап, күннен-күнге халықтың халі нашарлаудан һəм 
бұл бүлікшілік біздің қазақ-қырғыздың басына келуі ықтымалын ойлап, бүкіл қазақ-қырғызды 
билейтін өкімет керектігін ескеріп, съезд бір ауыздан қаулы қарады [4, 85 б.]. 

І. Бөкей елі, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария облыстары, Ферғана, Самарқанның 
облыстарындағы һəм Əмудария бөліміндегі қазақ уездері, Закаспий облысындағы һəм Алтай 
губерниясындағы іргелес облыстардың жері біріңғай, іргелі халықты қазақ-қырғыз қаны, тұрмысы, 
тілі бір болғандықтан, өз алдына ұлттық-жерлі автономия құру. 

ІІ. Қазақ-қырғыз автономиясы «Алаш» деп аталсын. 
Алаш автономиясының Алашорда аталған Орталық үкіметтің құрамына 15 адам сайланды. Олар 

Уалихан Танашев (Бөкей Ордасы), Халел Досмұхамедов (Орал облысы), Айдархан Тұрлыбаев 
(Ақмола облысы), Ахмет Бірімжанов (Торғай облысы), Халел Хаббасов (Семей облысы), Садық 
Аманжолов (Жетісу облысы), Мұстафа Шоқай (Сырдария) облыстардан тыс Алашорда құрамына 
Əлихан Бөкейханов, Жаһанша Досмұхамедов, Əлімхан Ермеков, Мұхамеджан Тынышбаев, 
Бақыткерей Құлманов, Жақып Ақпаев, Базарбай Мамитов, Отыншы Алжанов сайланды. Үкіметтің 
осы 15 мүшелеріне орынбасарлар болып қазақ өлкесінің əртүрлі өңірінен тағы да 15 кісінің 
кандидатуралары бекіді. Алашорда үкіметінің төрағасы баламалы жағдайда сайланды. Үкімет 
төрағасына үш қайраткердің Əлихан Бөкейханның, Бақыткерей Құлмановтың жəне Айдархан 
Тұрлыбаевтың кандидатуралары ұсынылды. Жасырын дауыс нəтижесінде Ə.Бөкейхан – 40 дауыс, 
А.Тұрлыбаев – 20 дауыс, Б.Құлманов – 19 дауыс алды. Көп дауыс алған Əлихан Бөкейхан Алаш 
автономиясының үкіметі – Алашорданың төрағасы болып сайланды [5, 125 б.]. 

Сонымен съезд Алаш атты қазақ автономиясын құру қажеттігін бірауыздан толық қолдады. 
Алаш автономиясының бастау көздерінде тұрған, екінші жалпықазақ съезінің делегаты Əлімхан 
Ермековты сөзімен айтсақ: «Желтоқсанның 12-күні, түс ауа, сағат 3-те дүниеге «Алаш» автономиясы 
келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты алаштың басына Ақ Орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. 
Үлкен ауылға қоңсы қонып шашылып жүрген қазақ-қырғыз жұрты өз алдына ауыл болды. Отансыз 
жұрт отанды болды. Автономия – бізге өмірлік мақсат еді» [6, 88 б.] 

Съезде Алаш автономиясының ұлттық-территориялық негізінде құрылуы сөз жоқ, үлкен 
қоғамдық-саяси мəнге ие болды. «Сарыарқа» газетінде Халел Ғаббасовтың «Алаш автономиясы» 
атты мақаласында «Қырғыз-қазақ үкіметі» «Алашорда», «Алаш» қаласына келіп автономиясын 
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жариялағаннан кейін, қырғыз-қазақ балалары бағынған үкіметіміз осы деп сеніп, ант беріп, басқа 
үкіметті танымай, өз үкіметінің əмірін екі қылмай орындау керек» [2, 161 б.], – деп баса көрсетті.  

Алашорда үкіметі 1917-1919 жылдары өз қызметінде Алаш автономиясын нығайтып, жер-
жерлерде құлатылған совет өкіметінің орнына Алаш автономиясының басқару органдарын құру, 
автономияның сан-салалы өмірін реттейтін заңды құжаттар мен нұсқаулар жариялау, халықтық 
милиция түріндегі қарулы күштерді құруға кірісу, большевиктер басқарған саяси қарсылыстарды 
қудалау сияқты жəне т.б. бағыттарда белгілі іс-шаралар жүйесін жүзеге асырады. 1918 жылы маусым 
айында Алашорда заңдық күші бар бірнеше қаулы-қарар қабылдады. Атап айтқанда маусымның 24-
інде Алашорда Алаш автономиясы территориясындағы совет өкіметі шығарған барлық декреттердің 
күшін жою туралы қаулы қабылдады. 1918 жылдың 25-маусымында облыстар мен уездерде 
Алашорда кеңестерін құру жөнінде шешім күшіне енді. Маусымның 24-інде қабылданған тағы бір 
қаулыда Алашорданың жанында үш адамнан тұратын əскери кеңес құрылғандығы жарияланды. Осы 
əскери кеңеске қорғаныс министрлігінің міндеттері жүктеліп, облыстар мен уездерде əскери бөлімдер 
ашу тапсырылды. Əскери кеңеске қаулыда, «жігіттерді большевиктермен күресу үшін шақыру 
міндеті жүктеледі»[7, 128 б.]. Алашорда қабылдаған алғашқы заңдық мəні бар маңызды құжаттардың 
бірі – 1918 жылы маусымның 24-інде Ə.Бөкейхан, М.Тынышбаев жəне Х.Ғаббасов қол қойған «Алаш 
автономиясының территориясындағы уақытша жер пайдалану тəртібі деген» қаулы болды. Онда 
Бүкілроссиялық құрылтай жиналысы жер туралы заң қабылдағанша Қазақстанда жерге деген жеке 
меншіктің жойылатындығы, жер мен су байлықтарын пайдалану Алашорданың рұқсатымен ғана 
болатындығы, қазақтар мен орыстар арасындағы жер дауын жергілікті өзін-өзі билейтін земстволық 
органдар шешетіндігі айтылып, жер пайдалануға байланысты басқа мəселелердің шешілу тəртібі 
көрсетілген. Алашорданың ұлттық мемлекет құрылыс саласындағы қызметінің алғашқы 
қадамдарында «халықтың милиция» түріндегі Алаш автономиясының қарулы күштері жəне 
басқарушы өкіметтің жергілікті органдарын құру мəселелеріне үлкен мəн берілді. Алаш əскерін құру 
туралы мəселе ІІ-ші жалпықазақ съезінде былай деп келісілген болатын: «Осы күнде мемлекет ішінде 
бассыздық, талан –тараж, қырылыс-талас болып жатқанын ескеріп, қырғыз-қазақты мұндай 
бүліншіліктен қорғау үшін ешбір тоқтаусыз милиция түзеуге кірісуі тиіс. [8, 358 б.] 

1918 жылы шілденің 24-інде Алашорда үкіметінің төрағасы Ə.Бөкейхан Алаш қаласынан Зайсан, 
Көкшетау, Павлодар, Қарқаралы, Петропавл, Ақмола, Атбасар, т.б. уездердегі қазақ комитеттері мен 
земство басшыларының атынан жолдаған жеделхатында Бүкілқазақтық екінші съездің шешімдеріне 
сəйкес Алашорданың (Алаш автономиясы өкіметінің) өз қызметіне кіріскендігін хабарлай келіп, бұл 
үкіметтің жергілікті органдарын, милиция жасақтарын дереу құру қажеттігін баса көрсеткен. 
Сонымен бірге Ə.Бөкейхан Алашорданың Сібірдің уақытша үкіметімен, Башқұрт автономиясымен 
одақтық қарым-қатынас орнатқандығын, Семей облысында халықтан жиналған салық есебінен 
алғашқы алаш жасақтары құрылып, олардың Сібір үкіметінің əскерлерімен большевиктерге қарсы 
қарулы күрес жүргізіп жатқандығы туралы жергілікті қазақ комитеттеріне хабарланған. Дəл сол күні 
осы мазмұндағы жеделхат Орал облысындағы қазақ комитеттері мен земство басқармаларына 
жолданған. Ə.Бөкейхан жер-жердегі өз жақтастарына халықтық милицияны ұйымдастыру барысында 
Орал жəне Орынбар казачестволары басшыларынан қару-жарақ пен əскери инструкторлар бөлулері 
жөнінен көмек сұрау қажеттігін ескерткен [3, 212 б.] 

Азамат соғысы жағдайында Алашорда жетекшісі өздерінің басты саяси қарсылыстары 
большевиктерге қарсы пəрменді күрес жүргізді. 1918 жылы шілденің 13-інде Алашорда үкіметі 
қазақтан шыққан большевиктерді жазалау мақсатында ерекше қазақ соты мен тергеу комиссиясының 
мүшесі ретінде Р.Мəрсеков пен Сыздық Дүйсембин тағайындалған. 1918 жылдан бастап Қостанайда, 
Жымпитыда, Торғайда, Семейде Алашорда үкіметінің қарулы күштері – Алаш атты əскер полктері 
құрылды. 1919 жылы 11 ақпанда Колчактың Сібір Уақытша өкіметінің төрағасы А.Малаховтың: 
«Милиция деген не?» деген сұрағына Ə.Бөкейхан былай деп жауап қайтарған: «Милиция ол – біздің 
əскеріміз. Ол қазірдің өзінде бар: біздің 700 жігіт Жетіуда шайқасуда. 540 адам Троицкіде, 2000 адам 
Орал облысында əскери жаттығудан өтуде» [5, 154 б.]. Азамат соғысы күшейген кезде бір-біріне қару 
кезенген қызылдар мен ақгвардияшылар арасында күш тұрақсыз болды. Сондықтан да ұлан-ғайыр 
қазақ жерін орталық Алашорда өкіметіне астана қала Семейден басқару қиынға соқты. Алашорданың 
батыс жəне оңтүстік бөлімдерімен оның Семейде орналасқан Орталық Алашорда өкіметімен біртұтас 
үкіметтік жүйеге тəн тұрақты байланыс орнату мүмкін болмады. Сондықтан Алаш Орда Халқы 
Кеңесі үкіметінің басшысы Əлихан Бөкейхан азамат соғысы жылдарында қазақ халқының ақ пен 
қызылдың теке тіресінде тектен-текке қосақ арасына кетпеуіне күш салады. Осы бағытта табанды 
түрде жұмыстар жүргізді. 1918-1920 жылдары Азамат соғысы жылдарында жеңіске жеткен 
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большевиктер өздерінің ымырасыз саяси қарсыластары алаш зиялыларына қарсы жазылау 
əрекеттерін бастап жіберді. 

1920 жылдың қаңтарында Ə.Бөкейхан мен Семей облыстық Алаш комитетінің үш мүшесін 
Қызыл армияның 59-шы дивизиясының ерекше бөлімі тұтқындады. 1919 жылы большевиктер 
өкіметінің бұрынғы алашордашыларға жасаған кешірімнен кейін Əлихан Бөкейхан қалған өмірін 
ғылыми зерттеушілікке арнады.  

1920 жылы 9 наурызда  Қазревкомның 1920 жылғы наурыздың 5-дегі қаулысына сəйкес 
Алашорда таратылды. Ұлттық мемлекеттік тұтастықты орнату үшін құрылған Алашорда Халық 
Кеңесі өкіметі жəне оның халық таныған көсімдері тарих сахнасынан, саяси күрес аренасынан 
күштеп қуылды. Əлихан Бөкейханның зор беделінен сескенген большевиктер ұлт көсемін Мəскеуге 
жер аударды, оны Қазақстанға жолатпады. Онда он жыл үй қамауында отырған Əлихан Бөкейханды 
1937 жылы тамызында қайыра тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен 71 жасында Мəскеуде ату 
жазасына кеседі. 1989 жылы мамырдың 14-күні КСРО Жоғарғы сотының қаулысы бойынша 
əрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан, ұлт көсемі Əлихан Бөкейхан ақталды. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НА ВОЙНЕ:  

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ЕЕ УЧАСТНИКОВ 
 

В течение периода с 25 декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г. воины-интернационалисты с 
честью исполняли свой долг в Афганистане, проявляя в боях и между ними истинный героизм и 
самоотверженность.  

Военный быт и повседневность на войне была достаточно однообразна. Война в Афганистане 
проходила в совсем не благоприятных условиях: жара, неприступные горы, отсутствие элементарных 
условий, отсталость быта и т.д. В этом вопросе, бесспорно, очень большой интерес представляют 
воспоминания самих воинов-интернационалистов. Они дают возможность очень подробно изучить 
бытовые стороны афганских военных действий, и в последствие сформировать и у самого 
исследователя, и у читателя полное представление о «повседневности» той войны. Большинство 
участников военных действий в Афганистане с удовольствием делятся сведениями о бытовых и 
обыденных сторонах своей афганской жизни, а также о печалях и радостях служебных будней. 

Так, например, курсант в/ч 87351 Вакулин В.А. в письме своим родным из Афганистана писал: 
«…Я проезжал Казахстан, Туркменистан, там была пересадка в городе Чарджоу, оттуда до Ташкента, 
а после в Афганистан. Природа здесь как в Средней Азии – жарко, бывает сильный ветер. Вокруг 
горы. Кормят хорошо, показывают каждый день кино в клубе, есть магнитофон и телевизор. Обычно 
показывают Советские фильмы, но есть и афганские, правда их очень мало. Выдали форму, 
непонятно какая ткань, хотя утверждают, что ХБ. Есть магазин в части, но там советский рубль 
недействителен. Зарплату выдают чеками, на них и покупаем себе необходимое. Это я пишу для того, 
чтобы не высылали денег и посылок. Пока не положено…» [1, Оп.2, Д.38, Л.3]. 

Ряд воинов-интернационалистов в своих воспоминаниях выделяли, что к боевым действиям они 
намного легче адаптировались, чем к климату страны. Такие сложные климатические условия и стали 
главной причиной того, что питьевая вода оценивалась намного выше, чем питание и даже их 
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боеприпасы. Температура в +55 °С являлась причиной того, что вода стремительно становилась 
абсолютно непригодной для питья, выпив ее можно было получить расстройство желудка или 
заражение различными инфекционными заболеваниями. Помимо этого, была такая возможность, как 
отравление воды афганцами - местными жителями. Поэтому обязательным было, сначала всегда ее 
дезинфицировать специальными химическими средствами. Из письма с войны рядового Уперовец 
О.П.: «За водой нам приходится ходить за 3 км от части. Ходим не одни, а с группой – человек 3-5, 
потому что душманы могут напасть на солдата. Отправляемся за водой только в ночное время суток, 
а именно поздней ночью. Так безопасней. Когда приносим в часть, сразу же отправляем в лечебницу. 
Там ее и чистят. Стараемся экономить воду. На вкус как мыло, неприятно...» [1, Оп.2, Д.27, Л.6]. 

Особо выделялся вопрос питания в Афганистане. Большая часть солдат оценивало снабжение 
продуктами как хорошее или удовлетворительное. Еда была скудной, но старались ее разнообразить. 
Были блюда из армейской кухни, немного лакомств, которые солдаты покупали в местных дукенах и 
на рынках, сухие пайки, которые выдавались на операции и содержали стандартные наборы 
продуктов. Дополнительным источником еды был обмен с афганцами на их продукты питания либо 
же добыча местной еды прочими методами, которые были не всегда легальными. В письме своим 
родным курсант Вакулин В.А. писал: «Пишу вам письмо из госпиталя, точнее с инфекционного 
отделения. Не беспокойтесь у меня просто расстройство желудка. Наверно это из-за жаркого климата 
или питьевой воды. Кормят здесь хорошо, почти всё молочное, разные простокваши, каши. Правда 
всё из сухого порошка и молока. Тут даже картофель из специального порошка. Есть, конечно, 
привкус, но ничего страшного. Почти как настоящее…»[1, Оп.2, Д. 38, Л.4]. 

Остро стоял вопрос здоровья. В Афганистане очень плохо была развита медицина, поэтому 
советские солдаты лечились или в медсанчастях при воинских частях или же отправлялись на 
Родину. Была постоянная нехватка в медицинских кадрах и медикаментах. Так, например, по 
воспоминаниям женщины военторга Мусенко Л.Н. в/ч 44585: «…Я не хочу говорить обо всех 
женщинах, но расскажу только о работниках в торговли, которые работают на периферии, вернее 
вдали от базы, где получаем товар. База находилась в Кабуле. Работала я в магазине в/ч 44585 г. 
Гардез. Доставлять товар приходилось разными путями вертолетами, где колоннами. За нас этого 
никто не делал. Всё выполняли сами. Порой для того чтобы взять машину для товара, приходилось 
«выбивать» её. Был случай, когда я с товаром не могла улететь в свою часть 18 дней. А ведь я 
перевозила, и важные медикаменты и не могла доставить их солдатам. Я каждый день вставала в 5 
утра и бежала на аэродром с надеждой, что вертолеты нам под товар выделят…» [1, Оп.1, Д.15, Л.20]. 

Забота о здоровье солдат, прежде всего, была сопряжена с защитой от распространенных в том 
климате болезней, к примеру: от тифа, гепатита, холеры, дизентерии и прочих. Большинство воинов, 
которые побывали в больницах в афганских частях, оказались там как раз из-за подобных болезней. 
Огромную роль в защите от них значило не только лишь обеззараживание питьевой воды, но и 
личная гигиена солдат, применения индивидуальной посуды и столовых приборов каждым солдатом. 
Также необходимо было соблюдать осторожность и при контактировании с местными жителями. 
Регулярность и качество мытья, стирки личных вещей, умывания и чистки зубов и защиты от 
паразитов по большей части находились в зависимости от определенных условий самой службы 
солдат. В местах дислокации частей старались организовывать души, бани, а порой - и даже 
импровизированные бассейны. Затруднения были и со средствами для гигиены: не хватало самых 
элементарных вещей (мыла, зубной пасты и т.д.). 

Большинство солдат при росте, к примеру, 180 см, весили по 34 кг. Солдаты на постах от жары 
падали в обморок. Им приходилось раздеваться, чтобы отстоять вахту. Фактически солдатам нельзя 
было ничего – ни ходить по магазинам и лавочкам местных населенных пунктов, ни проводить время 
отдыхая за пределами части, все было жестко в рамках службы. 

Немаловажной опасностью для здоровья солдат стала общедоступность наркотиков. Они стали 
для многих средством для преодолевания огромнейших физических и моральных нагрузок. Впрочем, 
большинство солдат, которые имели опыт употребления наркотиков в Афганскую войну, начавшийся 
зачастую «просто из любопытства», легко смогли отказаться от них уже в мирной жизни. Некоторая 
часть из воинов-интернационалистов все же вообще не имела подобного опыта, хоть все 
возможности для этого и были. Впоследствии многие ветераны афганцы избегали наркотических 
веществ по различным причинам («не понравилось», по идеологическим и религиозным 
соображениям, из-за воздействия от своих офицеров и прочее). 

Другое пагубное - принятие спиртных напитков. Спиртное солдатам Афганского Ограниченного 
контингента советских войск по официальным данным не выдавалось. Но все, же воины как-то 
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находили возможности получать алкоголь самыми разнообразными способами, к примеру: разводили 
медицинский спирт водой, нелегально в части привозили водку, а также и пили самые разнообразные 
«заменители». Кроме того, пили алкогольные напитки, которые производились «кустарным» 
способом: самостоятельно либо покупали у местных афганцев так называемый «кишмишок», т.е. 
брагу из винограда. Также есть упоминания в некоторых источниках, да и в воспоминаниях солдат, о 
том, что во время ведения боевых операций алкоголь никто не употреблял, из соображений их же 
безопасности [2]. 

Учитывая весьма сложные климатические и географические условия у юных солдат, 
выработались также конкретные стратегии по выживанию. В особенности были актуальные для 
находящихся постоянно в горной местности страны, и, кроме того, во время боевых операций. К ним 
относились вопросы быта, поведения в боевых действиях. К примеру, были негласные запреты на 
укрывание за боевыми автомашинами, бронетехникой, так как они первоначально становились 
главными целями при обстрелах, нельзя было прятаться за камнями, только между ними, так как 
иначе солдат мог подставить свою спину врагам, также офицеры в горных условиях не носили 
никаких знаков отличия и прочего. Кроме того, всем было запрещено разводить костры ночью, до 
блеска начищать металлические части ремней и пуговицы для того, чтобы не стать особо легкой 
мишенью снайперов врага. 

Потребность подстраиваться к непривычным для советских воинов-интернационалистов 
условиям сильно сказывалась и на их одежде. Уставная военная форма летом заменялась на другую, 
более легкую и комфортную, которая помогала хоть как-то пережить жару. Кирзовые сапоги в жару 
были абсолютно непригодны для ношения, вследствие этого практически все солдаты носили кеды 
или кроссовки, а из штанов все делали шорты, также старались носить легкую хлопчатобумажную 
одежду. В качестве головных уборов использовали панамы и из подручных материалов (к примеру, 
газет или легкой ткани), защищаясь от палящего солнца. Командование не смотрело на неуставную 
одежду. А бронежилетов либо не хватало каждому, либо их снимали из-за страшной жары [3]. 

В повседневной жизни воинов-интернационалистов во время Афганской войны огромную роль 
играли жилищные условия, которые сильно отличались друг от друга, в зависимости от времени 
прохождения службы, рода войск и места дислокации частей. Более тяжелые условия были у тех, кто 
располагался в горной местности, а также тем, кто попал на войну еще в самом начале. Большую 
часть им приходилось жить в палатках и землянках, либо вообще ночевать под открытым небом и 
внутри боевой техники. По воспоминаниям врача Т. Мальцевой: «Когда я приехала в Кандагар, то 
нас разместили по палаткам. Солдатские палатки, где спали призывники, были темного цвета и более 
просторными, чем наши. Стояла невыносимая жара. В первый день ночью я плохо спала, потому что 
моя соседка перед сном увидела на своей кроватке скорпиона. Я боялась, что он тоже подползет ко 
мне. Был один раз случай, когда я пришла после смены и увидела в палатке змею. В общем, спать 
было невыносимо…» [4]. 

Как было выделено выше на основании исследования многочисленных источников: у 
молоденьких солдат не было элементарных навыков ведения боя в горно-пустынной местности, 
ужасные жилищные условия, плохое снабжение необходимым, практически все было 
неудовлетворительным, и даже их военная форма оказалась вообще непригодной для столь 
неблагоприятных природно-климатических условий. 

Некоторое разнообразие в свою военную жизнь привносили сами солдаты, как только могли. К 
примеру, в письме своим родным курсант Вакулин В.А. писал: «…У многих здесь есть диски с 
Высоцким. Почти везде слушаем его, он здесь самый популярный. В солдатских магазинах 
продаются японские магнитофоны «Sony» по 106 чеков…Здесь начали снимать фильм «Жаркое лето 
Кабула», съемки проходили совсем рядом. Видел актера Олялина Н., который снимался в 
«Освобождении». Недавно приезжал ансамбль «Пламя» из старого состава «Самоцветов». Устроили 
нам концерт, пели песни, фотографировались с нами, я даже взял автограф у солистки. По 
праздникам стараемся баловать себя различными блюдами из возможных продуктов. Бывает, сами 
сидим и сочиняем песни и стихи про войну. Устраиваем конкурс у кого лучше стих…» [1, Оп.2, Д. 
38, Л.5]. 

Таким образом, кратко была представлена вся картина тыловой повседневности воинов-
интернационалистов в Афганистане в годы «необъявленной» войны. Это были тяжелейшие условия 
для каждого из них: нехватка медикаментов, а иногда и провизии, постоянные обстрелы не только 
военных объектов, но и городов, поселений, где располагались части советских солдат и 
медицинские учреждения. Порой негативным обстоятельством становилось отношение части 
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местного населения. Но все, же даже в трудные минуты воины-интернационалисты находили 
положительные моменты в своих буднях, и даже пытались отмечать праздники такие, как новый год. 
К сожалению, о повседневных бытовых условиях и трудностях мало описывается в исторической 
литературе. Благодаря воспоминаниям солдат, мы попытались восполнить «белые пятна» об этой 
войне. 
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КОНТРАСТ МƏНДІ ТОПОНИМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ 

 
Барлық тілдегі жер-су атауларының жиынтығы, тобы ғылыми тілде топоним деп аталады. 

Топонимдер – кез келген елдің, халықтың өткені мен бүгінін, кешегі күні мен ертеңін жалғайтын, 
оларды бір-бірімен сабақтастыратын өзек. Ұлан-ғайыр жеріміздегі жер-су атаулары халқымыздың  
сан ғасырлық тарихынан елес береді. Қазіргі топонимикалық зерттеулер Асан Қайғы, Əбілғазы 
Баһадүр, Мəшһүр Жүсіптің ой-пікірлерінен, Ш.Уəлиханов, Т.Шонанұлы, М.Əуезовтің еңбектерінен 
бастау алғаны анық. М. Əуезов: «Біздің қазақ, жер аты, тау атын əманда сол ортаның сыр-сипатына 
қарай қоя білген жұрт. Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да, жер, су, жапан түзде кездескен кішкене 
бұлақ атының өзінде қаншама мəн-мағына, шешілмеген құпия сыр жатады», – деп жазады. 
Шындығында да, бір ғана жер-су атауының өзінде қаншама сыр, шежіре, бір елдің тарихы жатады.  

Жер-су атаулары қоршаған табиғатпен, түрлі қоғамдық-əлеуметтік өзгерістермен етене 
байланысты. Жер-су аттарының пайда болуы тұрғысынан келгенде, көптеген аңыз, ертегі, əпсана да 
туындаған. Бұл ретте біз топонимика саласының фольклортану ғылымына да қатысы бар дей аламыз. 
Жер-су аттары, сонымен қатар қоғам дамуына орай, бір немесе бірнеше атауға алмасып отырған. 
Ұлттық топонимикамызда ежелден келе жатқан, мағынасы күңгірттенген атаулар, жалпытүркілік 
дəуірдегі атаулар, араб-парсы, моңғол тілдерінен кірген атаулар, орыс тілінен енген атаулар жүйесі, 
байырғы жəне қазіргі қазақ атаулары кездеседі. Ономастикада топонимдер ең көп зерттелген сала 
болып табылады. Дегенмен, контраст мəнді топонимдер туралы зерттеулер аз кездеседі. Біз осы 
мəселені зерделеу барысында Қазақстанның əр аймағынан жəне белгілі бір өңірде қатар  кездесетін 
қарама-қарсы мəнді топонимдерді жинақтадық.  

Қазақ топонимдерінің қомақты бір тобы шаруашылыққа қолайлылығына қарай «жақсы» // 
«жаман», «суық» // «жылы», «тəтті» // «ащы» сияқты антоним сын есімдерден аналитикалық тəсіл 
арқылы жасалады. Осы тəсілмен түр-түс атауларының қатысуымен де жасалатынын байқаймыз. 
Айталық, «ақ» жəне «қара». Бұл түстер өзара біріне-бірі қарама-қарсы келеді. Мұны лингвистикада 
контраст деп атасақ, лексикологияда антонимдер деп атайды.  

Түр-түс атауларымен байланысты жер-су атауларының қандай да бір себеппен туындағаны 
анық. Көшпелі халық, əлбетте,  əр жердің, таудың, тастың қыр-сырын ежелден білген. Бабаларымыз 
ертеректе дүниені төртбұрышты деп санып, төрт бұрышты төрт түрлі түспен бейнелеген. Көне 
түркілердің тіршілігінде ақ түс күншығысты бейнелесе, ата-бабамыз қара түспен солтүстікті 
бейнелеген. 

1) «Ақ» компоненімен біріге жасалған жер-су атаулары қазақ топономикасында өте жиі 
кездеседі. Айталық, Аққұм, Ақбұлақ, Ақбастау, Ақтөбе, Ақжал, Аққұдық,  Ақтау, Ақадыр, Ақсу, 
Ақжар, Ақкөл, Ағеспе (Ақеспе), Ақбас, Ақсеңгір т.б. Дəл сол секілді «қара» компоненті арқылы 
жасалған топонимдер де аз емес.  Мəселен, Қаратау, Қарабұлақ, Қаражал, Қаражар,  Қараеспе, 
Қарабел, Қарасор, Қараадыр, Қараменді, Қаракөл, Қарамола, Қарақойтас, Қарасиыр, Қарабастау, 
Қаратай сынды т.б. атаулар. Ақ пен қара түстер өзара контраст түстер болғанымен, топонимдерді 
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атағанда олардың түсін ғана емес, сипатын, сапасын, көлемін, кейде басқа да қасиеттерін көрсетіп 
отырады. «Ақ» сөзі кейбір топонимдерде жер-су атауының түсін білдірсе (Ақтау, Ақтаутас), келесі 
атауларда тікелей түсті емес,  «ағын, ағу» деген (Ақкөл, Ақбұлақ, Ақсу); Аққұм, Ақеспе атауларында 
«сусымалы, ақпа» мағынасында қолданылады. Ал «қара» сөзінің топоэлементтік мəніне келер болсақ, 
ол да «ақ» секілді сан қилы болып келеді. «Қара» деген сөз де нəрсенің түсін көрсетіп қана қоймай, 
«үлкен», «көп», «көлемді», «қалың» деген сөздермен синонимдес жұмсалады.  

Орталық Қазақстанда Ақадыр жəне Қараадыр атты топонимдер бар. Біз бұл қос атауды өзара 
қарама-қарсы, яғни контраст түстерден жасалған топонимдер деп танимыз. Мұндағы, Ақадыр – елді 
мекен, көпшілікке «Ақадыр» теміржол станциясы арқылы таныс атау. Ақадырдың этимологиясына 
тоқталсақ, бұл атаудағы «ақ» сөзінің түске ешбір қатысы жоқ. Ақ – өсімдік түрін білдіреді: « ... біз ақ 
отты адырдан келеміз». Қараадыр да елді мекен атауы, «адыр – дөңес, белесті жер» [1, 18-б.]. Бұл 
атаудың да қара түске қатысы жоқ.  Мұнда «Қара отты адыр» мағынасында қойылған. «Қалың адыр»  
мағынасында да айтылуы мүмкін деген болжамымыз бар. 

Ақбұлақ пен Қарабұлақ Қазақстанның барлық жерінде кездесетін атау. Көбінде бұлақ, құдық, 
қыстау, елді мекен атауы. Оңтүстік аймақта ауылдық елді мекеннің атауы, еліміздің батысында бұл 
атау бұлақ, жер атауын білдіреді. Көне түркі тілінде ақ (ағын) жəне бұлақ сөздерінен құралып, 
«ағынды бұлақ» мəнінде аталған. Ал, «Қарабұлақ» – Оңтүстіктегі елді мекен атауы. Қарабұлақ – таза 
су, қара су, мөлдір су деген мағынада аталыпты. Олай дейтін себебіміз: бұл мекеннен Ақсу, Машат, 
Арыс өзендері жəне бұлақтар ағып өткендіктен «Қарабұлақты» ертедегі халықтар «шарап сулы 
аймақ» деп атаған екен. «Ақтау» – Қазақстанның əртұсындағы елді мекен, қыраттардың атауы. Бұл 
тау жыныстарының түсіне қарай айқындалған атау. Яғни, ақ түске тікелей қатысты. Қаратау – 
Қазақстанның оңтүстік-шығыс атыраптарындағы дара таулардың, тау жоталарының, биік 
қыраттарының атауы. «Бұл атаудағы «қара» сөзі түспен байланысты, өйткені Қаратауда өзге ұлы 
таулардағыдай қар жаз бойы ұзақ жатпайды, еріп кетеді» , – дейді Э.М.Мурзаев [2, 63-б.]. Орталық 
Қазақстандағы «Қарасу» – өзен атауы. «Қарасу» – кішігірім өзен, сай-жыралардан, жер астынан 
шығып жатқан қайнар суы. Бұл атаудағы «қара» сөзі байырғы түркі тілдес халықтарда «жер, 
топырақ» мағынасында қолданған [3, 151-б.]. Бұған қарама-қарсы Ақсу атты өзен атауы «таза, 
мөлдір» мағынасында аталған. 

«Аққұдық» – құдық, бұлақ атауы. Орталық Қазақстанның Жаңаарқа ауданында орналасқан бұл 
сөздің этимологиясы құдық қазғанда топырақ түсінің ақ болуына орай да аталуы мүмкін [3, 152-б]. 
«Аққұдық» атауы кей жерлерде «құдықтың суға толып тұрғанын» білдіреді. «Ақжал» - Қарағанды 
облысындағы тау, жал, жұмысшы кент аттары. Бұл топонимнің берер мағынасы «ұзыннан-ұзақ 
ағарып, бозарып созылып жатқан жал» дегенді білдіреді.  Ал,  «Қаражал» – биік жал ұғымын береді. 
Осы топононим негізінде аталған Қарағанды облысына қарасты қала атауы бар. «Ақсеңгір» – төбе, 
дөң, өзен, елді мекен атаулары. «Ақсеңгір» сөзіндегі ақ жəне сеңгір компонеттерінің этимологиясы 
туралы кереғар пікірлер бар. Еліміздің батысындағы «Ақсеңгір» – төбе басындағы тас 
жыныстарының (бор, мəрмəр) немесе топырақ бетінің ақшыл түсті болуына байланысты аталса керек. 
Ал, Тарбағатайдың бір сілемі – «Қарасеңгір», ол – «үлкен сеңгір» деген мағынаны білдіреді. 
Түсіндірме сөздікте «Сеңгір» сөзіне – зəулім, биік, заңғар деген анықтама берілген [1, 726-б.].  

Топонимдер құрамындағы  «жақсы», «жаман» контраст мəнді анықтауыштарға да бірнеше 
мысал келтірсек. Жаңаарқа, Шет аудандары арқылы ағып өтетін Жақсы Сарысу жəне Жаман Сарысу 
деп аталатын өзендер бар. Жақсы Сарысу – жақсы, сары, су  сөздерінен құралған атау. Сарысу 
атауының мағынасы Е.Қойшыбаевтың пікірінше, «кең су» [4, 104-б.], Э.Мурзаевтың ойынша: 
«лайсаң, балшықты, сары саз аралас, тұнық емес су». Осы пікірлерді негізге ала отырып,  Жақсы 
Сарысу – «суы мол, түсі сарғыш келген, айнала алқабы көгал, шалғынды үлкен өзен» дегенді 
білдіреді деп ойлаймыз. Жаман Сарысу – бұл атау өзен суының сарғыш, лайсандығына орай аталған 
болса керек. Ұлан-ғайыр жеріміздің орталығында Жақсы Қарт жəне Жаман Қарт таулары 
орыныққан. Ел аузында таудың бұлай аталуына байланысты біраз аңыз-əңгімелер де айтылып жүр. 
Бір-бірін сүйген екі жас «Жақсы қарт» тауына тығылғанда, қуғыншылар қолына түспей, аман 
құтылады. «Жаман қарт» тауында куғыншылар қолына түсіп, армандарына жете алмапты. Содан 
бүгінгі күні екі тау «Жақсы қарт» жəне «Жаман қарт» деп аталып кеткен екен. «Жаман Қарт» – қазақ 
этнонимінің атауы. Зерттеушілер түпкі Жаманқара этнонимінің көпше түрі (Жаманқара-Т) айтыла 
келе, соңғы -а формасынан айырылып Жаман Қарт аталып кетуі де мүмкін екенін айтады [2, 107-б.]. 

Ономаст ғалым Т.Жанұзақ Жаманқара атауын талдау нəтижесінде былай деп ой қорытады: 
«Жаман» сөзі топонимдер құрамында келгенде, «нашар, кішігірім» мағынасын білдіреді» [5]. 
«Құрамында «жаман» сөзі келетін жер-су аттары республиканың барлық аймағында кездеседі. Ол 
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«нашар» мағынасында қолданылса, тəжік, монғол тілдеріндегі «чаман» сөзінің дыбыстық жақтан 
өзгерген түрінде қолданылады. Тəжік тіліндегі «чаман» – «көк шалғын», «майса», «жазық алаң».Оған 
тəжік тіліндегі «Чаманбұлақ», «Чаманкулы» атаулары толық айғақ. Сөз басындағы ч-ш дыбыстары ж 
дыбысына алмасқан сияқты» деген нұсқалары да кездеседі [5]. Демек, топоним құрамындағы 
«жаман» сөзінің мағынасы екінші компонентке байланысты болуы мүмкін. Ғалым Е. Қойшыбаев 
«жақсы-жаман» бинарлы оппозициялы сөздердің семасиологиялық мəнінен басқа ономасиологиялық 
мəні болатынын да айта келе, этнонимдер құрамында ерекше мəнге ие болатынын ескерткен. 
Ғалымның айтуынша, «Жақсы» атауы жеке келсе, ертедегі ру атауына байланысты дегенді білдіреді. 
Ал «жаман» сөзі топоним құрамында «кіші» деген мəнге де ие бола алады [6].  

Б. Бияров «жаңа-ескі» бинарлық ұғымдарға қатысты мынадай деректерді келтіреді: «Жаңа сын 
есімі тіркесті топонимдер де жасайды жəне өзен, судың «жаңа арнаға аунауын»; елді мекеннің «жаңа 
орынға көшірілуін»; «жаңа өмірге, қоғамдық құрылысқа ауысқанын» т.б. білдіреді» жəне «Ескі» сын 
есімі «көне, ескірген» мағынасын беріп, жаңа сын есіміне бинарлық позицияда болады. Сонымен 
бірге «тозған, бұрынғы, дағдылы» сияқты семалық реңктері де бар» [7]. Сонымен қатар «үлкен-кіші» 
ұғымдарына қатысты: «Кіші сын есімі «кішкентай, шағын, азғантай» көлемдік мəндері арқылы жер-
су атын жасауға қатысады. Алайда біріккен атауларға қарағанда, үлкен сын есіміне қарсы мəнде 
қолданылатын тіркесті атаулар басым болып келеді», – дейді [7]. Біз «үлкен» жəне «кіші» 
контрасттарына Жамбыл облысындағы жер-су аттарын мысал етейік. Кіші Аса – Үлкен Аса, Кіші 
Алмалы – Үлкен Алмалы, Үлкен Бақалы – Кіші Бақалы, Кіші Арбатас – Үлкен Арбатас, Кіші Ащы – 
Үлкен Ащы, Қызылорда облысындағы Кіші Арал – Үлкен Арал, Алматы облысындағы Үлкен 
Алмалы көлі – Кіші Алмалы сынды гидронимдер. Бұлардың бəрі де Б.Бияров айтқандай,  «кіші» 
кішкентай, шағын болғандықтан, «үлкен» көлемді болғандықтан қойылған атаулар екен. Үлкен 
Бурылтау мен Кіші Бурылтау оронимдеріне келсек, бұл да тура солай, яғни таудың биік бөлігі 
«үлкен» де, аласа, жоталы жерлері «кіші» деп аталған. Сондай-ақ, «Бала» сөзімен келген жер-су 
атаулары «кейін пайда болған, жас» мағынасын беретіні анықталды. Мысалы, Бала Дересін (сай-сала, 
ауыл), Бала Ақжал (тау), Бала Ғауырдан (құдық), Бала Желкекті (тау), Бала Қаратөбе (тау), Бала 
Көкпекті (тау), Бала Шоқыман (тау). Балатеңіз – Арқадағы жəне Балқаш көлі атырабындағы көлдер 
аты. Балатеңіз – «Теңіздің» немесе «Үлкен көлдің» бір бөлігі мəніндегі атау. Себебі, географиялық 
нысанның көлеміне қарай «үлкен» жəне «кіші» анықтауыштарымен келген атаулар осыны 
дəлелдейді:  «Үлкен»: Үлкен Ақсай (қыстақ, Ақт.), Үлкенжөргем (құдық, Ақт.), Үлкен Қаракөл (көл, 
Ақт.), Үлкен Қарсоба (таулар, Ақт.), Үлкен Қараша (қыстақ, Ақт.), Үлкенөгіз (таулар, Ақт.), Үлкен 
Табаққалған (тау, Ақт.), Үлкен (төбе, зират, Ж.), Үлкен Ақтай (ауыл, Ж.), Үлкенбұлақ (бұлақ, Ж.);  

«Кіші» анықтауышымен тіркескен: Кіші Ақсай (қыстақ), Кіші Желтау (таулар), Кіші Қаракөл 
(өзен), Кіші Қушоқы (тау), Кіші Сарышаған (сай-сала), Кішкене Табаққалған (тау); Солтүстік 
Қазақстан облысында Ұзынөзек – Шолақөзек атты елді мекен, Ұзын Қарасу – Келте Қарасу деген 
гидронимдер бар. Жоғарыда келтірген мысалдарда «ұзын» сөзі біздің ойымызша, тура мағынасында 
нысанның сызық бойымен созылып, ұзарғанын ғана емес, сонымен қоса көлемі жағын де көрсетеді. 

Қорытындылай келе, зерттеулерді негізге ала отырып, құрамында «ақ», «қара» сынды түр-түс 
атаулары кездесетін күрделі аталымдардың түстік мағынадан алшақтап, бағыты басқа заттық 
түсініктердің  белгісі болғанын байқадық. Яғни, біз күнделікті қолданып жүрген түс атауларымен 
келген есімдер олардың тек қана түр-түсіне байланысты емес, көлеміне, сапасына, басқа қасиеттеріне 
де байланысты  аталған. Мыңдаған ғасырлық тарихы бар қазақ даласының атауларының осы күнге 
жетуіне олардың жайдан-жай атала салмағаны себеп болса керек. Əр жердің, тау мен тастың, өзен 
мен көлдің, ойыс пен шұқырдың атауының сырын білу үшін құрғақ сөз айтуға болмайды. Керісінше, 
сол атаулардың тарихына терең үңіле білу керек. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «МОДА»  

В АНГЛИЙСКОМ И  РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В настоящее время изучение концептов привлекает внимание многих исследователей. 
Существуют научные школы концептологии, разработаны различные типологии концептов, 
предложены разные подходы к их изучению. Все подходы являются взаимодополняющими, 
отражающие существенные признаки концептов - их семантическую, образную и ценностную 
составляющие. В задачу нашего исследования входит изучение семантики концепта «мода» в 
различных лингвокультурах. 

В современном мире мода занимает важное место, так как позволяет человеку выразить себя в 
обществе или идентифицировать себя, как определенную часть этого общества. Мода как 
социокультурный феномен представляет собой меняющийся во времени стандарт поведения и образа 
жизни, выражающий идею прогресса в повседневном существовании людей, интегрирующий 
вкусовые предпочтения представителей разных культур в виде презентационных доминант, 
усредненных массовым сознанием, и дающий возможность индивиду проявить собственный стиль 
при многообразии существующих образцов. 

В связи с этим актуальным является раскрытие особенностей концепта «мода», благодаря 
которому можно проследить ценностно-ориентирующий потенциал общества, выражающийся в 
языке, сознании и поведении человека. 

Самым значимым аспектом концепта «мода» является социальный аспект: «Мода может 
пониматься как самый поверхностный и самый глубокий из социальных механизмов» [2, c.169]. 

Мода, как социальный феномен, проявляется в различных аспектах и характеризуется 
следующими признаками: 

- Мода носит коллективный и массовый характер, что также приводит к условности моды и ее 
идентифицирующему потенциалу: «Мода носит глобальный характер, участники моды чувствуют их 
принадлежность к огромному неопределенному целому» [3, с.86]; 

- Мода, носящая образцовый характер, воспринимается как объект, который распознается в 
качестве ценности и привлекает внимание общества; как правило, стиль одежды, способ выражать 
идеи, способ действовать, особенная организация жизни и т. д. «Мода – это социальный феномен 
имитации власти, эталон красоты, который является зеркалом, отражающим ситуацию в обществе» 
[4, c.6]; 

- Мода выполняет социально-регулирующую функцию. «Мода в современном мире понимается 
как одна из форм и механизмов социальной регуляции и саморегуляция индивидуального, 
группового и массового поведения» [5, c. 29].  

Вышеперечисленные признаки образуют смысловую основу многозначночности концепта 
«мода» в различных лингвокультурах. В задачу же нашего исследования входит анализ концепта 
«мода» в русском и английском языках. 

Сегодня в большинстве своем слова «мода», «модный» применяются в сфере «мода / индустрия 
моды»: модели одежды, обуви, прически стили, аксессуары, а также эстетика интерьеров, 
архитектура и так далее. Данная лексика зачастую встречается в следующих словосочетаниях и 
выражениях со следующими значениями: 

1) значение «модный стиль одежды» - «показать модный образец / модную одежду»; «образцы 
одежды»; «соответствует последней моде»; «Она всегда носила модную одежду»; «Живописные 
виды Парижа просматривались в модных одеждах, которые выставлялись на витринах»; 

2) значение «дизайн» - временные предпочтения в ношении одежды, дизайн прически, 
аксессуары и интерьер». Напр.: «В этом году подростки и женщины предпочитают носить короткие 
прически», «Внутри замок был отштукатурен и устлан картинами английской моды»); 

3) значение «превосходства» любого стиля общества в отношении одежды, предметов личного 
потребления и т. д [6, c. 25]. Напр.: «Он был одет, как Лондонский Денди»; «Он выглядел, как 
представитель высших кругов общества»; 

4) значение «временной тенденции в организации жизни, поведении человека, идеологии, речи и 
т.д. Сравните: «На Западе в моде посещать консультации психотерапевта»; «В начале девяностых 
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годов прошлого века спортивный образ жизни вошел в моду»; «Он взял моду не ужинать»; 
«Создание старпов по всему миру практически стало модой последнего десятилетия»; «Патриотизм 
сегодня в моде»; «Использовать зубную нить стало модным в XXI веке». 

Согласно этимологическим словарям М. Фасмера, П. Я. Черных, А. Преображенского, слово 
«мода»  заимствовано от французского или немецкого слова  «mode»  и далее спускается к 
латинскому «Modus» (мера объекта, правило, порядок, образ, метод). В русском языке это слово 
закрепилось в  XVII веке, а в словарях оно закрепилось с 1731 года [7, с.636]. 

В английском же языке сущность концепта носит более общий характер. Слово «мода» согласно 
Оксфордскому словарю [8, c.125] трактуется как стиль, популярный в определенное время, особенно 
в одежде, прическе, макияже и т.д. Также, как и в русском языке, концепт «мода» в английском языке 
определяет значение «модный стиль» и «дизайн». Напр.: 

- «Long hair is back in fashion for men» (Длинные волосы снова в моде у мужчин);  
- «Bright coats have gone out of fashion» (Яркие пальто вышли из моды); 
- «A programme with features on sport and fashion» (Программа, посвященная спорту и моде); 
- «She always wears the latest fashions» (Она всегда носит одежду по последней моде).           
Если говорить о тенденции заимствования в концепте «мода», то можно заметить, что в 90-е 

годы прошлого века из английского языка в русский вошли такие прилагательные как «cтильный», 
«гламурный», «популярный», «трендовый» (от слов “style”, “glamour”, “popular”, “trend”) [9, c.10].  

Ярким заимствованием, вошедшим в русский язык, является выражение «must have», которое 
означает некую трендовую вещь, популярную в данный конкретный момент. Это выражение 
восходит к началу XXI века. Совместимость фразы «must have» позволяет указывать абстрактные 
идеи, связанные с концепцией. В русскоязычных дискурсивных практиках употребление «must have» 
становится знаком следования тенденции, приверженности социально одобряемым моделям 
потребительского поведения, а также сигналом навязанных стереотипов, взглядов и ценностей. 
Дословно это выражение переводится как «должен иметь», однако оно определяет изменения в моде, 
которые происходят каждый сезон. Напр.: «Какие же модные must-haves нам необходимы этой 
осенью? Давайте разбираться». 

Еще одним заимствованием является слово «look» в значении «образ, внешний вид», 
используемый множеством блогеров и в повседневной речи последние 10 лет. Напр: «У тебя 
достаточно современный «look»?, «Сегодня мы подберем тебе модный «look». 

В ходе нашего исследования мы выявили ряд глаголов, нередко используемых в английском и 
русском языках по отношению к моде (см. таблица 1). 

 
Таблица 1 – Глаголы концепта «мода» 

Английский язык Русский язык 
Fit  the  pattern Соответствовать образцу 
Give the shape/form Придавать форму 
Get  in  line Одеваться согласно существующим правилам 
Accustom Следовать моде 
 

Анализируя существительные, отражающие концепт «мода», также можно заметить, что есть 
определенные сходства в их употреблении. В русском языке часто по отношению к модно одетому 
человеку используются слова «пижон», «франт», «модник», «стиляга», «щеголь». В английском 
языке также существуют эквиваленты, описывающие данную категорию людей (см. таблица 2). 

 
Таблица 2 – Существительные концепта «мода» 

Английский язык Русский язык 
Teddy boy  Пижон 
Johnny  Франт 
Fashionmonger  Модник 
Dandy Стиляга 
Fop Щеголь 

 
Поскольку мода является достаточно ярким социальным феноменом, не удивительно, что данное 

понятие  характеризуется значительным синонимичным рядом (см. таблица 3). 



99 
 

Таблица 3 - Синомичный ряд концепта «мода» 
Английский язык Русский язык 

fashionable → stylish fashion → chic → genteel → 
knowing → modish → nobby → pop → smart →  
hot → fresh → modern → sought after 
 

модный → популярный  → стильный  → 
трендовый → современный → элегантный → 
роскошный → шикарный → фатовский → 
классный → современный 

 
Основными семантическими признаками  данного синонимичного ряда являются: 

современность, стиль, красота, последняя модель. 
Также отметим, что в силу неоднородности того или иного социума возникают всякого рода 

тенденции, противостоящие моде, так сказать «антимодные», которым присущ соответствующий 
антонимичный ряд концепту «мода» (см. таблица 4). 

 
Таблица 4 - Антонимичный ряд концепта «мода» 

Английский язык Русский язык 
out of fashion → out-of-vogue → out of style 
fashionless → out-of-fashion → unfashionable → 
unstylish → demoded → obsolete → passe → 
cheesy  → non-U  

немодный → устарелый →  нестильный → 
вышедший из моды → старомодный →  
страшный некрасивый →  непривлекательный → 
консервативный 

 
Основными семантическими признаками антономичного ряда являются: несовременность, 

изношенность, непривлекательность, приверженность к прошлым традициям. 
Проведенный анализ семантических особенностей концепта «мода» не является 

исчерпывающим. Однако он дает представление о некоторых семантических характеристиках 
рассматриваемого концепта «мода» в целом, так и в отдельно взятых языках, позволяющий выявить 
схожие и отличительные его особенности в английской и русской лингвокультурах. В частности, в 
обоих языках встречаются эквиваленты, как глаголов, так и существительных, употребляемых в 
качестве вербальной фиксации концепта «мода». Наблюдается также определенный процент 
заимствованной английской лексики в семантической структуре концепта «мода» в русском  языке. 
Данный факт свидетельствует  о более интенсивном развитии моды в англоязычных странах; русская 
культура моды развивается, ориентируясь предпочтительно на западную культуру.  
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МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ НЫҒМЕТ НҰРМАҚОВТЫҢ ӨМІР ЖОЛЫ 

МЕН ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 
 

Қазақстанның көрнекті мемлекет қайраткері, ірі саяси тұлға – Нығмет Нұрмақұлы  Нұрмақов 
1895 жылы 25 сəуірде сол кездегі Семей губерниясы Қарқаралы уезі, Қу болысы Қызылшілік елді-
мекенінде орта шаруа отбасында дүниеге келді. Əкесі Нұрмақ 1867 жылы туған. Нұрмақтан Мапыш, 
Нығмет, Құрманғалы, Торғай, Мəжкен, Ғайша, Жəмел, Шөкен, барлығы сегіз бала дүниеге келген. 
Табиғатынан ерекше зерек, талантты Нығмет ауыл мектебін үздік бітіріп, мұғалімінің кеңесімен 
Қарқаралы қаласына келді. 1908 жылы Нығмет Қарқаралыдағы екі кластық орыс-қазақ училищесіне 
түседі. Осы училищенің меңгерушісі Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Сирек 
қабілетке ие Нығмет білімге құштарлықпен ден қойып, 1911 жылы училищені табысты аяқтайды [1, 5 
б.].  

Нығмет Нұрмақовтың өмір жолы мен қоғамдық-саяси қызметі туралы іргелі ғылыми-зерттеу 
жұмысын жазған тарихшы ғалымдар М.Қойгелдиев «Ұлтшылдықпен күрес науқаны», Р.Сағымбеков 
«Орталық Қазақстан» газетінде жарық көрген «Нығметтің іздері сайрап жатыр», «Халқының ардақты 
азаматы», «Тұтқында болған кітаптар» мақалалары арқылы тұлғаның тарихи бейнесін сомдап, оның 
өмірінің ең маңызды кезеңдеріне шолу жасайды. Зерттеуші ғалым А.Сармурзиннің «Нарком – 
Н.Нұрмақов» атты мақаласында ардагер ағамыздың өнегелі өмір жолынан нақты, қысқаша 
мағлұматтар береді. Қаражігітовтің «Айтулы азамат ел мақтаны», тілші К.Мұсырманның «Қан тамған 
қолжазбалар», «Жазығы не еді апалардың», жазушы Жайық Бектұровтың «Орталық Қазақстан» 
газетінде жарық көрген «Көрнекті қоғам қайраткері», Қарқаралылық қаламгер С.Лəмбековтің 
«Арыстар» дел аталатын жаңа романы жарық көрді. Шығармада басты кейіпкер Н.Нұрмақовтың 
өмірі мен қызметіне қоса Əлихан Бөкейхан, М.Дулатов, Ж.Ақбаев, А.Байтұрсынов, Мəди Бəпиұлы, 
С.Сейфуллин, М.Жұмабаев т.б. арыстарымыздың жарқын өмірлері жайлы баяндалған [2, 268 б.].   

1911-1915 жылдары Нығмет Нұрмақов Омбыға барып, Батыс Сібірмен қазақ даласының сол 
кездегі əкімшілік орталығындағы мұғалімдер семинариясында оқыды. Мұнда осы ғасырдың бас 
кезінде бір топ талапты қазақ жастары оқыған болатын. Бұлардың ішінде болашақ көрнекті қоғам 
қайраткерлері ақын-жазушылар М.Жұмабаев, С.Сейфуллин жəне өзге де белгілі қызметкерлер болды. 
Нығмет, Сəкен, Мағжан 1914 жылы қазақ жастарының «Бірлік» ұйымын құрып, сол ұйымнын 
басшыларының бірі болды.  «Бірлік» ұйымы жастар арасында мəдени-ағарту жұмыстарын жүргізу, 
қазақ тілінде кітаптар шығару, туған халқына қамқор болу мақсаттын көздеді. Бұл ұйымға 
С.Сейфуллин, М.Жұмабаев, М.Саматов, Ш.Əлжанов жəне тағы басқа қазақ жастары мүше болған. 
Ұйым мүшелері халық арасында білім алудың маңыздылығын түсіндіріп қана қоймай, патша 
саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын да жүргізді. Ұйым мүшелері Омбыдағы қазақ зиялыларын 
бағыт-бағдар беруімен қатар қазақ жастары арасында əр түрлі ойын-сауықтар өткізіп отырды. 

Нығмет Нұрмақовтың 1920-1930 жылдар аралығында өте маңызды бірнеше еңбектері жарық 
көрді. Бұл еңбектер сол кездің саяси, экономикалық жағдайына байланысты жазылғандығына 
қарамастан, оның саяси күресі мен идеяларын ұғынуда маңызы зор. Сонымен қатар, Нығмет 
Нұрмақовтың еңбектеріндегі көптеген жайлар бүгінгі күнге дейін маңыздылығын жоймаған. Өмірінің 
соңына дейін халқына адал қызмет етіп, халықтың қамы үшін бар күш-жігерін жұмсаған қазақ 
халқының перзенті Нығмет Нұрмақов қоғамдық жəне мемлекеттік қызметімен қоса журналистік 
жұмыспен шұғылданып, жалынды публицист болды. Сəкен Сейфуллин өзінің «Тар жол тайғақ 
кешуінде» Нығметтің бұл қасиеті жайлы былай дейді: «Сол 1917-1918 жылы ұлы дүбір, ұлы 
майданда Семейде шыққан «Сарыарқа» газеті «алаштың» тілі болып, ал Семей губерниясы, 
Қарқаралы уезіндегі жалғыз Нығмет Ақмолаға «Тіршілік» газетінің басындағы бізге хат жолдап 
жатты» [3, 160 б.]. 

Н.Нұрмақов халқымыздың ана тілін көтеру, тіл мəртебесін биіктету жолында қыруар жұмыстар 
жүргізді. Ол сот ісінің ана тілінде жүргізуін талап етті. Соның нəтижесінде көптеген аудандарда 
тергеу жəне сот істері қазақ тілінде жүргізілді. Ол жоғарғы орындардан губерниялық сот 
бөлімшелерін қысқартпауын жəне заң саласындағы қызметкерлердің жалақысын көбейтуді 1924 
жылдың 11-18 қаңтар айында Орынборда өткен бірінші республикалық прокукорлар кеңесінде 
жасаған есепті баяндамасында ашық айтады. Партиялық жəне мемлекеттік жұмыстың қай саласында 
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жүрсе де, Н.Нұрмақов барлық күш-жігерін, ұйымдастырушылық дарыны мен білімін жаңа құрылыс 
ісіне жұмсайды. Ол қырғыз (қазақ) облыстық комитетінің үгіт жəне насихат бөлімінің меңгерушілігін 
атқарған кездерде өз елінің саяси мəдениетін көркейтуге үлкен үлесін қосты. Нығмет РКП (б) 
Қазақстан Өлкелік Комитетінің органы болған «Қызыл Қазақстан» журналының кезекті редакторы да 
болады жəне осы журналға бірнеше мақаласын жариялады. Нығмет Нұрмақов одақтық жəне 
республикалық баспасөзде көптеген мақалалар жариялап, шаруашылық жəне мəдени құрылыстың 
толғағы жеткен мəселелері бойынша құнды пікірлер айтты. Оның қалам қуатының аса күшті 
екендігіне «Еңбекші қазақ» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің 1924 жылғы 7 қарашадағы осы 
басылымның үш жылдығына арналып берілген санында осы газетті өркендетуге сіңірген еңбегі үшін 
əр жылдардағы газет редакторлары мен қызметкерлері С. Сейфуллин, М. Жолдыбаев, Ж. Сəдуақасов, 
Б. Майлин, Т. Жүргенов, С. Мұқановтармен бірге оған да алғыс айтылуынан көруге болады [4, 15 б]. 
Нығмет Нұрмақовтың туған халқына істеген қызметінің үлкен бір арнасы – қазақ баспасөзін 
қалыптастыруғы ықпал етуі еді. Ол өзі аяғынан қаз тұрғызған қазақтың кеңес дəуіріндегі «Тіршілік», 
«Қазақ тілі», «Қызыл Қазақстан» басылымдары арқылы ұлттық баспасөздің негізін салды. Солар 
шынайы жалпыұлттық саяси – қоғамдық мерзімді басылымдар болды. Өз кезінде олардың əрқайсысы 
қазақ өміріне қатысты мəселелерге ой жіберіп, көзқарасын, бағыт – бағдарын үнемі білдіріп отырды. 
Қазақ зиялыларының саяси орталықтары ретінде бүкіл саяси – əлеуметтік іс – əрекеттердің 
ұйымдастырушысы да бола білді. Бұларды қара қазақтың түгелге жуығы оқыды [5, 8 б.].  

Нығмет Нұрмақов саяси əдебиет кітаптарын қазақ тіліне аударуды ұйымдастыруда, жергілікті 
жастар арасында саяси идеялық тəрбие жұмыстарын өрістетуге белсене қатысты. 1923 жылдың 
наурызында РКП (б) Киробкомы пленумының шешімімен қазақ тілінде марксистік əдебиет 
шығармаларын басып шығару жөніндегі редакциялық алқа құрамына кіреді. 1921-1930 жылдар 
арасында К.Маркс, В.Лениннің 30 астам еңбектері қазақ тіліне аударылып, басып шықты. Халқы 
сүйген ардагердің артындағы мұраларын сөз еткенде оның жаңа өмірге ұмтылған қазақ оқырманы 
іздеп жүріп оқыған мақалалар, кітаптар авторы болғанын атап айтқан жөн. 1917 жылдың қазан 
айынан 1918 жылдың мамырына дейін Сəкен Сейфуллин, Рақымжан Дүйсенбаев, Абдолла 
Асылбековтер Ақмолада шығарып тұрған тұңғыш кеңестік қазақ баспасөзі «Тіршіліктің» басы-
қасында болған. Бұл жөнінде Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешуінде», академик-жазушы Т.Кəкішевтің 
«Сəкен Сейфуллин» тарихи ғұмырнамасында жан-жақты айтылады. Нығмет қаламының қарымды 
болғанына «Еңбекші қазақтың» (Социалистік Қазақстан») 1924 жылғы 7 қарашада газеттің 3 
жылдығына арналып берілген нөмірінде əр кездегі редакторлар мен қызметкерлер қатарында оған да 
(Сейфуллин, Жолдыбаев, Сəдуақасов, Нұрмақов, Майлин, Жүргенов, Арыстанбеков, Мұқанов) алғыс 
айтылғандығы бір айғақ. Сол қаламын ол қолынан 1937 жылы сталиндік жендеттер тартып алғанға 
дейін бір сəт түсірген емес. Екінші кітап «РСФСР – дегі аз ұлттар арасындағы жұмыстың жайы мен 
міндеттері» деген еңбегі 19З4 жылы Мəскеудегі «Власть Советов» баспасынан жарық көрді. Бұл 
Нұрмақовтың сталиндік «идеяларды» басшылыққа алмаған «қауіпті» ұлттық кадр екендігін дəлелдеп 
берген туынды. Нығмет бұл еңбегінде БОАК Президиумы ұлттар бөлімінің жан-жақты жұмысын 
саралап көрсеткен. Кітап «Патшалық Ресеймен РСФСР – дегі аз санды ұлттар», «Азсанды ұлттардың 
еңбекшілер бұқарасын советтік құрылысқа қатыстыру», «Социалистік өнеркəсіптегі азсанды ұлттар 
жұмысшылары», «Азсанды ұлттар арасындағы колхоз құрылысы» жəне «Азсанды ұлттар арасындағы 
мəдени құрылыс» деген тараулардан тұрады [6, 9 б.].  

Н.Нұрмақов шығыс халықтарының алфавитін құруға арналған Бүкіл Одақтық Комиссияның 
мүшесі жəне төрағасы болды. 1934 жылы Мəскеу қаласында «Власть Советов» баспасынан 
Н.Нұрмақовтың Жалпы редакциялық  басшылығымен РСФСР халықтары арасында жаңа алфавитті 
ендіру жөнінде «Октябрь алфавиті» деген атпен мақалалар жинағы шықты. Жинақта Татарстанда  
Башқұртстанда, Қырғызстанда, қазақтар арасында, Солтүстік Кавказ бен Дағыстанда, Қалмақ 
автономиялы облысында, Қырым халықтары арасында, жаңа латын алфавитінің енгізіліуі туралы  
мақалалар берілген. «Қазақстан құрылысы» (Строительства Казахстана) деген атпен 1928 жылы 
Қызылордада, «РСФСР-дегі аз ұлттар арасындағы жұмыстың жəйі мен міндеттері» (Состояние и 
задачи работы среди национальных меньшинств РСФСР) деген атпен 1934 жылы Мəскеуде жарық 
көрген екі кітабы 1937 жылы тəркіленген. Мəскеуде соғысқа дейін шығып тұрған «Власть Советов», 
«Революция и национальность», «Жизнь национальностей» журналдарында үзбей көлемді 
мақалалары басылған. Осы жылдары өзінің құрастыруымен ол «РСФСР-дегі ұлттық құрылыс» 
(Национальное строительство в РСФСР) деген көлемді жинақ шығарған. Міне, осыларды 
жинастырып, мемлекет қайраткері Нығмет Нұрмақовтың өмірбаянымен қоса жеке кітап етіп шығару 
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– бүгінгі тəуелсіз Қазақстан тарихшылары мен баспасөз қайраткерлерінің парызы, мұны олардың 
назарына салу – аға ұрпақ интеллигенция өкілі ретіндегі біздің міндетіміз [7, 6 б.]. 

Н.Нұрмақов өз еңбектерінде халқының, қазақ ұлтының болашағы даму жолының бағытын батыл 
көрсетіп айқындай білді, бұған «Қазақстан құрылысы» жəне «РСФСР-дегі аз ұлттар арасындағы 
жұмыстың жайы мен міндеттері» атты еңбектері дəлел бола алады. Осы кітаптары жарыққа шыққан 
соң көп ұзамай Голощекинмен сыйыспай Қазақстанның өкімет басшысы қызметінен тайдырылды. Ал 
1937 жылы БОАК-нің Ұлттар бөлімін басқаруға ауыстырылды. Нығмет Нұрмақов қоғамдық жұмысқа 
да көп тартылған. Ол XI, ХІV партия съездерінің, көптеген сессиялардың делегаттары болып 
сайланған. Бұл жылдар Н.Нұрмақовтың Ресей Федерациясына қарайтын ұлттық республикалар мен 
аз ұлт кадрларын даярлауда, еңбекші бұқараны достық қарым-қатынаста тəрбиелеуде жемісті еңбек 
еткен жылдары болды. Осы қызметте аяулы азамат 1937 жылдың 3 маусымына дейін, сталиндік 
жендеттердің қанды шеңгелімен қамауға алынғанша отырды. Əміршіл, күдікшіл система басында 
отырғандар ұлт кадрларына аса сенімсіздікпен қарағаны енді ғана деректі түрде белгілі болуда. Бүкіл 
өткен ғұмырында еркіндік аңсаған қазақ елінің «қолым жетті ме, жетпеді ме» деп Қазан төңкерісінен 
үміт шуағын күткен күндері бірден келмеді, ардақты азаматтарынан қапыда, өкініште айырылуы, 
солардың құрбандығы, оларсыз кешкен азапты күндерді өткеру арқылы келді. 

1937-1938 жылдардағы тоталитарлық жүйе қыспағынан зиялыларымыздың тең жартысы қуғын-
сүргінге ұшырады. Қазақ халқының Т.Рысқұлов, С.Қожанов, Ү.Құлымбетов, О.Исаев, О.Жандосов, 
Ə.Досов, А.Асылбеков, Ж.Сұлтанбеков, Т.Жүргенов, Ж.Садуақасов, Н.Сырғабеков сынды мемлекет 
жəне қоғам қайраткерлері «буржуазиялық ұлтшылдар» деген айып тағылып, атылды. Кеңес үкіметіне 
адал қызмет жасаған Нығмет Нұрмақов та қара тізімге ілікті. Ол 1937 жылы 3 маусымда Мəскеудегі 
пəтерінде тұтқынға алынды. Ол туралы жұбайы Зұпнүн Ыбырайқызы сол бір ауыр күнді былайша 
есіне алады: «Біз Мəскеудің Серафимович көшесіндегі №2 үйдің 243 – пəтерінде тұрдық. Маршал 
Тухачевский көрші еді. НКВД-ның қызметкері əуелі соны ұстап əкетті. Көп кешікпей, өзгелерді де 
тұтқындай бастады. Бірнеше пəтерлер қаңырап бос қалды. Біздің де көңілімізге күдік ұялады. 
Өйткені «халық жауы» деп ұстанғандардың бəрі адал адамдар. Күн батса болды, бір қорқыныш сезім 
баурап алады. Түнді үрей құшағында өткіземіз. Аулаға қара көлік келіп, түсі суық жандар əлкекімнің 
есігін тоқылдатқанда ғана «Уһ, бізге емес екен ғой» деп бар деміміз бір-ақ шығады. Артынша «Бұл 
сұмдық қанша уақытқа созылады?» деген ойға батамыз. Құс ұйқы мен сергелдең кезіп өтіп жатты. 
Шілденің 3-не қараған түні біздің есікте қатты соғылды. «Ашыңыз! Су жүйесін бақылаушы! Төменде 
су ағып жатыр. Сіздің пəтеріңізді де қарау керек». Ішке əскери киімде киінген біреулер кірді. Нығмет 
олардың кім екенін бірден білді. Киініп, қажетті құжаттарын қалтасына салды да, шошынған бізге: 
«Күтіңіздер... Мен келемін... Ешқандай кінəм жоқ», – деді сөзін үзіп – үзіп. Содан үш күн өтті. Хабар 
– ошар жоқ. Мен НКВД-ға бірнеше рет бардым. Ондағылар күнде «ертең кел» дейді. Ақырғы 20-шы 
шілдеде «халық жауының» əйелі деп өзімді де Бутырканың түрмесіне жапты. Ұлым Ноян мен қызым 
Тамараны жетімдер үйіне жіберіпті» [1, 168 б.].   

1937 жылдың 27 қыркүйегінде өткен айыптау сотында Нығмет Нұрмақов «1921 жылы 
пантүрікшіл орталықтың басшылық құрамына тартылды, Қазақстанда партияға қарсы зиянкестік 
əрекеттермен шұғылданды» деген айыптаулар тағылып, құрамында əскери заңгерлер Голяков, Ждан 
жəне Кандыбина, Кудрявцев сияқты мүшелердің қол қоюы мен ең қатаң «атылсын» деген үкім 
шығарылады. Нығметтің туған-туысқандары мен отбасы да қуғын – сүргінге ұшырады. Əкесі 
Тəукебаев Нұрмақ 1937 жылдың 28 қазанында тұтқындалып, Қарағанды облыстық ішкі істер Халық 
Комиссар үштігінің 8 қарашадағы сот үкімі бойынша ату жазасына кесіледі. Бұл үкім 18 қарашада 
орындалады. Бір інісі Құрманғали тұтқындалып, Воркута қаласына жер аударылды, ал кіші інісі 
Жəмел еңбек армиясына (трудармияға) айдалды. Зайыбы Зуфун Ыбырайқызы Нұрмақова да 
қуғындалып, 17 жылдай əуелі Бутырка, Карелофин лагерінде, одан соң АЛЖИР-де айдауда болды. 

Нығмет Нұрмақов 1956 жылдың 11 тамызында КСРО Жоғарғы сотының əскери коллегиясының 
шешімімен толық ақталды. Нығмет Нұрмақовтың ақылды жəне іскер адам болғандығын жəне оның 
мемлекетке қарсы ой айтпағандығын академик Қаныш Сəтбаев 1956 жылы өзінің түсініктеме 
хатында баяндаған. 

Нығмет Нұрмақовтың қыз баласы Тамара адам төзгіссіз ауыр азаптан зардап шегіп, 1943 жылы 
жетімдер үйінде небəрі 18 жасында қайтыс болады. Ұлы Ноян 1939 жылға дейін балалар үйінде 
болып, одан кейін Куйбышев қаласына оқуға жіберіледі. 1941 жылы Қызыл Армия қатарына 
шақырылып, Ұлы Отан соғысына қатысады. Сталинград, Белград қалалары, Днепр үшіп болған 
шайқастарға, Праганы азат еткендер қатарында болады. Ерліктері үшін орден, медальдермен 
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марапатталады. Əскери училищеде, ал соғыстан соң Алматы шаруашылық институтын бітіріп, 
Алматыда, Мəскеуде қызмет етеді [1, 230 б.]. 

Еліміздің біртуар ұлы, көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері Н.Нұрмақов небары 42 
жасында, 1937 жылы жазықсыз жаламен репрессияға ұшырап, Ə. Бөкейхан, А. Байтұрсынов, 
Т.Рысқұлов, С. Сейфуллин, I. Жансүгіров, Б. Майлин, М. Жұмабаев, С. Қожанов, т.б. ардақты 
арыстарымызбен бірге əділетсіз НКВД жендеттерінің қолынан Мəскеуде атылды. Оған да басқаларға 
жағылғандай қара күйе жағыла келіп: «...Под его руководством проводилась повстанческая 
диверсионно-вредительская, террористическая работа в Казахстане» деген шындыққа үш қайнаса 
сорпасы қосылмайтын, қаскөй пиғылды айып тағылған [1, 86 б.]. 

Тарихи XX сьездің жеке адамға табыну зардаптарын жою жөніндегі шешімдерінен кейін Нығмет 
жөніндегі үкім 1956 жылы күшін жойды, басқа да ақталған арыстармен қатар оның абзал есімі 
халқына қайтарылып берілді. Сот үкімі негізсіз деп табылып, Нығметтің атақ-абыройы орнына 
келтірілді. СССР Жоғарғы Соты əскери коллегиясының сол жылғы 11 тамыздағы үкімінде: «...что 
Нурмаков был привлечен к уголовной ответственности и осужден необоснованно...Рассмотрев 
материалы дела и дополнительной проверки по нему и находя заключение обоснованным, Военная 
коллегия Верховного суда СССР. 

Определил:  
Приговор Военной коллегии Верховного суда от 27 сентября 1937 года в отношении Нурмакова 

Нигмета Нурмаковича во вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело о нем на основании 
5-ст. УПК РСФСР производством прекратить» [1] делінген. 

Міне, арада жиырма жылдай уақыт өткенде ғана есіл ерлер мойнына тағылған жала жоққа 
шығарылды. Зайыбы Зүфнүн сол əділдіктің орнағанын көріп өмірінің соңында аяулы жар атағының 
аясында, аруағын елімен бірге ардақтап тыншу ғұмыр кешті. Өкініштісі, екі баласының үлкені 
Тамара жетімдер үйінің «рақатына» төзе алмай ол дүниелік болды (маған сол əпкемнің есімі 
беріліпті), жалғыз ұлы, кеңес офицері Ноян өмірге Нығмет, Елена есімді екі бала əкеліп, зобалаң 
жылдар қалдырған сырқат салдарынан бертінде, Мəскеуде анасымен бірге тұрған шағында қайтыс 
болды [1, 230 б.]. 

Елдік пен ерліктің киесіндей, батырлық пен батылдықтың иесіндей, асылдық пен жасындықтың 
үлгісіндей аты аңызға айналған Нығмет Нұрмақов – тау тұлға. Нығметтей алыбымызды ардақтай 
білейік, ұлтымызға ұран болған ұлы тұлғамызды ұлықтай білейік. Ол өзінің іскерлігіменен, 
білімділігімен қайраткер ретінде өзін қоғамға танытты. Н.Нұрмақовтың халқының ұлы патриоты 
болғанын оның үкімет басшысы болғандағы кезіндегі ерен еңбегінен көреміз. Ол ұлттық мемлекет 
үшін күресте өзінің күш  жігерің халқының рухани өсуіне арнады. 
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МҰСЫЛМАН ДƏСТҮРЛЕРІНІҢ КӨРІНІСІ – 

ҚАЗАҚ ƏЙЕЛДЕРІНІҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІНДЕ 
 

Əке – асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ. Қазақ халқының түсінігіндегі əйел адамының маңызы 
ұлт болып қалыптасқанымыздан бері өте жоғары бағаланған. Дəстүрлі қазақ қоғамындағы əйел 
мəртебесінің биіктігі ең алдымен əйелдердің құрметтелуінен, екіншіден – құқық берілуінен, 
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үшіншіден қорғалуынан танылады. Анаға құрмет, жарға жанашырлық, қызға қамқорлық – иманға 
ұйыған ұлтымыздың басты ұстанымдарының бірі болды. Өз болмысына даналық мінез бен ізгі 
қасиеттерді жия білуі қазақ əйелін құрметті етті. Ол құрметке лайық болды жəне құрметтелді де. 

X ғасырдан бастап, Қазақстан аумағында түркі тайпалары исламды қабылдаған уақыттан бастап 
[1, б. 85] дін біртіндеп байырғы халықтың өміріне ене бастады. Тарихшылардың сөздері бойынша, 
«Орта Азия мұсылмандарының көзінше қазақтар исламның əлсіз ізбасарлары болып қалды» [2, б. 
203]. жəне бұл таңқаларлық жағдай емес. Тайпалардың көшпелі өмір салты, халықтың жаңа дінді 
толығымен қабылдауына кері ықпалын көрсетті. Көшпелі қоғамда пұтқа табынушылар мен басқа 
күштердің əсері басым болды. Ислам көшпенділердің басқа діни идеяларымен қатар өмір сүріп, 
уақыт өте келе оларды біртіндеп ығыстырды. Қазақ мемлекетінің саяси күшеюі кезеңінде ислам, 
қоғам өміріне берік еніп, рухани саладағы өз ұстанымын нығайтты. 

Революцияға дейінгі кезеңде Қазақстан тарихында «шамамен 1890-шы жылдарға дейін ислам 
дінін насихаттауға жəне мұсылман мектептері мен медреселерін ашуға ниеттенді» [3, б. 50], 
сондықтан қазақ қоғамында ислам дəстүрлеріне бейімділік сақталды. Алайда, XX ғ. бойы созылған 
діннің кез келген көрінісімен кеңестік үкімет арасындағы күрес, халқымыздың діни негіздерін 
ұмыттыруына əкеп соқты. Тəуелсіздік алғаннан кейін ғана республикада этникалық мəдениетті 
жандандыруға бағыт алынды жəне дəстүрлі құндылықтарға, оның ішінде діни құндылықтарға қайта 
оралу жүзеге асырылды. 

Дін мəселелері барлық уақытта қоғамда да, ғылымда да ең көп талқыланады, бұған көптеген 
еңбектер мен мақалалар дəлел. Қазіргі кезең де ерекшелік емес. Бүгінгі таңда бүкіл əлемде діни 
тақырыптарға, əсіресе ислам əлеміне деген қызығушылық артып келеді. Дін тарихы, діни мəтіндер, 
символдар, əдет-ғұрыптар жеке-жеке жəне рухани мəдениетті зерттеу аясында қызығушылық пен 
талқылау объектісі болып табылады. Осыған байланысты Қазақстанның тарих ғылымында дін 
мəселелеріне арналған көптеген еңбектер мен зерттеулер бар, бұл ретте жұмыстардың басым бөлігі 
қоғамның рухани өміріндегі исламның рөлін ашып көрсетеді. Дəстүрлі қазақ қоғамындағы исламдық 
діни құндылықтар əрқашан үлкен маңызға ие болды [4, б. 197]. 

Башқұрт тарихшысы Р.Г. Буканова атап өткендей, «соңғы онжылдықта посткеңестік кеңістіктегі 
исламның рөліне қызығушылықтың артуына байланысты нақты рухани тұлғалардың қызметін 
зерттеу ерекше өзектілікке ие болды» [5, б. 23]. Мысалы, осы бағыттағы еңбектерге қазақтарды 
христиандандыруға қарсы белсенді күрескер болған, теолог ғалым Науан Хазреттің өмірі мен 
қоғамдық қызметін зерттеуге арналған К.К. Əбуевтің монографиясы жатады [6, б. 3]. 

Діни көзқарасы бойынша қазақтар мұсылман болғанына қарамастан, олар үшін ислам – бұл 
кейін қабылданған дін. Осыған байланысты исламның таралу тарихы мен осы үдерістің даму 
ерекшеліктері Қазақстандық тарих ғылымында бірнеше рет зерттеліп келеді. Жалпы дін де, ислам 
мəселелеріне де жеке-жеке талқылаулар, ғылыми жарияланымдар мен конференциялар арналды [7, б. 
3].  

Діни тақырыптарға арналған жұмыстардың алуан түрлілігімен ғылыми əдебиеттерде діннің 
адамдардың күнделікті өміріндегі орны мен маңыздылығын көрсететін еңбектер аз, исламның 
халықтың жекелеген топтарына, атап айтқанда, отбасылық құрылымды қалыптастыруда, жас 
ұрпақты адамгершілік тəрбиелеуде маңызды рөл атқаратыны жəне əйелдерге əсері толық 
зерттелмеген. Осыған байланысты, біздің жұмысымыздың аясында Ғ.М. Досанованың ғылыми 
зерттеуі қызығушылық тудырады, онда автор Қазақстандағы заманауи діни тəжірибені сипаттайды 
жəне, ең бастысы, əйелдердің дінге қатынасын жəне олардың мұсылман дəстүрлерін таратудағы 
рөлін айқындайды [8, б. 1]. Зерттеуші Қазақстандағы діннің қазіргі жай – күйі туралы пайымдай 
отырып, қазіргі қоғамдағы «Ислам ұстанымдарының нығаюы ер-əйел арасындағы қарым-
қатынастардың қайта теңестірілуіне ықпал етеді» деген тұжырымға келеді, онда «ерлердің үстем 
позицияларды қалпына келтіруге, ал əйелдер отбасына оралуға ынталандырылады» [8, б. 3]. Бұл 
мақалада біз қазақ əйелдерінің күнделікті өміріндегі ислам құндылықтарының көрінісін 
қарастырамыз. Сондықтан қарапайым құбылыс арқылы, дінге деген көзқарасты тұтастай байқауға 
болады. 

Революцияға дейінгі кезеңде əйелдің күнделікті өмірінің құрылымында шаруашылық 
міндеттерін орындаудан басқа, басты орындардың бірі балаларды тəрбиелеу болды. Сондықтан 
əйелдер өскелең ұрпақта негізгі адамгершілік жəне рухани құндылықтардың қалыптасуына ықпал 
етті. Этникалық тəрбиеде тұрақты моральдық нормаларды қалыптастыруға үлкен мəн берілді. 
Осылайша, қазақ əйелдері – əжелер, аналар – халықтық салт-дəстүрлер мен фольклор жүйесі арқылы 
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халық тəрбиесінің негізін қалады, ал діни тəрбие жүйесі арқылы исламның негізгі құндылықтарын 
қалыптастырды. 

Зайырлы да, адамгершілік жəне діни тəрбиеге де мəн берген, əйгілі қазақ əйелдерінің бірі - Орта 
жүз билеушісі Уəли ханның кіші əйелі, ұлы шығыстанушы ғалым Шоқан Уəлихановтың əжесі 
Айғаным ханым болды. Айғаным «өте білімді əйел еді, ол кезде ондай əйелдер сирек болатын, 
бірнеше шығыс тілдерін білетін, жəне орыс мəдениетіне де қызығушылық танытқан» [9, б. 121]. 
Бірақ, демократиялық көзқарастар мен ойлаудың əмбебаптығы, оның діндарлығы мен діни 
қағидаларын сақтауға кедергі болмады. Ханша өзінің сенімін тəрбие арқылы жеткізді. Оның 
Сырымбеттегі мекенінде (Сырымбет шатқалы – қазіргі Ақмола облысы Айыртау ауданы Сырымбет 
кенті) мектеп орналасқан, онда балалар зайырлы біліммен қатар, діни білім алған [9, б. 123]. 

Үйде діни білім берудің негіздерін алғаннан кейін балалар мешіттер жанындағы молдалардан 
оқуын жалғастыруға жəне медреседе арнайы білім алуға мүмкіндік алды. Бұл үрдіс негізінен XIX 
ғасырда орын алды, осы уақыттың көптеген танымал қазақ ағартушылары, ақындары мен 
жазушылары медреседе алғашқы білім алды. Діни оқу орындарында білім алу Құранды оқып, 
жаттаумен, араб жазуын оқытумен шектелмеді, балалар əртүрлі пəндер бойынша лайықты білім алды 
жəне ата-анасынан алған тəрбиенің жалғасы болды. Семей қаласының медресесінде бастауыш білім 
алған қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың бойына адамгершілік қағидаларын сіңіруге оның 
анасы Ұлжан мен əжесі Зере зор үлес қосты. 

Революцияға дейінгі кезеңдегі қазақ əйелдері өз отбасыларында діни тəрбие алып, балаларына 
баулып, діни дəстүрлерді жалғастырушы болды. Көркем, ғылыми жəне тарихи əдебиеттерде діни 
білімнің таралуындағы əйелдердің рөлін жəне əйелдердің ислам дініне деген адалдығын көрсететін 
мысалдар жеткілікті. 

Қазіргі Қазақстан - көпұлтты құрамы бар зайырлы мемлекет. Қоғамның демократиялық жай - 
күйі жағдайында, социум қатаң конфессиялық емес жəне діни сенім бостандығы бар болған 
жағдайда, қазақ қоғамы тарапынан ислам канондарына шынайы берілгендіктің сыртқы көріністері 
мұсылман киімін кию, Ислам канондарына сəйкес келетін мінез-құлық, Рамазан айы кезінде ораза 
ұстау, бес рет намаз оқу, мешітке бару, жұма намазына қатысу, діни жораларды орындау болып 
табылады. 

Ислам дəстүрлерінің кейбір мəселелерге айрықша бейілділігіне қарамастан, қазақ қоғамының 
қарым-қатынасы əрқашанда біржақты бола бермейді. Бір мысал - мұсылман киімін киюге деген 
көзқарас. Атап айтқанда, соңғы жылдары «жабық» мұсылман əйелдер киімін кию үлкен дау тудырды. 
Мұсылмандық киім стилінің бейнесі болып табылатын хиджаб кию ерекше қарама-қайшылықты 
тудырады. Бұл мəселенің түп-тамырын зерттеуге С.К. Калпетходжаеваның зерттеуі арналды. Автор 
социологиялық сауалнама жүргізе отырып, шын мəнінде «қазақстандық қоғамда хиджабтағы əйел бір 
мағыналы емес қабылданатын құбылыс болып табылатынын» жəне хиджаб киген əйелдерден 
«қоғамға жат объектіні» көретіндігін анықтады [11, б. 80]. Алайда, бір қарағанда, хиджабқа деген 
теріс көзқарас ислам дəстүрлерін жоққа шығарудың немесе қабылдамаудың белгісі емес. Қазақтың 
ұлттық əйелдер киімі де «ашық» киімдер қатарынан емес. Əйелдің ұлттық стильдегі гардеробы оның 
бүкіл фигурасын жабатын киімнен тұрады, ал əйелдің басы əрқашан жаулықпен жабылған. Шариғат 
əйелдерге қарапайым, бірақ нəзік киінуді бұйырады, сондықтан қазіргі қоғамда қазақ киіміндегі 
ұлттық стиль мұсылман нормаларына толық сəйкес келеді деп саналады. Хиджаб кию немесе одан 
бас тарту қазақ əйелдерінің діндарлығының жоқтығын білдірмейді [10, б. 83]. 

Қазақ қоғамының, оның ішінде əйелдердің де ислам дəстүрлеріне деген байыпты көзқарасы 
барлық мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айында міндетті түрде ораза ұстауды білдіреді. Сонымен 
қатар, жыл сайын ораза ұстайтын əйелдердің саны артып келеді. 

Қоғамның исламдық құндылықтарға бейілділігін көрсететін күнделікті өмірдегі тағы бір 
заманауи үрдіс - бұл тек «Халал» белгісімен тамақтану. Қазіргі заманғы нарықтарда осы белгімен 
өнімдердің кең ассортименті сатылады. Адамдар ислам ережелеріне сəйкес дайындалған тағамдарды 
жеуге үлкен мəн береді. «Халал» өнімдеріне деген жоғары сұраныс қазақтар үшін діни қағидаларды 
сақтаудың маңыздылығын көрсетеді [10, б. 89]. 

Қысқаша тарихи зерттеу көрсеткендей, қазақтар үшін ислам діні болғанына қарамастан, уақыт 
өте келе мұсылман дəстүрлері қоғамның рухани өмірінде тамыр жайған. Адамгершілік жəне рухани 
құндылықтарды қалыптастыратын ислам нормалары Қазақстан тарихының революцияға дейінгі 
кезеңінде этникалық тəрбие жүйесіне берік енді. Алайда кеңес дəуірінде діни бірегейліктің жоғалуы 
ислам құндылықтары мен дəстүрлерінің ұмытылуына əкеп соқты, олардың жандануы Қазақстан 
Республикасы тəуелсіздік алғаннан кейін ғана мүмкін болды. Мұнымен қоса XX ғ. 90-шы жж. 
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тұрғысында өзара кезеңде исламдық ренессанс болған. Мақалада келтірілген қазақ əйелдерінің 
күнделікті өмірінен алынған кейбір мысалдар олардың мұсылман дəстүрлерін сақтау мен сақтаудың 
маңыздылығын түсінетіндігін көрсетеді [10, б. 94]. 

Қорытындылай келе, ислам əйел адамның жағдайын жан-жақты қарастырып, реттей білген дін. 
Өмірдің бастауы, негізі – ана дейтін болсақ, олардың салт-санада, əдет-ғұрып, дініміз бен тілімізде, 
жалпы айтқанда, мəдениетімізде алатын орны басқа еш адаммен салыстыруға келмейтін өте жоғары 
тұр жəне ол өте ұлы, қасиетті өмірлік бастау. Ата-бабамыз қазақ ел басына күн туса ер азаматтармен 
бірдей атқа қонған, бейбіт күнде білігі асса – билікке, өнері асса бəйгеге ерлермен бірдей таласқан 
əйелдеріне құқық атаулыдан тыйым салған емес. Одан дəстүрлі қазақ қоғамы ұтпаса, ұтылмағаны 
тарихымыздан белгілі. Соның нəтижесінде қазақ халқы үлгілі ұлт болды. Қазақ əйелі - азамат əйел 
болды. Өйткені нағыз азаматты сол тəрбиеледі. Бір қолымен бесікті, екінші қолымен əлемді 
тербететінін сезініп, елдік пен имандылықты ана сүтімен перзентіне сіңіре білді. Анаға құрмет, жарға 
жанашырлық, қызға қамқорлық – иманға ұйыған ұлтымыздың басты ұстанымдарының бірі болды. Өз 
болмысына даналық мінез бен ізгі қасиеттерді жия білуі қазақ əйелін құрметті етті. Ол құрметке 
лайық болды жəне құрметтелді де. Бүгiнгi күн өзiнiң заманауи аздаған өзгерiсiн енгiздi. Қаншама 
ғалым, кəсiпкер, ұстаз, дəрiгер қазақ əйелi өзiнiң ғана емес, елiнiң де атын шығарып жүр. Сөйте тұра, 
олар өзiнiң басты мiндетiн де ұмытпай, саналы, арлы-намысты, табанды, бiлiмдi, əрі жiгерлi ұрпақ 
тəрбиелеп отыр. Себебi, ұлтты ұлт етiп сақтайтын салт-дəстүрлiк ұстаным-қағидалар еш уақытта 
өзгермек емес. Соның бəрiн үлкеннiң алдын кесiп өтпейтiн ибалы қазақ əйелi болашаққа да көзiнiң 
қарашығындай сақтап жеткiзерi даусыз. Ел болып еңсе көтергелі ұлтына үлгі ғана емес, ұран болған 
аналар легі азайған емес. Сондықтан да ұлт болып ұйысқаны үшін қазақ ұлдарына қандай қарыздар 
болса, қыздарына да сондай қарыздар. 
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КӨҢІЛ АЙТУ СӨЗДЕРІНІҢ КОММУНИКАТИВТІК-ЖАҒДАЯТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 
Сөз этикеті – əлеуметтік мəдени құбылыс болғандықтан, оның өзіне тəн атқаратын қызметі 

тілдің негізгі коммуникативтік қызметінен туындайды. Сөз этикеті сөйлеушілер арасында сыпайы 
қарым-қатынасты білдіру, көңіл-күйге жағымды əсер ету мақсатында қолданылатыны белгілі. Ондай 
сөздерге амандасу, қоштасу, ризалық білдіру, құттықтау, тілек білдіру, көңіл айту, бата беру т.б. 
этикеттік формуладағы сөздер жатады. Олардың арасында  көңіл айту сөздерінде этикеттік тілдік 
бірліктердің қолданылу сипаты басқаша.  

Көңіл айтудың арнайы тілдік таңбаларының «кімге», «қашан», «қай жерде» деген принципке 
бағынатын қолдану жүйесі бар. Кез келген ортада, кез келген жағдайда бұндай тілдік бірліктерді 
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қолдана алмаймыз. Өмірде тек қайғылы оқиғалар кездескен жағдайларда ғана көңіл айтудың 
этикеттік формалары қолданылады. Қайғыға ұшыраған танитын жанға арнайы барып көңіл айту кез 
келген адамға міндет саналады. Бұның өзі сыпайы қарым-қатынасты білдіреді. Ал əртүрлі 
себептермен бара алмайтындай жағдай болса, сол қайғылы оқиғаға біраз уақыт өтіп кетсе де, 
кездескен адамға көңіл айтады. Қазақ халқы сол себепті «көрген жерде көңіл бар» дейді. Ондағы 
көңіл айтудың тілдік бірліктері кімге, қай жерде жəне қашан айтылса да еш өзгеріссіз тұрақтанған 
қалыпта жұмсалады: «Топырағы торқа болсын», «Жаны жəннатта болсын», «Артында қалғандарға 
ғұмыр берсін», «Арты қайырлы болсын», «Алдынан жарылқасын» жəне т.б. 

Ауызша əдеби тіл мен жазбаша əдеби тілдің тоғысында қалыптасқан бүгінгі көңіл айту 
сөздерінің өзіндік тұрақтанған дайын тілдік бірліктері бар. Қоғамда болып жатқан түрлі қайғылы 
оқиғалар ешкімнің назарынан тыс қала алмайды. Бұған бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдары себеп. 
Басшы да, ел азаматы да, қоғам белсенділері, тіпті болмаса қарапайым адам да əлеуметтік желіде 
қайғылы апаттардың себебінен қаза тапқан азаматтардың еліне арнап, не болмаса қайтыс болған елге 
белгілі тұлғалардың туысқандарына арнап көңіл айтудың жазба үлгісін ұсына алады. Ондағы 
этикеттік тілдік бірліктердің дені мынадай: қаза болғандардың жақындары мен туыстарына 
қайғырып көңіл айтамын, жарқын бейнесі жүрегімізде мəңгі сақталады, жаны жəннатта 
шалқысын, арты қайырлы болсын, Алла рахымына алсын, иманды болсын жəне т.б. 

Көңіл айту – естіртуден соң орындалатын сөйлеу актісі. Оның өзіндік белгілері: интенция 
(тұспал), коммуникативтік мақсат, дискурсқа жетелеу, тыңдаушының реакциясын танып-білу, 
вербалды жəне бейвербалды амал-тəсілдердің қолданылуы. Қаралы хабар алғаш естілетін тұста 
естіртуші адам алдымен психологиялық дайындық жасап алады. Сол үшін хабарды тұспалдап барып, 
айтатын ойын жеткізеді. Ел ішінде ауыздан-ауызға тарап тұрақты формулаға айналған мынадай 
этикеттік тілдік бірліктер бар:  

Аққу ұшып көлге кетті,  
Сұңқар ұшып шөлге кетті.  
Олар адасып кеткен жоқ 
Əркім барар жеріне кетті.  
 
Өлмейтін өмір жоқ, 
Сынбайтын темір жоқ. 
 
Тұлпардың тұяғы кетіледі,  
Қыранның қанаты сетіледі.  
Халқымыз адам жанының шығуын құстың ұшып кетуімен бейнелеген. Сондай-ақ, темірдің 

сынуы, тұлпардың тұяғының кетілуі, қыранның қанатының сетілуі деген астарлау мəндегі 
интенциялық сөздер қайтыс болған адамның хабарын айтуда қолданылады. Көңіл айтуға кезіндегі 
осындай сөздер тілімізде тұрақты этикеттік формулаға айналып кеткен. Сөйлеуші осы үлгіні айтып 
жатқан кезден-ақ, тыңдап отырған адам қайғылы оқиға болғандығын, сөйлеуші кісі соны естіртуге 
келгендігін бірден түсінеді.   

Жұбату, көңіл айту өлеңдерінде, көбінесе, дүниенің баянсыздығы туралы баяндалады. Тіршілік 
ылғи да өзгеріп отырады, тірі адам тіршілігін жасай береді деген мазмұнда жұбатулар айтады. 
«Қанаты бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін тұлпар жоқ», «Тозбасты ұста соқпайды, өлместі құдай 
жаратпайды» деген тоқтамды ойлар айтылады. Анығында, ерте кезден көңіл айтудың қалың 
көпшілікке белгілі болған тұрақты тілдік бірліктері қалыптасқан: 

Арғымақтың тұяғы,  
Тасты басса кетілер.  
Сазды басса жетілер. 
Жақсы пенде басына, 
Іс түскен күні бекінер. 
Жаман пенде басына, 
Іс түскенде өкінер. 
Жетпесті қума, 
Келмеске жылама! [1, 217 б.] 
Этикеттік формуладағы тілдік бірліктер – коммуникативтік құзыреттіліктің аса маңызды бөлігі 

саналады. Оларды жақсы білу, əртүрлі ситуацияға сай орнымен пайдалану сөйлеушінің сөз 
мəдениетінің аса жоғары екендігін байқатады. Осымен байланысты халық ел ішіндегі аузының дуасы 



108 
 

бар адамға қайғыға ұшыраған жанның көңіліне медеу боларлық жұбату сөздерін айтқызады. Сол 
кісінің аузымен айтылған сөздер қайғылының жан жарасын жаза алады деп сенеді. Мысалы, елге 
белгілі жазушы Əбіш Кекілбаевтың баласы Əулет қайтыс болғанда, əйгілі жырау Алмас Алматов 
арғы жыршы-жыраулардан қалған үлгімен Əбішке арнап көңілқос айтқан екен: 

«...Тəубашыл ерге бас берем, 
Жылаған көзге жас берем,  
Деген-ді Алла, жамағат! 
Алладан болсын панаңыз, 
Етіңіз барға қанағат..» 
Сол айтқан сөзді зерлесек, 
Əулеттен өрген ұрпағың, 
Болғай да, аға, саламат. 
Тəубаңыз болсын таяныш, 
Ұл-қызың өскен саяңыз, 
Келмесін қайтып жаманат.  
Дұғадан ізде бағланды,  
Еншісі ердің сол болар 
Алладан бұйрық – аманат!», - деп тоқтағанда, Əбіш аға теңселіп кетті. Көз жасын сүрте 

орнынан атып тұрып Алмат ағаны құшақтады: «Осылай еді ғой, Алмасжан-ау! Осылай еді ғой! 
Шалдармен бірге кетіп еді ғой бұл дүние, жоғалтпай бұл дүниені қалай сақтағансың, айналайын! 
Осылай айтатын еді ғой мəпелеп» деп Алмас ағаны алып құшағына қайта-қайта басты» [2]. Бұл 
мысалдан аңғаратынымыз - қайғы дегенің қатқан қара мұз секілді нəрсе ғой, соны еріту үшін сөз 
мəдениеті жоғары тұлға осы сияқты этикеттік оралымдарды тауып айта білуі тиіс. Сонда ғана рухани 
жəне тұлғалық қарым-қатынастың жүзеге асқаны көрінеді. 

Көңіл айту кезінде этикалық шарттар орындалады. Қазақтың көңіл айту сөздерінде вербалды 
жəне бейвербалды амалдар ерекше қызмет атқарады. Қаралы үйге көңіл айта келген адамға оң пейіл 
білдіріліп, оның сөзін ден қоя тыңдап, назар аударту секілді бейвербалды белгілер реттеуіш 
репликалар арқылы жүзеге асады. Көңіл айтушылар ертеде, тіпті бертінге дейін «ой, бауырымдап» 
ат қойып, дауыс салып көрісетін болған, аза тұтушылар көңіл айтуға келгендермен жылап, дауыс 
шығарып көріскен. Оны мына бір мысалдан көруге болады: «Жуантқан аттан домалап түсіп, Бəтес 
шымылдықтың ішінде сұлық жатқан Үмітке тура ұмтылып еді, былайғы жұрт  əрең ұстап қалды. 
Бұдан соң ол Ағажай мен Зарлықты кезек құшақтап, дауыс шығара сұңқылдай көрісті-ай кеп. Бар 
пейілі, аңқылдақ жанның ардақты зары да – осы [3,64 б.]. Бұлар көңіл айтудағы бейбервалды 
амалдарды білдіреді. Сондай-ақ, қайғылы жанның бейвербалды амал-тəсілдері, көбінесе, мынадай 
болуы да мүмкін: жатқан орнынан басын көтермеу, ешкіммен тілдеспеу, қабағы түсу, жылау, көзі 
ісу т.б. Адамның сыртқы бейнесінен осындай қимыл-белгілер көрінсе, сол адамның жақын-жуығы 
қайтыс болғаннан қайғырып отырғаны білінеді. Мына бір мысал соның айғағы: «Бірде Қанжығалы 
Саққұлақтың Нұралы деген баласы қайтыс болып, Саққұлақ уайымдап, төсегінен басын көтермей 
жатып алыпты. Оны естіген көрші Қарауыл, Жауар елі көңіл айтуға бармақ болып, барған соң 
көңіл айтуды сақау Мұса дегенге тапсырыпты. Үйіне келсе де Саққұлақ басын көтермей жата 
беріпті, көңіл айтады деген Мұса төмен қарап отыра беріпті. Жұртта үн жоқ, көңіл сөз күтіп 
біріне-бірі қарасыпты. Бір кезде Саққұлақ басын көтеріп алып: - Уа, Мұса, неге үндемей жұртты 
аузыңа қаратып отырсың, - депті. Сонда Мұса айтыпты: - Алты ауыл Əжібек, жеті ата Жетіру, 
төрт ата Қанбар-жанбар – бүкіл Қанжығалыны қарыңа іліп алып жүрген Саққұлақ едің. Құда 
саған бес ұл берді, төртеуін өзің алып, біреуін халқыңа бердің. Өзің алған төрт ұлың аман, халыққа 
берген ұлыңды құдай алды, елің жесір қалды. Жесір қалған елге сіз көңіл айтар, біз елге қайырын 
берсін айтармыз деп келіп едік, бізге айтқан көңілің жоқ, я амандығың жоқ болған соң не 
айтарымды білмей дағдарып отырғаным ғой, - депті. Сонда Саққұлақ: - Əй, сақауым-ай, ерді оң 
тастай ма, не сол тастай ма деп жатыр едім, жарайды оңға тастадың, ендеше көңілді мен 
айтайын, - депті [1, 217 б.]. 

Қарым-қатынас барысындағы этикеттік қаратпа атауыш сөздердің жиі қолданылуы көңіл айтуда 
қайғылы адамға ерекше серпін береді. Көңіл айта келген адам көп жағдайда адамды қайғыдан арылту 
үшін, күш-жігер беру үшін «сен» деген сөзді пайдаланады: « - Ей, Абылай, басыңды көтер, Абылай! 
Алтын шірімейді, үш жүздің баласы ағып жатқан өзен емес пе еді, үш еннің құйған жеріне сен 
біткен алтын бəйтерек емес пе едің, Абылай. Алтын бəйтеректің мың бұтағы бар емес пе еді, мың 
бұтақтың сан жапырағы бар емес пе еді, Абылай. Мың бұтақтың бірі сынбастай, мың 
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жапырақтың бірі ұшып түспестей құдайдың сен несі едің, Абылай? Ол ұядан ұшқан сұңқарың емес 
пе еді, Абылай! Сары азамат Сардарбек келгенде сыйламайтын сөздерін, ескермейтін өзіңе не 
жазып едік, Абылай! Мен өзім тууымды білгенде, өлуімді де білгем, - дегенде, Абылай хан басын 
көтеріп алып, балаға қарап айтқан екен: «- Жарайсың балам, ақыл оқуым бол, ат арқандайтын 
қазығым бол, ақ тізем орның болсын», -депті. Сонда отырған жұрт баладан: «Сен кімсің?»- деп 
сұрағанда, бала: «Руым – Қоңырат, атым – Күлен» еді, - депті» [4, 320 б.]. 

Осындай аталған стратегия мен тактикаларды қолдана отырып, қайтыс болған адамды естірту 
мен жерлеуге қатысты рəсімдер жүргізіледі. Бақилық болған адамға қайғыру, о дүниеге аттандырып 
салуға байланысты əр қилы қам-қарекеттер жасап, аза тұту, артын күту - артында қалған тірілерге 
міндет саналады. Сондықтан бұндай əрекеттер қалың көпшіліктің қатысуымен жүзеге асады. Осымен 
байланысты қаза ситуациясын ғалымдар 3-ке бөліп көрсетеді:  

«Ситуацияның 1-кезеңі, бастапқы кезең – өлген адам көпшілік ортадан аулақтанады (жеке үйге 
жатқызады,  шымылдық құрып, бетін жабады, мəйітке рұқсатсыз жақындауға тиым салады). 

Ситуацияның 2-кезеңі, ортаңғы, аралық  кезең – мəйітті жуындырып, арулау, кебіндеу, жоқтау  
айтып шығарып салу, кілемге  салып көтеріп апару,  жерлеу. 

Ситуацияның 3-кезеңі, соңғы  кезең – адамды өлгендер санатына қосу, онымен біржолата 
қоштасу ( жетісін, қырқын, жылдық асын беру рəсімдері)» [5, 49 б.]. 

Ал көңіл айта келген адам əртүрлі жағдайларға байланысты ситуацияның қай кезеңінде келсе де 
қайтыс болған адамның туған-туыстарына көңіл айтып, өз міндетін орындауы тиіс. Ситуация 
барысында белгілі бір факті (өлім) бойынша сөйлеуші адам айтатын сөзін алдымен образдап, 
астарлап айту арқылы тыңдаушыға психологиялық дайындық жасайды. Бұнда сөйлеушінің 
дүниетанымдық көзқарасы, сөз сомдау мəнері көрінеді. Сол себепті көңіл айтып жұбатуды ел 
ішіндегі аузының дуасы бар адамға айтқызуы тегін емес. Сондай-ақ ондағы қолданылатын этикеттік 
формулалар, вербалды, бейвербалды амалдар көңіл айтудың коммуникативтік жағдаятын танытады.  
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КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Когнитивные (или как ещё отмечают познавательные) функции – одни из сложнейших функций 

головного мозга, важного органа центральной нервной системы. О значении психологии, в частности 
для изучения деятельности головного мозга, писали в своих работах И.М Сеченов и И.П. Павлов. 
Человек посредством когнитивных функций способен познавать окружающий мир, активно с ним 
взаимодействовать. Действительно, это главнейшие функции, только благодаря этому человек может 
мыслить, осознавать, выражать свою речь, высказывать своё мнение и свой взгляд на вещи, целостно 
воспринимая окружающую действительность. 

Современное общество предъявляет все новые требования по усвоению и переработки 
информации, что существенно увеличивает нагрузку на когнитивную сферу человека и требует 
продолжения когнитивного развития на протяжении всей жизни [1, 72-73]. 

Познавательные способности такие как мышление, память, внимание, речь, гнозис и праксис, 
благодаря чему, формируется личность человека, определяются его способности к образованию, 
работе и другим сферам жизни. Когнитивное функционирование – набор определённых видов 
деятельности, которые помогут «активизировать» и улучшить познавательные функции. К примеру, 
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изучение иностранных языков, освоение новых маршрутов, обучение игре на музыкальных 
инструментах, развитие позитивного мышления, занятия спортом и т.д. Именно когнитивные 
функции помогают человеку установить связи с окружающей средой и построить свои представления 
о мире в целом. [2, 68-69]  

Социальный (или практический) интеллект как проявление социально – полезной адаптации, 
выделяются и исследуются такие проявления социального интеллекта, как рассуждение, решение 
задач, память, обучаемость, понимание, обработка информации, выработка стратегий, 
приспособление к окружающей среде [3, 89-90].  

В деятельности каждого человека многое зависит от важнейшего умения, как способность 
запоминать и хранить полученную информацию. Уникально, что эти способности можно развивать и 
тренировать, например, для того, чтобы улучшить функции мнестических процессов (памяти) можно 
заучивать стихотворения, поэмы, тем самым стараться тренировать свою память. Также имеет своё 
значение способность восприятия, сохранения и воспроизведения информации, при этом важна и 
взаимосвязь этих процессов между собой.  

Ещё одной из важнейших функций является внимание. Это способность концентрировать 
психические процессы, распределять на каком-либо предмете. Каждый человек имеет 
индивидуальную характеристику данного процесса, такие как: 

1. Устойчивость;  
2. Сосредоточенность;  
3. Способ переключаться;  
4. Концентрация;  
5. Объем.  
Качество внимания у разных людей различно, оно зависит от вышеперечисленных свойств. И 

как следствие получается так, что одни легко запоминают информацию, а другие никак не могут 
сконцентрировать своё внимание [3, 87-88]. Восприятие человека – это важный психический процесс.  

Восприятие формируется, основываясь на информацию, которую человек получает через органы 
чувств, о явлениях и предметах в целом. Это способность не является врождённой, она формируется 
у ребёнка в первые годы жизни, и продолжается на протяжении всей жизни [4, 28-29]. 

Гнозис – это умение узнавать, визуально идентифицировать образы и сопоставить их к 
категориям. В практике используется психометрический интеллект по т. Векслера, матрицы Равена. 
Но в основном т. Векслера в связи с доказанными в ходе многолетней практики преимуществами. 
Прогрессивные матрицы Равена исследуют способности к систематизированной, планомерной, 
методической интеллектуальной деятельности. Поэтому матрицы Равена рекомендованы 
испытуемым с уже заранее высокой мотивацией и в ситуации важности лишь показателя IQ без учёта 
сочетания сниженных психических процессов и компенсаторных [4].  

Интеллект (в переводе с латинского означает понимание, познание) – способность к 
осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении 
новым кругом жизненных задач. Существует ряд принципиально различных трактовок интеллекта. В 
структуре генетического подхода Ж. Пиаже интеллект трактуется как высший способ 
уравновешивания субъекта со средой, где учитываются адаптационные способности человека. При 
когнитивном подходе интеллект рассматривается лишь как набор когнитивных операций [5, 20-21].  

Речь – это уникальное умение, благодаря которому люди могут общаться, используя 
символические знаки. Речь и интеллект можно выделить как когнитивные функции мозга. Ведь 
благодаря этому человек может произносить осмысленные звуки, которые перерастают в речь. 

Когнитивные функции связаны с мозгом человека и находятся в зависимости от человеческого 
организма в целом. Также оказывает огромное влияние на жизнь человека, отражается на его разных 
видах деятельности: от бытовых до социальных, профессиональных сферах человека [5, 129-130].  

Когнитивные функции это одни из наиболее сложных и  до конца мало изученный феномен.  На 
протяжении этого времени проводятся различные исследования для оценки познавательных 
функций: процессы внимания, способность к запоминанию новой информации и сохранение ее 
памяти, острота умственного восприятия, способность к усвоению, обучению, быстрота темпа 
мышления. Современное общество диктует свои условия, требуя  специалистов более, способных к 
инициативной,  независимой, динамичной деятельности, которые могут быстро адаптироваться в 
новых условия, ситуациях,  обеспечивают в полной мере переработку большой информации, находят 
пути решения интеллектуальных задач, используют коммуникативно-творческие способности.  
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Гармоничное развитие когнитивных функций человеком способствует к расширению 
интеллектуальных психических образований. Так выделяют вербальный интеллект как способность к 
речемыслительной деятельности и конструкторский практический интеллект как конструктивное 
мышление, со способностями пространственному анализу и синтезу предметов. Когнитивное 
здоровье это способность ясно и четко мыслить, учиться и запоминать. Такие способности важны и 
для будней жизни, выполнения рутинных задач. Благодаря когнитивным функциям легче и быстрее 
происходит адаптация к новым условиям, пользоваться своими, имеющимися знаниями. 

Также можно отметить, если возникнет потребность - улучшить свои когнитивные способности,  
выполнение регулярных тренировок и специальных упражнений в совокупности способно привести к 
заметно улучшающим результатам. К примеру, учить наизусть длинные стихотворения и поэмы, 
решать сложные математические задачи, сочетать привычные методики с оригинальными. Занятия 
спортом - интенсивные тренировки оказывают значимое влияние на деятельность мозговой сферы. 
Когнитивные функции улучшаются за счет активного перестроения и стимуляции межнейронных 
связей. Даже одна тренировка воздействует положительно  на работу мозга, улучшая способности к 
запоминанию. Соблюдение правильного режим сна также имеет свое значение, отдыхать вовремя и 
полноценно. Ведь, недостаток сна неблагоприятно влияет на концентрацию, память и другие 
когнитивные функции. Особенно важные когнитивные функции определяют уровень личности в 
социальной среде, это про отношение к себе и во взаимодействиях с окружающим миром. Каждое 
обыденное и повседневное действие связано с познавательной сферой, и определенной  работой 
мозга. 

Таким образом, следует отметить, что при помощи когнитивных функций происходит анализ и 
синтез всех поступающих сведений и впечатлений извне к человеку. Уровень когнитивного развития 
очень важен для психо-социальной адаптации человека, от этого зависит скорость научения, 
способность к овладению новыми знаниями и их практическое применение в различных сферах 
деятельности. Благодаря этим функциям человек самостоятельно стремится к приобретению  знаний 
и умений, формируется устойчивый мотив к самосовершенствованию, стремится к творческой 
самореализации. Знания и возможности, полученные при этом, способствуют развитию более 
высокого уровня интеллектуальных способностей, формированию творческого потенциала, 
накоплению практического опыта. Осмысливать и анализировать информационную среду, 
адаптироваться к условиям окружающего мира, планировать и достигать поставленные  цели 
возможно лишь в том случае, если когнитивные функции развиты и находятся в пределах 
относительных норм, тем самым способствуя к  улучшению качества жизни человека. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА ЖУРНАЛИСТА В  УСЛОВИЯХ 

МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИИ 
Актуальность нашего  исследования определена тем, что в условиях медиаконвергенции 

происходит трансформация деятельности журналиста, в  связи с чем     становятся востребованными 
новые виды умений и навыков, которыми должен владеть специалист. 

Учёные, анализирующие  процесс конвергенции (от лат. convergo - «сближаю»; англ. 
convergence - «схождение в одной точке») в разных отраслях науки,  таких, как  биология, медицина, 
экономика, химия и  др.,  дают различные характеристики этому феномену, поскольку ограничить 
всю многозначность термина     рамками  короткого определения   невозможно. 

Теоретик журналистики М. М. Павликова   предлагает  следующую формулировку: «Это 
распространение одного и того же содержательного продукта по разным каналам, разными 
средствами. В широком смысле конвергенция понимается не только как взаимное влияние явлений, 
но и как взаимопроникновение технологий, стирание границ между ними» [1, 12].  Применительно к 
масс-медиа  - это процесс интеграции, слияния  информационных и коммуникативных технологий в 
единый информационный ресурс, стирание границ между ними.  При этом мономедийная среда 
заменяется мультимедийной и возникает новая форма коммуникации - интерактивность. 

С семидесятых годов прошлого столетия  это понятие  стали  использовать  при  отображении     
«стирания границ между медиа как средствами обоюдной коммуникации, такими, как телефон, 
почта, телеграф, и как средствами массовой коммуникации, такими, как пресса, радио и телевидение» 
[2, 15].  «Конвергенция, как  отмечает профессор Е.Л. Вартанова, представляется процессом, который 
в ближайшие десятилетия может полностью изменить не только системы СМИ и коммуникации, но и 
различные, связанные с ними индустрии» [3, 39].  

Конечно, если радио позволяет узнать, что произошло, телевидение позволяет увидеть, как это 
происходило, а газета на следующий день позволяет узнать, почему это произошло, то,  благодаря 
влиянию интернета, ответы на все эти вопросы содержатся в одном журналистском тексте. 

В итоге мы получаем совершенно новый продукт, обладающий уникальными свойствами, 
технологией производства, особенностями восприятия. Исходя из всего вышесказанного, можно 
предположить, что в ближайшее время будет наблюдаться тенденция развития СМИ в глобальной 
сети, что в конечном итоге неизбежно приведёт к созданию конвергентных редакций. Однако 
полного перехода массовых медиа в интернет ожидать не стоит.  

Конвергенция становится синонимом магистральных преобразований в медиасфере. Одной из 
наиболее значимых моделей продвижения масс-медиа справедливо считают конвергентную 
редакцию. Её концепция заключается в сближении разных форматов медиа: традиционного - 
печатного и вещательного, а также онлайн, мобильного. Конечно, этот процесс в разных странах 
развивается по-своему, поскольку на него оказывают влияние некоторые внешние факторы: уровень 
развития Интернета, рынка мобильной индустрии и ИКТ; количество интернет-пользователей;   
специфика медиарынка; вопросы, возникающие в законодательной сфере страны и др. 

Анализ медиа показал, что ещё в 2006 г. мировые СМИ сообщали о переезде Издательской 
группы «Телеграф» (The Telegraph Group) в новое помещение, чтобы объединить в одном рабочем 
месте сотрудников, готовящих печатную и интернет-версию. «Репортеры и сотрудники из всех 
других отделов, разместились  на первом этаже и вместе работают над производством контента для 
вебсайта, ежедневного и воскресного выпусков газеты. В 2009 г. в новом здании также 
расположились команды, готовящие газеты «Гардиан» и «Обзервер» (The Observer), а также 
интернет-сайт «Гардиан.ко.юкей». Печатные и онлайн-журналисты разделены по группам от 5 до 28 
человек, это репортеры, редакторы отдела в газете и на сайте, а также менеджер группы» [4]. Спустя 
некоторое время из тех же СМИ можно было узнать о создании новых редакций, кроме США и 
Англии, также в ЮАР, Норвегии, Дании. 

В России одной  из первых по пути конвергенции пошла редакция газеты «Комсомольская 
правда». Кроме бумажного варианта издания, она ежедневно стала обновлять информационный сайт, 
вводя в него не свойственные газетным изданиям аудио - и видеопубликации. Радио «Комсомольская 
правда» круглосуточно держало аудиторию в курсе происходящего в стране и мире. Издательский 
дом «КП» и все его проекты («Комсомольская правда», «Советский спорт», еженедельник «Футбол», 
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«Экспресс газета», Интернет-сайт kp.ru, пресс-центр) стали базовой платформой для создания 
уникальной радиостанции. Слияние технологий позволило охватить разные жанры: новости, блоки 
информации, ток-шоу, социально значимые и музыкальные программы, развлекательные передачи.  

Со временем в редакциях стали выделять отдельных журналистов, которые готовили различный 
контент для сайта, редактировали материалы основной редакции, дополняли их фото и 
видеоматериалами. Некоторые интернет-отделы, например интернет-редакция «Комсомольской 
правды», превращались в службы выпуска, объединяющие программистов, дизайнеров, 
верстальщиков и большой штат выпускающих редакторов». Ряд Российских деловых газет -   
«Ведомости», «КоммерсантЪ», «РБК Daily»  -  тоже сменили традиционные форматы редакций на  
конвергентные. Теперь они производят принципиально новый информационный продукт. 

Как показал наш анализ, процесс конвергенции во многих странах мира успешно осваивают 
региональные издания. Это относится и к практике работы казахстанских средств массовой 
информации. Журналист Гулим Амирханова, в своём обзоре, названном «Казахстан. Примеры 
успешного перехода на конвергентный формат» рассказывает о первых удачных интерактивных, 
мультимедийных проектах в стране и их своеобразии [3].  

Первопроходцем в западном Казахстане стала городская газета «Уральская неделя». В первые 
же дни после запуска ресурса  uralskweek.kz было зафиксировано десять тысяч просмотров в день. 
Наиболее популярными оказались рубрики «Благо творить» и «Народная новость», одной из главных 
задач которых была поддержка людей, попавших в трудную ситуацию, помощь тяжело больным 
детям г. Уральска в получении необходимого лечения. Так, в одном из выпусков сообщалось, что, 
благодаря организаторской деятельности журналистов, читатели газеты совместно с фондом 
«Жулдуз» «помогли  четырёхлетней Анжеле Даутовой вернуть зрение». 

С переходом на новый формат Костанайской городской газеты «Наша газета», что в Северном 
Казахстане, изменилась структура работы редакции. Вслед за журналистами конвергентные и   
мультимедийные формы работы в ng.kz стали использовать фотографы. Много восторженных 
откликов читателей вызвал сюжет Николая Соловьева, которому удалось, благодаря флип-камере, 
запечатлеть подводную охоту. «При этом выяснилось, - пишет СМИ, - что с помощью гаджета  
можно делать интересные фотоснимки под водой». 

В Южном Казахстане нововведением отличились сразу три редакции телеканала Otyrar-tv.kz.     
Характерно, что первыми из средств массовой информации республики они смогли запустить разные 
версии сайта: на русском и государственном языках.   

Карагандинская газета «Новый вестник», представляющая Центральный Казахстан, смогла 
например, заинтересовать адресатов творческими видеопроектами. Своеобразным общением с 
аудиторией стали видеоуроки под рубрикой «Город мастеров» о  необычных поделках своими 
руками.  Актуальными и занимательными материалами привлекает внимание сайт «еКараганда» -  
крупный информационно-развлекательный портал города и области, слоган которого - «Узнай всё о 
жизни города на одном сайте.  Этот ресурс в полной мере можно назвать современной конвергентной 
редакцией. В  освещении событий региона задействованы онлайн ТВ, новостной портал, страницы в 
соцсетях и авторские блоги. Как выяснил наш опрос, большой популярностью пользуется «Лента 
блогера», где интерес представляют рубрики: Фотокомиксы, Коллаж недели, Коллаж года, 
Фотография дня и др. 

Анализ региональных средств массовых информаций показал, что конвергентный формат  
способствует развитию фоторепортажей. Появилась возможность публиковать на сайте большее 
количество удачных актуальных фотографий, чем это происходило раньше.  

Для новых масс-медиа характерны оперативность, взаимосвязанность и двухсторонний характер 
электронной коммуникации как отправителя сообщения, так и аудитории. Следует подчеркнуть, что 
современный этап развития информационных технологий, новых масс-медиа  позволяют 
организовать диалог с аудиторией в режиме реального времени.  

Высокий уровень интерактивности в настоящее время возможен, благодаря прогрессивным 
технологиям в радио-, телесфере, созданию электронных версий печатных изданий. «Содержательное 
качество интерактивной журналистики обеспечивается одномоментностью или близкой сопря-
женностью во времени действий по производству, обработке, распространению и корректировке 
информационного потока, связанного с реакцией потенциальной целевой аудитории», - считает Е. 
Л. Вартанова [3, 81].  
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Современным медиа-компаниям, активно использующим инновационные формы и методы   
реализации медиа-продукции, такие как онлайн-газета, радио в интернете, веб-телевидение, удаётся  
увеличить выпуск информационных и развлекательных материалов.  

Характерной особенностью новых медиа является возможность адресата узнать свежие новости 
в реальном времени, если его компьютер в момент знакомства со СМИ подключен к интернету, а 
пользователь авторизован в сети с e-mail, подписанным на рассылку определённого интернет-
издания. Если заголовок-ссылка заинтересовал читателя, то, «кликнув» по этому сообщению,  
читатель мгновенно переходит к статье, расположенной на сайте издания, осуществляющего 
рассылку, и узнаёт подробности заинтересовавшей его новости. 

В конвергентных медиа, когда авторы стремятся создать нестандартные отношения с адресатом, 
интерактивный типа текста нередко доминирует.   

Один из ярких признаков новых СМИ - броские, интригующие заголовки-ссылки, 
содержательный, лид и т.п. Всё это, безусловно, рассчитано на привлечение читателя: «Полиция 
активно ведёт «мусорную» видео-охоту» – (материал о камерах видеонаблюдения, при помощи 
которых выявляют граждан, выбрасывающих мусор на улицах города); «Сегодня, 22 января, в 12 
часов состоялось открытие первого в Караганде семейного ресторана McDonald’s»; «Ресторан 
открылся по проспекту Бухар-Жырау 75/14 и уже принял первых посетителей» («еКараганда»). При 
этом даже очень интересная или важная статья  может остаться непрочитанной, если заголовок-
ссылка или лид не привлекли внимание. 

Характерно, что с переходом издания на новый формат появилась возможность знакомиться с 
новостями своего региона ежедневно.  

Позитивные изменения перехода на новый формат очевидны. Они связаны с тем, что источники 
информации стали доступнее в Интернете, повысилась оперативность работы, скорость передачи 
информации, активизировались связи с источниками информации и аудиторией по мобильным 
каналам.  

Таким образом, такие внешние факторы, как рост рынка мобильной индустрии; возрастающее   
число пользователей всемирной сети оказали влияние на развитие конвергенции во многих редакциях   
газет, которые сегодня делают основной акцент на развитии аудиовизуального контента на сайте и 
активно используют новые каналы распространения информации. Конвергентные процессы и 
многоплатформенность контента превращают журналиста  в универсального и мобильного, 
интерактивного и многофункционального. Ему предстоит в разных ситуациях исполнять  разные 
роли специалиста:  информатора, модератора, собеседника, аналитика, расследователя, просветителя, 
агитатора, развлекателя, рекламиста и т.п.  

В то же время ряд практикующих журналистов отмечает и другую сторону вопроса: чрезмерная 
интенсификация труда,  слабая действенность публикаций, вторичность информации,   утрата 
качества эксклюзивности и сужение классических методов журналистики, порой несовпадение 
позиций издателя и устремлений творческого сотрудника и формата издания. При повышенном 
внимании к внешним способам предъявления информации, процесс журналистской работы 
становится недостаточно творческим. В погоне за читателем легко потерять индивидуальность.  И 
даже  профессионал, изо дня в день, выполняя механические действия,  может превратиться в 
обычного   транслятора вестей. Поэтому очень  важно, чтобы сотрудниками  новых  медиа 
становились заинтересованные в результате,   креативные  авторы  с нестандартным мышлением. 

Безусловно, на разных платформах ценятся журналисты с большим  опытом работы. Создание 
аудио- и видеоконтента на сайте требует от специалистов новых навыков и умений. Эти и другие 
факторы, связанные с развитием медиа в эпоху глобализации, наш взгляд,  должны стать темой для 
размышления начинающим журналистам. Процесс конвергенции во всем мире связан с обучением и 
переобучением сотрудников. Журналист не должен прекращать обновление знаний с окончанием 
учебного заведения. Навыки и компетенции, творческий поиск в условиях конвергенции должны 
непрерывно развиваться. Миссия служения обществу - основное назначение журналистики, что 
остается неизменным, несмотря на происходящие преобразования. 
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МНОГОЗНАЧНЫЕ НОМИНАЦИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ 
 

Термин полисемия впервые был использован в работах древнегреческих философов (от др.-греч. 
poli «многочисленный» и sema «значение»). Древнегреческие философы не изучали многозначность 
как лингвистическое явление, и их исследования были подчинены решению философских проблем. 
Рассматривая вопрос о природе имен и их семантической производности, Демокрит вплотную 
подошел к проблеме многозначности слов. Он даже ввел специальный термин для их обозначения – 
полисемы. 

Явление полисемии обусловлено действием в языке закона асимметричного дуализма языкового 
знака, согласно которому означающее (звучание) и означаемое (функция) постоянно скользят по 
«наклонной плоскости реальности». Звучание и функция могут «выходить из рамок», установленных 
для него партнером: означающее стремится обладать иными функциями, нежели его собственный 
знак. Они асимметричны и, будучи парными, оказываются в состоянии неустойчивого равновесия. 
Стремление означаемого «выйти из своих рамок» ведет к возникновению синонимии, аналогичное же 
стремление означающего порождает полисемию [1]. 

До сих пор не существует признаваемого всеми определения термина полисемия. Мы 
придерживаемся точки зрения Ю.Д. Апресяна, который считает, что лексическая многозначность 
определяется через понятие сходства значений: значения а 1 и а 2 слова А называются сходными, 
если существуют такие уровни семантического описания, на которых их толкования (семантические 
деревья) или коннотации имеют нетривиальную общую часть, и если она выполняет в толкованиях 
одну и ту же роль относительно других семантических компонентов [2, с. 13]. Это определение не 
требует того, чтобы общая часть имелась у всех значений многозначного слова. Достаточным 
условием многозначности является наличие связи каждого из значений, хотя бы с одним другим 
значением. Наличие общей части у значений полисеманта является непременным условием 
успешного поиска его содержательного ядра. 

Как известно, словарный запас является не простым набором лексических единиц, а 
представляет собой обладающее структурой единство, элементы которого взаимосвязаны. Все 
лексико-семантические варианты многозначного слова – это элементарные конструктивные единицы 
лексико-семантической системы, такими «клеточками» в семантической матрице, в которых 
отражены как объективная действительность, так и воображаемый мир человека. 

Таким образом, анализ многозначных лексем позволит восстановить языковую картину миру 
человека. В нашей работе мы хотим представить многозначные номинации славянских языческих 
богов, благодаря которым мы можем воссоздать языковую картину мира славянского язычника.  

Проведя анализ 80-ти наименований языческих богов, мы пришли к выводу о том, что 76% (61 
единиц) являются однозначными, 24% (19 единиц) – многозначными. Среди полисемичных слов 
отмечены слова с 2-мя значениями 10 наименований, с 3-мя и более – 9.  

Моносемичными являются следующие номинации: Белбог «хранитель и податель добра, удачи, 
справедливости, счастья», Велес «один из древнейших восточнославянских богов, бог-облачитель, 
который покрывает небо дождевыми тучами, или, выражаясь метафорически, заволакивает его 
облачным руном, выгоняет на небесные пастбища облачные стада», Дивия «богиня природы, мать 
всего живого», Ладо «божество веселия и всякого блага», Лед «этому божеству славяне молились об 
успехе в сражениях, он почитался правителем воинских действий и кровопролитий», Рожаницы 
«женское рождающее начало, дающее жизнь всему живому: человеку, растительному и животному 
миру», Чернобог «ужасное божество, начало всех злоключений и пагубных случаев. Чернобог 
изображался облаченным в броню» и др. 

Высокий процент однозначности говорит о том, что данные слова, являясь именами божеств, то 
есть высших мифологических существ, не могли служить названием для других низменных 
предметов или явлений.  

Полисемичными являются следующие номинации: Авсень – 1. божество, возжигающее 
солнечное колесо и дарующее свет миру (т.е. приводящее с собой утро дня или утро года (весну)», 2. 
«первый день весны, 1 марта»; Желя – 1. ««богиня смертной печали», 2. «жаль, сожаление, печаль, 
грусть, скорбь, от этого желети (Русская правда) лишаться чего-то, терять»; Карна – 1. 
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«персонификация плача по покойному, ритуального оплакивания; богиня плакальщица», 2. «крик 
птицы Corvus grandarius (из рода вороновых)»; Денница – 1. «образ полуденной зари (или звезды), 
мать, дочь или сестра солнца, возлюбленная месяца, к которому ее ревнует солнце», 2. «трад.-поэт. 
утренняя заря», 3. «утренняя звезда»; Доля – 1. «добрая богиня, помощница Макоши, ткет 
счастливую судьбу», 2. «часть целого», 3. «участь, судьба», 4. «русская мера веса, равная 44 мг, 
применявшаяся до введения метрической системы»; Заря (Зоря) – 1. «богиня зари, сестра Солнца», 2. 
«яркое освещение горизонта перед восходом и после захода солнца», 3. «начало, зарождение, ранняя 
пора чего-либо», 4. «военный сигнал на барабане, горне или трубе в часы подъема и при отходе ко 
сну»; Лада – 1. «символизирует природу, жизненную силу, мать солнца и воды, богиня любви, 
гармонии, брака, веселья, красоты и всякого благополучия», 2. «народно-поэт. милый (милая), 
возлюбленный (возлюбленная), супруг (супруга)», 3. «фольклор. муж, жена (обычно по отношению 
друг к другу)», 4. «ходить ладой. Водить хоровод»; Перун – 1. «один из главных богов древних 
славян, означает светоносное начало; божество грома и молнии», 2. «сильный гром, громовой 
раскат», 3. «молния», 4. «вихрь», 5. «капризный ребенок», 6. «сильный кашель, от которого болит 
грудь». 

Представленные лексико-семантические варианты мы дополнили материалом из других 
лексикографических источников: С.Е. Гладилин «Славяне», В.И. Даль «Толковый словарь живого 
великорусского языка», «Словарь русских народных говоров», «Словарь русского языка: В 4-х т.» 
под ред. А.П. Евгеньевой, «Толковый словарь русского языка: В 4 т.» под ред. Д.Н. Ушакова, 
«Большой энциклопедический словарь». 

Рассмотрим некоторые из многозначных номинаций более подробно. 
Купала – бог земных плодов, урожая, достатка и воды; бог летнего солнца. Большой 

энциклопедический словарь предоставляет следующие определения: 1. Славянско-русский 
мифологический персонаж в образе девушки, раздающей цветы; 2. Народный праздник летнего 
солнцестояния – Ивана Купалы (в ночь на 24 июня ст. ст., когда церковью празднуется рождество 
Иоанна Крестителя). Сопровождался собиранием целебных трав, цветов, обрядами с огнем и водой, 
песнями, играми, хороводами и гаданиями [3]. Развитие многозначности данного слова связано с тем, 
что доподлинно неизвестно, существовал ли в действительности языческий бог Купало, либо же он 
являлся лишь персонифицированным олицетворением праздника. Так летнее празднование Купалы 
было посвящено Яриле – славянскому мифологическому персонажу, связанному с идеей плодородия. 
Купалой назвать этот праздник могли потому, что одним из главных обрядов дня было купание в 
водоёмах (само название Купало иногда соотносится с купелью). Однако, по мнению некоторых 
исследователей (Н.М. Гальковский), у славян действительно существовал бог Купало. 

Коляда – божество, воплощение новогоднего цикла. В толковом словаре под редакцией 
Д.Н. Ушакова представлено несколько значений слова «коляда»: 1. Рождественский обряд, преим. на 
Украине, сопровождающийся песнями и обходом соседей (теперь исчезнувший). 2. Припев к 
обрядовым песням, относящимся к празднованию Рождества. | Самая обрядовая рождественская 
песня (редк.). 3. Вознаграждение, сбор, получаемые лицами, совершающими этот обряд, от тех, кого 
они обходят. 4. Канун праздника Рождества. Представленные значения связаны со спорами, идущими 
вокруг происхождения божества, этимологии его имени, связи с дохристианской и христианской 
культурой [4]. Так О.Н. Трубачев считает Коляду славянским языческим богом, А.Б. Страхов же 
отрицает связь данного имени с мифологической культурой. О.Н. Трубачев пишет о том, что слово 
хранит следы дохристианского значения «обряд, связанный с началом года» и лишь вторично (в ходе 
последующих христианско-латинских, средневеково-немецких влияний) приобщилось к празднику 
собственно Рождества [5, с. 134-135].  

Рассмотрим семантическую структуру слова Мара. Мара – божество ночи, болезней, тревожных 
сновидений, беспокойства, зла, приведений; воплощение смерти и мора. В «Словаре русских 
народных говоров», помимо этого даны и другие лексико-семантические варианты: Мара – 1. 
Призрак, приведение; 2. По суеверным представлениям – существо женского пола, обитающее в 
доме, которое ночью допрядает то, что оставлено недопряденным, причем путает и рвет кудель и 
пряжу; 3. По суеверным представлениям – злое существо, воплощающее смерть; 4. О неуклюжем 
человеке; 5. О неряшливой женщине, замарашке; 6. О желудке ненасытного человека. Жадной, что 
увидит в миру, то все бы в свою мару. 7. О человеке (обычно о женщине) или животном слабого 
здоровья; 8. Что-либо маленькое, незначительное; ничтожность; 9. Гибель. [6, с. 367]. 

Рассматриваемое слово в диалектной системе имеет несколько омонимов: 
1. Мара – 1) Нары, полати; 2) Хлебная телега. 
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2. Мара – 1) Любимый, любимая; 2) Барышня, девушка. 
3. Мара – курган, насыпь, холм [6, с. 368]. 
Большинство значений образовались путем метафорического переноса функции богини на 

определенные природные явления, как в первом случае (сухая мгла, вредная для растительности 
может привести к их гибели, также и туман на море или реке, который способен запутать 
мореплавателей), либо, теряя свою божественную суть, называть отрицательных потусторонних 
существ, как во втором случае (призрак или существо, путающее пряжу), благодаря потери 
персонификации в некоторых диалектах, например, в западно-брянском, привело к тому, что слово 
стало обозначать само явление гибели, помимо этого, в Чистопольском уезде Казанской губернии 
словом «мара» называли погребальные памятники (курганы). Другие же значения образовались через 
сходство образов: «Представляли ее (Мару) бледной, растрепанной, страшной женщиной, которая 
появляется как приведение». Отсюда следующие значения: «О неуклюжем человеке»; «О 
неряшливой женщине, замарашке»; «О человеке (обычно о женщине) или животном слабого 
здоровья». Объяснить появления других значений довольно затруднительно, так как связь с богиней 
не прослеживается. 

Изучив многозначные номинации славянских языческих богов, можно сделать вывод о том, что, 
в большей степени, полисемия образуется на основе функций божеств, либо же происходит перенос 
наименования на конкретные явления, предметы, действия, которым покровительствуют те или иные 
боги. Это происходит на основе образного ассоциативного мышления древних славян.  
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ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-МƏДЕНИ ҚҰНДЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

АСПЕКТІЛЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Бүгінгі таңда еліміздің үштен бір бөлігін құрайтын жастар - келешек қоғамның жарқын 
болашағын қалыптастыратын стартегиялық мақсаттарды жүзеге асырушысы екені мəлім. Сондықтан 
жастардың білімді, дəстүрмен қатар өз заманының озық мəдени құндылықтарын меңгерген, бəсекеге 
қабілетті болуы маңызды. Жастардың дұрыс əлеуметтенуімен қоса ұлттық құндылықтарда 
тəрбиеленуі де өте маңызды. 

Қазіргі уақытта тəрбиенің қоғамдағы маңызы зор, өйткені тəрбие қазіргі заманғы ұрпақтың 
рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастыру мен дамытудың өзіндік негізі болып табылатын «кепіл» 
рөлін атқарады. Қазақстандағы бірде-бір əлеуметтік, экономикалық жəне саяси жобалар əр адамның 
жəне жалпы қоғамның рухани жаңғыруынсыз ойдағыдай жүзеге асырыла алмайтыны анық. 

Қазақстан қоғамның қазіргі уақыттағы дамуында рухани мəдениетті тұлға тəрбиелеу мəселесінде 
- жеке тұлғаның дамуындағы тəрбие бағытының рөлі ерекше. Кəсіптік білім ала отырып, болашақ 
маман ретінде қазіргі жастардың мəдени дамуына рухани-адамгершілік құндылықта өте қажет деп 
ойлаймын. 

Тəрбиенің өзекті мəселелерінің бірі - жас ұрпақтың интеллектуалды қабілеттері мен тəрбиесі 
оның бай рухани ішкі əлемімен жəне жоғары деңгейімен өзара əрекетте болуына байланысты. 
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Əдетте, бұл ең алдымен, адамның қалыптасуына, оның қайталанбас даралығын, өзіндік тұлғалық 
қалыптасуына, адамгершілік сана-сезімін, шығармашылығы мен тарихи менталитетін 
қалыптастыруға қатысты. 

Жастар қазіргі кездегі рухани құндылықтарды қалыптастыру кезеңіндегі қоғамдық 
қатынастардың субъектісі ретінде өзіндік ерекшеліктерге ие. Олардың ішіндегі маңызды 
сипаттамалар мəдени-əлеуметтену, кəсіби жəне азаматтық даму болып табылады. Психологиялық-
педагогикалық зерттеулер студенттік жас кезеңде жеке тұлғаның əлеуметтік мəнін белсенді түрде 
бекітуді, оның қоғамдағы орны мен рөлінің өзгеруін, ересек адамгершілік құндылықтар əлемімен 
жаңа қатынастарға түсетіндігін көрсетеді. Жастардың рухани мəдениетін қалыптастыру тек жас 
ұрпақтың ғана емес, бүкіл қоғамның өмірі үшін шешуші маңызға ие. Тұрақты рухани бағдарламалар - 
жастардың күрделі заманауи əлемге бейімделуінің жəне өзіндік өмірлік стратегиясын құрудың 
қажетті шарты. 

Қазір бүкіл əлем қиын кезеңді бастан өткеріп жатқаны жасырын емес. Дағдарыстық құбылыстар 
өмірдің барлық саласында: экономикалық, əлеуметтік, құндылық бағдарлары саласында болып 
жатыр. Алғы ұрпақ кейінгі оқиғалардың əсерінен оңай өзгермейтін құндылықтарды орнықтырып 
үлгерді. Жастар дегеніміз - қоғамның осы уақытқа дейін өзіндік құндылықтар жүйесін дамытатын 
бөлігі жəне бұл жүйе көбіне айналада болып жатқан жағдайларға байланысты. Өз кезегінде, 
жекелеген елдерде жəне əлемде бірнеше жылдан кейін не болатыны қазіргі жастардың өмірлік 
құндылықтарына байланысты болады. 

18-20 жасқа дейін адам, əдетте, негізгі құндылықтар жүйесін қалыптастырады, яғни осы 
құндылықтар келешекте оның барлық шешімдері мен əрекеттеріне əсер етеді.  

Өзінің мəні бойынша жас ұрпақ прогрессивті де, консервативті де емес, бұл кез-келген іске 
дайын əлеует. Болашақ тəуелсіз өмірге дайындық кезінде ол өзінің физиологиялық жəне 
интеллектуалды күштерін еркін пайдалануға үлкен құштарлықты сезінеді, сонымен қатар ол өзінің 
идеяларын əлеуметтік практикалық өмірге айналдыруға асық. Қоғамдық өмірге қадам басқан жастар 
мүмкіндіктерінің инновациялық əлеуеті, қоғамға бейімделуге жəне оқшаулануға дайын екендігін 
көрсетеді. 

Жастар үлкен интеллектуалды əлеуеттің иесі ретінде тек материалдық жəне рухани 
құндылықтардың тұтынушысы болып саналмайды, сонымен қатар олар өндіруші болып табылады. 
Өйткені тек жас ұрпақ қоғамды жаңарта алады жəне оған елеулі өзгерістер енгізе алады. 

«Тəрбие - бұл ұлы нəрсе, ол адамның тағдырын шешеді», - деген еді В.Белинский. Рухани білім 
нені қамтиды? Рухани тəрбие - адамның тұрақты жəне үйлесімді қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз 
ететін өмірге құндылықтық қатынасты қалыптастыратын тəрбиенің маңызды аспектілерінің бірі. 
Рухани білім өзінің мəні бойынша адамның парыз, əділеттілік, шынайылық, жауапкершілік 
сезімдерін жəне адамның қоғамдағы іс-əрекеттері мен идеяларына мəн бере алатын басқа қасиеттерді 
қалыптастыра алады [1]. 

Рухани-адамгершілік тəрбие беру, білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. 
Тəрбиенің мақсаттары мен міндеттері қоғамдағы басым қатынастармен анықталады. Алайда, қазіргі 
қоғамда қандай əлеуметтік қатынастар құрылып жатқанын анықтауға бола ма? Қазіргі жас ұрпақтың 
өмір сүру жағдайы күрделі жəне түсініксіз. Күнделікті жағымсыз ақпарат ағындары жастардың нəзік 
психикасын басып кетеді. Бұқаралық ақпарат құралдарының олардың санасына əсері, күтпеген 
салдарға əкелуі мүмкін. Қазіргі жастарға жігерлі мінез жəне рухани жетілмегендік тəн. Осыған 
байланысты қазіргі жастардың рухани депрессия жағдайында екендігі туралы белгілі бір қорытынды 
жасауға болады [3]. 

Қазіргі заманғы педагогикалық парадигма білім беруді жеке тұлғаның шығармашылық 
мүмкіндіктерін кеңейтуге, барлық қабілеттерді жетілдіруге, соның ішінде қоршаған əлемді 
эстетикалық қабылдау қабілетін жетілдіруге жағдай жасау процесі ретінде қарастырады. Рухани-
эстетикалық тəрбиенің ерекшелігі - рухани құндылықтарды қалыптастыру процесінде 
тəрбиеленушінің өзінің жеке белсенділігі жағдайында ғана қалаған педагогикалық нəтижеге 
жетуінде. 

Халықтық педагогика ғасырлар бойы қалыптасып, шыңдалған сенімді де құнды құрал болып 
қала бермек. Адам тəрбиелеудің халықтық бағдарламасы көпқырлы жəне кең. Оны жүзеге асыру 
құралдары да сан алуан. Жастардың тұлғалық бейнесін қалыптастыруға бүкіл халық өмірі ықпал етті: 
бəрі тəрбиелейді, барлығы тəрбиеледі, бəрін тəрбиеледі. Толық адамды тəрбиелеуді халық мейлінше 
нақты жəне анық түсінді: сөзі гаүһар адамның синтездік бейнесі ғана емес, сондай ақ, нақты толығу 
еңбекте, ақыл – ой адамгершілік – құлық, əсемдікке бағдарлауды қамтамасыз ету. Тұлғаның нақты 
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сипаттары тек тілек – сөздер төңірегінде болған жоқ, олар тəрбие тəжірибесімен тығыз байланысты 
алға шықты, яғни сөз бен істің бірлігі - халық педагогикасының қуатты тұстарының бірі [4]. 

Бүгінгі заманның талап-тілегімен үндесіп жатқан қазақ дана-ғұламаларының əлеуметтік қызмет 
туралы пайымдаулары да қазіргі қоғамдық мəдениетті дамытудың маңызды түрі болғандығының 
дəлелі Ж. Аймауытов «Бас мақсатын біржола ұмытып, əлеумет қызметіне біржола берілетін болу 
мүмкін емес, ондай адам кемде-кем. Біреу əлеумет үшін еңбегін көп жұмсайды, біреу бойын тежеп, 
бас мақсатын көбірек сағалайды. Айырма жалғыз осында....Қайткенде əрі жеке адамның, əрі 
əлеуметтің пайдасы бірден табылады? Қай уақытта əлеумет тілегі мен жеке адам тілегі тоғысады. Əр 
адам табиғатына біткен қабілетіне, ыңғайына, зеректілігіне қарай өз орнына қызмет етсе, сонда 
табылады»- деп жаңа тұрмыс құруға белсене кіріскен қазақ жастарын мəдениетті адам болуға, алуан, 
білетін кісі болуға тырыс, əлеуметтің мəнін түсін» - деген өсиет айтады. «Өзін-өзі танымаған өзгені 
тануға шорқақ болады»,- дейді автор. Біздің ойымызша, Ж.Аймауытовтың ғылыми 
тұжырымдарының қазір де маңызы зор, ол өмірден өз орнын дұрыс таба алмай, бос уақытын құр 
өткізіп, қызмет əрекетінде негізгі мақсат ұстай алмай жүрген кейбір жастарымызға айқын жол 
нұсқауы жоқ [5]. 

Қазіргі жастар тəуелсіз Қазақстанда өсті, олардың көз алдында мемлекетіміздің қалыптасуы 
жүрді. Олардың ана сүтімен бойында патриотизм жəне өз тəуелсіз Отандарына деген 
сүйіспеншіліктің терең сезімі дарыған. Қазақстанның əлемдегі барынша дамыған 50 мемлекеттің 
қатарына кіру жөніндегі барлық ойлар мен жоспарларды қисынды қорытындысына жеткізетін де 
жастар болмақ. Жастардың білімдері, күш-жігерлері мен еңбектері күшті де өркенді Қазақстанды 
орнатуына жұмыс істейтініне сенім мол. Еркін елде өскен ұрпақтың рухы əрдайым биік болуы тиіс. 
Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса, ол елдің еңсесі де биік болады. Өршіл, 
намысшыл жас отаншыл патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал қызмет етуге ұмытылады [6]. 

Қазақстанның қазіргі жастары - бұл елеулі саяси, əлеуметтік жəне экономикалық  өзгерістер 
кезеңінде туып-өскен ұрпақ. Бұл, əлемге өзіндік көзқарасы бар, өз ұстанымымен жəне 
құндылықтарымен ерекшеленетін жастар. Қазіргі уақытта қазақстандық жастардың құндылық жүйесі 
өткен ұрпақтың құндылықтарынан айтарлықтай өзгеше. Жастардың құндылық бағдары екі негізгі 
аспектінің əсерінен қалыптасады. Оның біріншісі - моральдық қатынастардан, гуманизмнен, 
қайырымдылықтан көрінетін рухани мазмұн. Соңғы онжылдықта жастардың құндылық бағдарына 
əсер ететін екінші аспект өзекті бола бастады - бұл индивидуализм, рухани құндылықтардан 
материалдық құндылықтардың жиі басымдығы. Қазіргі заманғы жастардың өмірінде басты 
басымдықтар болып табысты мансап, отбасы, достық қарым-қатынас, пайдалы байланыстар құру, 
өзін шығармашылықпен немесе хоббиімен жүзеге асыру мүмкіндігі табылады. 

Қазіргі қазақстандық жастардың негізгі өмірлік құндылықтары: отбасы, достары, денсаулығы, 
қызықты жұмыс, ақша жəне əділеттілік (қазіргі кездегі құндылықтың маңызы артып келеді). Діни 
сенім өмірдегі басты жеті құндылықты жабады. Басқаша айтқанда, қазіргі жастардың құндылық 
бағдары - бұл отбасын құру, денсаулық сақтау, адами капиталды қалыптастыру жəне дамыту. 
Неғұрлым жалпыланған түрде адам капиталы дегеніміз - бұл болашақта инвестициялау арқылы 
адамға жоғары кірістер алуға мүмкіндік беретін білім, білік, дағды, денсаулық жəне т.б. [7]. 

Бүгінгі жастар көбінесе құндылық бағдарларды қандай да бір мақсаттар ретінде қабылдайды, 
оған қол жеткізгісі келеді, ол отбасы болсын, жұмыс болсын немесе шығармашылықта жетістік 
болсын. Қазіргі заманғы қазақстандық жастар көпшілік ойлайтындай ақша мен материалдық 
байлыққа қана қызықпайды. Материалдық құндылықтардан гөрі рухани сенім мен шығармашылық 
сияқты рухани құндылықтар маңызды. Қатысты сəттілік, демек, қазіргі жастар жастардың жеке 
қасиеттері мен шығармашылығы оған қол жеткізуге көмектеседі деп санайды. Жетістікке келетін 
болсақ, қазіргі заманғы жастар үшін  үлкен мақсаттарға қол  жеткізуге жеке құндылықтармен 
шығармашылық көзқарастың болуы маңызды. 

Жалпы алғанда, қазақстандық жастар өздерінің құндылық шеңберін қалыптастыру сатысында 
деп айтуға болады. Мұнда бірнеше факторлар маңызды рөл атқарады. Ең алдымен, бұл батыстану 
жəне нарықтық психология ағыны. Екінші процесс - мемлекеттік идеологияның əсері. Үшіншісі - 
рухани жəне мəдени дəстүрлерді жаңғырту. Дəл осы ағымдардың араласуы қазақстандық жас деп 
аталатын жаңа əлеуметтік шындықты қалыптастырады. Сонымен қатар, жастар өздерінің болашағы 
туралы оптимистік көзқарасқа негізделген. Жетістікке жетуге жəне əл-ауқатының жақсаруына сенеді. 

 
 
 



120 
 

Əдебиет: 
 

1. Дивногорцева С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной 
педагогической культуры. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

2. Покатыло В. В., Шигабутдинова Л. Р., Волкова А. В. О необходимости нравственного воспитания 
молодежи // Молодой ученый. — 2014. — №4. 

3. Табакаев, Ю.В. Реформаторский зуд и депрессия общественного сознания // Социальные процессы в 
современной Западной Сибири: сб. науч. трудов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. 

4. Төлеубекова Р., Жұматаева Е. Этнопедагогика: оқу құралы / Р. Төлеубекова, Е. Жұматаева.– Алматы: 
Эверо, 2018.– 400 б. 

5. Нуржанова Т.Т., Таурбекова А.С. Н Бос уақытты ұйымдастыру. Оқу-əдістемелік құрал / Нуржанова 
Т.Т., Таурбекова А.С. – Алматы, Эверо, 2020. -160 б. 

6. Сауытова Т.А. Студенттің дəптері (бірінші курс студенттеріне арналған): –Алматы, Эверо,2020.-152б. 
7. Елишев С. О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий «ценность», «ценностные 

ориентации» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Социология, Политология. 2010. № 3. С. 74–90. 
 
 
 

Муравьева О.О., Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, факультет 
философии и психологии, гр. МС-52, магистрант 
(Научный руководитель - к.социол.н., доцент Валитова З.Х.) 

 
ОБРАЗЫ ГОРОДА КАРАГАНДЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ГОРОЖАН 

(НА ОСНОВЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ) 
 

Сегодня мы живем в сверхурбанизированном мире. Города меняются, разрастаются, 
приобретают новый статус, в связи с чем возникают новые образы и символические качества 
архитектурно-пространственной среды. Как писал Кевин Линч, «у всякого горожанина есть свои 
ассоциации, связанные с какой-либо частью города, и этот персональный образ пронизан 
воспоминаниями и значениями» [1, с.15]. 

Задумывались ли вы когда-либо о том, какую же роль наши города играют в нашей 
повседневной жизни? Стэнли Милграм отмечал, что жить в крупных городах – потребность многих 
из нас, и мы должны хорошо понимать, как этот социальный факт влияет на наши чувства, мысли, 
поступки, формирует их. В этом и заключается необходимость изучения воздействия большого 
города на индивида [2]. 

Необходимость исследования городской среды стала неотъемлемым элементом 
социологической науки с момента ее возникновения. Ведь именно город как собирательный центр 
интеллектуальной мысли человека породил науку, дав ей тем самым область изучения. Именно 
городская среда является ареалом современного человека, его естественной средой, где он чувствует 
себя хозяином и творцом; именно в ней раскрывается его социальная природа. 

Интенсивное развитие и разрастание городов затрудняют восприятие их образа и ориентацию в 
них. Противоречивое городское пространство порождает такие же неоднозначные оценки, 
впечатления, эмоции и чувства. Это может затруднять идентификацию жителей с городом, так как 
для нее требуется целостный образ. 

Как отмечал Кевин Линч, город не только объект, воспринимаемый миллионами людей, 
различающихся социальной позицией и характером. Это также и продукт деятельности большинства 
застройщиков, которые постоянно изменяют его структуру на основе собственных соображений. 
Структура,в свою очередь, постоянно поддается изменениям в деталях, и только частичному 
контролю в росте и форме. Поэтому, искусство формирования городов - особое искусство, 
обособленное и от архитектуры, и от музыки или литературы. Оно многому учиться у этих искусств, 
но никогда не подражает им. Образ города в понимании Кевина Линча, это: «обобщенная мысленная 
картина окружающего материального мира в сознании человека» [1, с.17]. 

Для успешной жизнедеятельности человека в урбанистических условиях города, в котором он 
живет, должен быть так или иначе репрезентирован в его сознании; как раз этому феномену 
(«ментальной репрезентации») и посвящены статьи Стэнли Милграм о ментальных картах. 
«Стимулом к их написанию послужили идеи Кевина Линча. Его книга «Образ города» — 
блистательное исследование, посвященное проблеме «имагибильности» (imagability), или 
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представимости, городской среды, породившее огромную литературу, библиография которой на 
сегодняшний день насчитывает несколько сотен статей и публикаций. Параллельно вел свои 
разработки и географический департамент. Долгое время одной из основных его функций было 
картографирование местности, и вот совсем недавно он стал выпускать карты нового типа: они 
отражают не только то, какова географическая среда сама по себе, но и то, что люди думают о том, 
какова она» [2, с.30].  

Под образом города мы понимаем, прежде всего, выделение определенных знаков и явлений, 
относящихся и характеризующих данный город, в представлении индивида. Возникают естественные 
вопросы и исходящие из них задачи. Какие образы возникают у горожан при упоминании г. 
Караганда? Наиболее релевантным методом, позволяющим «увидеть» эти образы является метод 
ментальной карты. При помощи ментальных карт мы можем выстраивать представления о местности, 
пространстве, структуре, создаваемых карту образа города. «Анализ карт, фотографий, рисунков, 
сделанных обычными людьми, позволяет изучить особенности их восприятия и освоения жизненного 
пространства, вскрывая, например, проблемы доступности тех или иных элементов городского 
пространства (в том числе, социальных услуг, транспорта, занятости), социальной уязвимости 
отдельных групп городских жителей» [3, с.9]. 

Как утверждает Линч, психологическую карту можно использовать не только в научных целях. 
К примеру, по ней есть возможность определить, хорош какой-либо город или плох. Хороший город 
является наиболее «представимым», имеет множество известных всем символов и объектов, которые 
соединяются знакомыми всем маршрутами. Что касается посредственных городов, то они 
невыразительны и не поддаются описанию. 

«Ментальные карты – это исследовательский метод, при котором происходит визуализация 
социологического анализа отношения жителей к городу, новая форма общественного диалога, 
социально-культурной работы с населением. Получаемые в итоге карты суть спровоцированные, или 
целевые (выполненные для целей проводимого исследования) документы. Как правило, их 
сопровождают интервью, групповое обсуждение, иногда задание по изображению местности 
включается в вопросник» [4]. 

Вопросы городского развития все теснее связываются с представлениями об образе города в 
целом. Причина этого кроется в новой ступени формирования общества, при которой имидж, образ, 
бренд становятся факторами изменения городской реальности.  

В своем исследовании мыпоставили цель выявить наиболее распространенные образы города 
Караганды в представлениях карагандинцев. Определить какие образы города доминируют, выявить 
их символические интерпретацииу представителей молодого и старшего поколения. Одной из задач 
было рассмотрение форм пространственной организации города (картографирование г. Караганды) и 
ее обусловленность различными факторами («мой город», «основные пути», «масштабы освоения 
города», «место проживания». 

Исследование было проведено с использованием метода ментальных карт. В исследовании 
принимали участие жители г. Караганды, прожившие в нем не менее 10 лет, 2-х возрастных 
категорий: от 18 до 25 лет (в частности студенты), от 45 лет и свыше (в частности преподаватели). 
Общая выборка составила 10 человек. 

В ходе полевого исследования информантов просили выполнить несколько заданий. Основным 
заданием являлось создание ментальной карты. На чистом листе при помощи доступных графических 
средств информанты изображали в виде схемы, карты и любого другого изображения карту города 
Караганды в их представлении. Последующие задания были представлены в виде вопросника. 
Информантам предлагалось привести слова-ассоциации, связанные с их представлением о городе; 
перечислить наиболее привлекательные достопримечательности города Караганды и известные 
улицы города. 

В результате проведенного исследования мы выявили следующее: 
1. В задании привести слова-ассоциации для города Караганда, были написаны следующие 

слова: 
«Карлаг» (5), «Ссыльные писатели» (4), что отражает недавнее прошлое, ведь город, прежде 

известный больше по двум сталинским лагерям, в которых содержались деятели культуры и 
искусства. «Шахтеры» (7), «Шахты» (8), «Шахтерская Караганда» (5), «Шахтерская слава» (7), 
«Уголь» (4), «Третья угольная кочегарка Советского Союза» (2), «Добывающие корпорации» (1), 
некоторые фразы про «Рабочий город», «Караганде образцовый порядок, высокую культуру», 
«Единственная политическая и экономическая опора страны», «Слава шахтерскому труду». Как 
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видно, такие ассоциации связаны, в первую очередь, с историей города, его индустриальностью, 
специализацией на угольной промышленности. Как известно, город изначально строился 
разбросанно, располагался вокруг шахт, что значительно повлияло впоследствии на представления о 
городе. Карагандинцы зачастую видят город как индустриально-промышленную арену, 
экономический центр страны, рабочий город. Часто встречались ответы, связанные с экологической 
обстановкой и климатом города, в частности, «Серость», «Пасмурность», «Степь», «Ветра», 
«Суровые природные условия». 

2. Интересно, но следующее задание показало отсутствие явных достопримечательностей в 
Караганде. Несмотря на то, что в городе имеется около 50 памятников истории и культуры, три 
театра, три музея, и несколько больших парков, опрошенные лишь часто указывали такие объекты 
как Дворец Спорта им. Н. Абдирова, ДК Горняков, ЦПКиО, Парк Победы, Цирк, кинотеатры, 
«Караганды-Арена» (ледовый дворец), стадион «Шахтер», театр им. С. Сейфуллина, также по одному 
упоминанию о вокзале и здании акимата. Вышесказанное показывает, что данные 
достопримечательности являются одними из основополагающих мест проведения досуга и более 
известными среди жителей города. 

3. Задание по перечислению улиц показало явное преобладание центральных улиц города 
(проспект Бухар-Жырау, Бульвар Мира, проспект Нуркена Абдирова, Гоголя, Ленина). Очевидно, это 
связано с наличием большого количества улиц в Караганде, которые физически невозможно изучить, 
и быть осведомленным об их наличии. Зачастую информанты чаще всего отмечали улицы, 
характерные для их места проживания, места работы или места учебы, тем самым это отражает 
фактор проживания и широту ежедневных маршрутов. Можно сказать, что карагандинцы стабильно 
знают маршрут от дома до работы, от дома до учебы и центральное расположение города, так как 
значительное количество развлекательных мест и торговых центров находится по большей части в 
центре города. Вероятно, эту особенность можно объяснить пассивным образом жизни и отсутствием 
интереса к городу. Город как пространство в разной степени освоен жителями. По существу, для 
каждого горожанина сформировано собственное пространство города, и определяющим для него 
становятся практики повседневности. Существует как минимум три типа деятельности и связанные с 
ними городские пространства: место жительства, место учебы/работы, место проведения свободного 
времени [5]. 

4. Следующее задание, заключавшееся в изображении ментальной карты, показало нам, что 
жители города не могут представить себе Караганду без ДК Горняков, ЦУМа, 45 квартала, Стеллы 
Независимости, Проспекта Бухар-Жырау, вокзала, Центрального парка с озером и памятника 
«Шахтерская слава». Это те самые картинки, образы и представления, которые всплывают в головах 
у карагандинцев, когда просишь их задуматься о том, что представляет из себя город. Для них это, в 
первую очередь, родная местность, то место, где они родились, где находится их учебное заведение 
или место работы. Так один из студентов нарисовал свой двор, что напрямую показывает нам 
ассоциацию города с родным местом. 

Анализируя рисунки информантов, мы обратили внимание на то, что чаще всего опрошенные 
указывали такие районы, как Новый город, Юго-Восток и Майкудук. Также жители отмечали на 
своих изображениях Пришахтинск, Федоровку, Михайловку и Старый город. Оказались без 
внимания Сортировка и Кирзавод. Никто из информантов не указал данные районы. 

Так как нашими информантами выступали студенты и преподаватели, и ведущим видом 
деятельности для них сейчас является учеба и работа, закономерно было увидеть на всех картах вуз. 
Не остался без внимания тот факт, что город является мегаполисом с полумиллионным населением и 
располагает ведущие вузы Казахстана. Подтверждают это следующие фразы: «Караганда – это 
студенческий город. Здесь очень много высших учебных заведений», «Караганда – один из самых 
больших по площади городов».  

Подводя итоги, можно сказать, что место жительства, возраст, уровень образования и место, где 
рос человек, а также интенсивность ежедневных маршрутов (границы освоения города) сильно 
влияют на оценку и образы восприятия городской среды жителями. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ С ДВОЙНЫМ ОТРИЦАНИЕМ В ДИСКУРСЕ 

МАССМЕДИА 
 

В современной антропологической лингвистике активно исследуются языковые единицы с точки 
зрения дискурсивного подхода. Предметом пристального внимания ученых становятся различные 
дискурсивные практики, такие как рекламный, научный, художественный, массмедийный и другие 
дискурсы.  

Само понятие «дискурс» неоднозначно. Дискурс рассматривают как готовый продукт речевой 
деятельности, совокупность текстов, создание текста в реальном времени. Важную роль в изучении 
дискурса сыграли рабoты ван Дейка [1]. Дискурс, в пoнимании ван Дейка, – слoжнoе 
кoммуникативнoе явление, не тoлькo включающее акт сoздания oпределеннoгo текста, нo и 
oтражающее зависимoсть сoздаваемoгo речевoгo прoизведения oт экстралингвистических 
oбстoятельств – знаний o мире, мнений, устанoвoк и кoнкретных целей гoвoрящегo, сoздателя текста 
[1].  

Общеизвестным является для всех тот факт, что общественное мнение и сознание во многом 
формируется посредством различных форм дискурса, в том числе дискурса массмедиа. Массмедийный 
дискурс направлен на, во-первых, реализацию процесса массовой коммуникации; во-вторых, 
определение ключевых актуальных тем и повестки дня и, в-третьих, формирование 
мировоззренческой позиции у носителя языка и актуального мнения у общества в целом [2].  

В связи с этим изучение дискурса массмедиа и функциональная нагрузка использованных в 
данном дискурсе языковых единиц представляется актуальным. В настоящей статье рассмотрены 
особенности функционирования предложений с двойным отрицанием в газетном дискурсе.  

Проблеме отрицания посвящено достаточно большое количество работ, в которых 
рассматривались семантические, семантико-синтаксические, стилистические, прагматические аспекты 
отрицания, средства выражения и репрезентации отрицания [3]. В современных исследованиях также 
изучение отрицания в языке связывается с антропоцентричностыо языка, с культурой и обществом, 
языковой картиной мира, указывается национальная специфика в использовании и способах передачи 
отрицания и др. [4]. 

Отрицание в русском языке может быть выражено двояким образом: при помощи формальных 
средств выражения или же передаваться имплицитно, заключаясь в самой семантике слова или целой 
синтаксической конструкции. В русском языке особое место занимает группа предложений, в которых 
есть двойное отрицание. В результате отрицания отрицания они становятся утвердительными, даже с 
усилением утверждения [4].  

Объектом исследования послужили предложения с двойным отрицанием, выписанные методом 
сплошной выборки из газетного материала (более 150 конструкций). Материалом исследования 
послужили русскоязычные казахстанские газеты, такие как «Резонанс», «Ктк.кз», «Азаттык»  и др.  

Как показал анализ, дискурс массмедиа изобилует конструкциями с двойным отрицанием. Как 
отмечают исследователи, для русской языковой картины мира характерны важна такая категория 
отрицания, при которой в составе одного высказывания используется дважды (трижды и даже 
четырежды) выражается отрицание [5].  

Использование предложений с двойным отрицанием вызвано стремлением автора публикации 
усилить высказанное, а также создать впечатление убежденности в правоте своих утверждений. Такая 
модальность уверенности является эффективным средством воздействия [6]:  
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… чиновники никакой проблемы не видят.; 
…дефекты исправлять никто не спешит..; 
Однако тогда их никто не слушал; 
Не нужно нам никаких иностранных консультантов…!  
Ниже в таблице представлены наиболее частотные в дискурсе СМИ модели предложений с 

двойным отрицанием (таблица 1). Следует отметить, что отрицательные местоимения могут 
использоваться в различных падежных формах, а также находиться в различных позициях (в начале, 
середине и конце предложения). 

 
Таблица 1 – Модели синтаксических конструкций с двойным отрицанием 

Модель Пример 
никто (в различных падежных формах) + не никто не хочет подставляться; 

возмещать никто не будет;  
никто не будет сваливать;  
никому объяснять не надо;  
мы никого не видели, никого не было 

ничто (в различных падежных формах) + не А так это у нас ничего не делается;  
больше ничего не требую;  
в этот день ничего не предвещало беды; 
вот только сами ничего не могут сделать 

никакой (в различных падежных формах) + не Никакой реакции не последовало;  
не выдерживает никакой критики;  
акимат не обращает на стихийные митинги  
никакого внимания 

не + ни высокопоставленные чиновники месяцами не 
платят ни за свет, ни за воду;  
не закрываются ни днем, ни ночью;  
не могут выяснить ни экологи, ни прокуроры; ни 
один тиын не получил незаконным способом 

нет + никакой (в различных падежных формах) нет никакой информации;  
нет никаких предпосылок; и нет никакой 
гарантии,…  
нет никакого закона, регулирующего их 
деятельность;  
никаких коммуникаций нет 

никогда + не воды им никогда не видать…;  
мы никогда не оценим это все;  
никогда в глаза не видел;  
никогда не отделял себя от родины;  
никогда просто так не проходит 

нет + ни в этих с виду благоустроенных домах нет ни 
воды, ни отопления;  
нет и никакого намека;  
нет ни одного светофора…  

никак + не в акимате повлиять на действия частной фирмы 
никак не могут;  
никак не комментируют;  
никак не могли поставить диагноз 

нигде + не на балансе до сих пор нигде не значится 
никто (в различных падежных формах) + нет никому нет дела 
ничто (в различных падежных формах) + нет нет ничего 
нигде + нет нигде в Казахстане таких денег нет 

 
Таким образом, вопросы дискурса и дискурсивного анализа языковых единиц является 

актуальным и перспективным направлением изучения языка в его дихотомии «язык – человек». В 
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дискурсе, представляющем собой текст в жизни, в движении отображаются социальные, 
психологические, культурные и индивидуальные характеристики носителя языка.  

Конструкции с двойным отрицанием – очень большой пласт языковых единиц, которые имеют 
свои структурные и семантические особенности. Предложения с двойным отрицанием также сами по 
себе имеют ярко выраженную национальную специфику. С помощью их автор текста подчеркивает 
свою правоту, воздействует на читателя, показывая, что его утверждение является верным, 
единственно правильным. В газетном дискурсе функционирует достаточно большое количество 
конструкций с двойным отрицанием, которые журналисты используют как средство уверенности, а 
также инструмент воздействия на читательскую аудиторию. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Накануне войны сельское население было самой многочисленной социальной группой 

советского общества – 47,2 %, но война изменила данную пропорцию. Таким образом, война стала 
демографической катастрофой для колхозной деревни, последствия которой проявляются и в 
современном обществе [1, с. 130]. 

В развитии демографической ситуации населения большую роль играет фактор 
здравоохранения. В послевоенный период ситуация со здравоохранением обстояла крайне 
неблагоприятно. Среди населения были распространены такие категории  заболеваний как: 
инфекционные , туберкулез, кожно-венерические заболевания, болезни сердечно-сосудистой 
системы, онкозаболевания.  Нередко последствия перечисленных болезней приводили к летальному 
исходу. Причиной этому служила: нехватка кадров, слабая развитость медицинской сети в селах, 
отсутствие электроэнергии, данный фактор не позволял осуществлять полноценную работу рентген-
кабинетов. Также наблюдались проблемы с несвоевременной доставкой пациентов. Острым 
оставался вопрос  нехватки либо постоянного отсутствия препаратов. 

В области имелось 10 сельских районов с количеством населения от 4300 до 45000. В 
зависимости от населенности районов  построена медицинская сеть. В среднем на один сельский 
врачебный участок приходится 6000 жителей и на каждые 1000 жителей  2,3 больничных коек [2, 
л.25]. 

Количество врачебных участков 26, из них врачебные участки райцентров Каркаралинского, 
Тельманского  и Жана-Аркинского районов по существующему административному делению 
отнесены к городским лечебным учреждениям, фактически же в основном обслуживают сельское 
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население.  Из существующих 26 сельских врачебных участков , 4 врачебных участка были открыты 
в конце 1947 года.  

Данные медицинской сети в районном разрезе на 1946 и 1947 представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Данные медицинской сети 

 Вр. участок Бол. Коек Ф/ак.пунктов  Фельд. Пунктов 
1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 

Осакаровский  6 6 146 126 17 9 4 10 
Тельманский  4 2 67 52 10 10 8 7 
Ворошиловский  3 2 50 40 4 3 6 6 
Жана-Аркинский  2 2 25 30 3 2 6 6 
Нуринский 4 3 60 52 3 3 7 5 

Каркаралинский  3 3 90 90 7 7 - - 
Шетский  1 1 20 20 7 8 6 9 
Кувский  1 1 20 20 - - 5 5 
Коунрадский  1 1 20 20 1 1 6 6 
Улутауский  1 1 15 15 - - 6 6 

 
По сравнению с 1946 годом, ситуация не меняется кардинально. Небольшие сдвиги 

наблюдаются в  Осакаровском районе. 
Неблагоприятно обстояла ситуация с туберкулезом и кожно-венерическими болезнями в 

сельской местности.  В 1947 году были сделаны выезды специалистов областных диспансеров на 
места, для оказания практической помощи в проведении намеченных мероприятий. Фтизиатры 
выезжали в Каркаралинский, Коунрадский, Шетский, Жана-Аркинский районы, которыми проведена 
работа с медперсоналом по раннему выявлению туберкулеза. Отсутствие рентген-кабинетов  
(отсутствие электроэнергии в селах) в основном  и отсутствие аппаратов для наложения 
пневмоторакса ограничивает возможности более широкого наложения искусственного 
пневмоторакса на местах.[2, л.30] 

В критическом состоянии находились туберкулезные больницы области. Не было специальных 
отделений для бациллярных больных и отделений для стационарного лечения [3, л. 85]. В итоге все 
больные находились в одном здании, что создавало благоприятную обстановку для дальнейшего 
распространения туберкулеза.  

Главной причиной наихудшей обеспеченности больничными койками населения являлось 
отсутствие достаточного количества зданий для больниц. К примеру, городская больница 
Каркаралинска размещалась в жилой постройке, построенной еще в XIX в. Это были дома бывших 
торговцев и купцов, которые явно не соответствовали назначению [4, с.62]. 

Касательно ситуации с кожно-венерическими заболеваниями , обследовано было на выявление 
25 % сельского населения, из них 10 % работниками венпункта. 

Систематическое лечение венбольных проводится на местах , в отдельных случаях больные 
направляются в облвендиспансер. Снабжение противолюэтическими средствами за последний 
период значительно улучшилось.  

Затруднения в лечении грибковых больных на местах связаны с отсутствием рентген-аппаратов 
и невозможностью транспортировки больных детей из отдаленных районов в зимнее время. Лечение 
чесотки проводилось с большими перебоями из-за отсутствия мазей , отдельные районы с большими 
интервалами по 5-6 месяцев совершенно не имели противочесоточных средств. Можно прямо 
сказать, что из-за отсутствия противочесоточных медикаментов работа по лечению чесотки сорвана.  

Оснащение венкабинетов мединструментарием и медоборудованием неудовлетворительное.  
Данная тенденция наблюдалась и в 1949 и 1950 годах. Показатели приведены в таблице 2.  
Большой процент смертности в области наблюдается в результате пневмонии, туберкулеза 

легких, декомпенсированного порока сердца , сыпного, брюшного и возвратного тифа и 
нефрозонефрита.    

В 1947—1949 гг. все хирурги отмечали высокую послеоперационную смертность после 
резекций, что заставило обратить особое внимание на тщательную и длительную предоперационную 
подготовку больных и очень осторожно определять показания к операции. Вследствие этого 
статистики показывают сравнительно низкий процент операбильности больных с хроническими 
нагноительными процессами. Только половина больных подвергалась радикальной операции, 
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остальных же относили к неоперабильным и лечили консервативно или с помощью паллиативных 
операций.  

 
Таблица 2. Показатели венерических болезней за 1949-1950 гг.   

Район  Вид 
заболевания  

Состояло 
на 1/1-
49г.  

Взято 
на 
учет  

Зарегистр. 
впервые с 
уст. диагн 

Снято 
с 
учета 

Осталось 
на 1/1-
50г.  

Осталось 
на 1\1-49 
г.  

На 
10000 
населен 
я 

Осакаровский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

33 
- 
- 

29 
54 
36 
 

27 
50 
36 

19 
52 
20 

43 
2 
16 

94 
1 
- 

10.2 
0.4 
- 

Ворошиловский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

- 
1 
- 

3 
30 
6 

- 
7 
- 

- 
30 
3 

3 
1 
3 

1 
1 
- 

2.5 
0.8 
- 
 

Тельманский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

8 
- 
- 

8 
32 
16 

8 
30 
16 

4 
32 
14 

12 
- 
2 

16 
17 
- 

4.3 
- 
- 

Нуринский 
 

Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

58 
20 
5 

59 
49 
35 

28 
31 
27 

94 
56 
36 

23 
13 
5 

- 
- 
- 

13.0 
7.3 
- 

Жана-Аркинский Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

32 
- 
2 

38 
20 
79 

20 
20 
54 

15 
19 
75 

56 
1 
6 

89 
4 
- 

18.0 
0.33 
- 

Улутауский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

52 
- 
- 

25 
20 
68 

16 
4 
64 

12 
20 
23 

65 
- 
45 

- 
- 
- 

85.3 
- 
- 

Кувский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

- 
- 
- 

6 
5 
34 

6 
5 
34 

- 
5 
- 

6 
- 
34 

5 
10 
- 

11.0 
- 
- 

Шетский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

11 
- 
1 

59 
47 
159 

8 
23 
134 

- 
39 
133 

69 
8 
27 

27 
7 
- 

24.0 
3.1 
- 

Каркаралинский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

7 
4 
- 

15 
52 
20 

16 
35 
19 

16 
56 
17 

6 
- 
3 

103 
33 
- 

3.3 
- 
- 

Коунрадский  Сифилис 
Гонорея  
Грибковые 

193 
3 
22 

44 
13 
56 

41 
14 
2 

33 
11 
53 

204 
5 
25 

69 
4 
- 

194.2 
4.1 

 
В медицинском обслуживании сельского населения имеется целый ряд недостатков , зависящих 

в основном от неукомплектованности сельских врачебных участков врачами и средними 
медицинскими работниками. Из 22-х сельских участков, в 10-ти участках работает по одному врачу, 
в 6-ти работают фельдшера и только в 6 врачебных участках имеется 2-3 врача. Специализированная 
помощь оказывается только в Осакаровском районе (хирург, фтизиатр), в остальных районах 
специализированная помощь организована за счет подготовки средних медицинских работников 
(венпункты, детженконсультации).  

Крайне тяжелая ситуация сложилась для детского населения. По области функционировали 
всего 2 детские больницы на 170 коек. Тогда как численность детского населения резко возросла. 
Если в 1945 г. в Караганде численность населения в возрасте от 0 до 14 лет составила 31105 детей , то 
в 1948 г. – 64254 детей [3, л. 283].  

Не имея ни одного педиатра в сельской местности , Облаздравотделом были подготовлены 
фельдшера по детству, которыми укомплектованы должности инспекторов ОМД райздравотделов. [5, 
л.10] 

В результате активного проведения мероприятий по линии охраны здоровья женщины-матери к 
концу рассматриваемого периода расширилась сеть родильных домов. Если во второй половине 
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1940- х гг. функционировал 1 роддом на 120 коек, то в 1950 г. – 2 роддома на 210 коек [6, л. 2]; в 1951 
г. – 5 роддомов на 370 коек [7, л. 1 –2]; в 1952 и 1953 гг. – 4 роддома на 350 коек. [8, л. 1].  

Среди детского населения были распространены скарлатина, дизентерия, дифтерия. Зачастую 
люди лечились традиционным способом. Из воспоминаний Р.Т. Капановой: «Мы все переболели 
корью и свинкой. Тогда вакцины не было и от этого очень много детей умирало. Когда мы заболели 
корью, то бабушка нас сама лечила. Она повесила на окна красные шторы, дала нам красную 
подушку, одеяло и мы лежали так целый месяц. Мы очень сильно ослабли, в школу долго не ходили. 
Помню, что дети наших соседей не выжили и умерли». [4, с.67 ] 

Причинами распространения инфекций являлись поздняя обращаемость родителей и, как 
следствие, несвоевременная госпитализация больных; ограниченное количество коек (например, 
больные корью не госпитализировались из-за отсутствия коревого отделения); слабая вакцинация 
детей из-за нехватки лекарств; отсутствие боксов, изоляторов, отдельных палат, а также 
некачественного питания (отсутствие молочных продуктов, фруктов, витаминов, овощей). 

Улучшилось и качество медицинского обслуживания в родильных домах. Стали производить 
обезболивание при родах. Младенцев стали содержать в отдельных детских комнатах под 
круглосуточным присмотром педиатров. Роддома обеспечивались столами, тумбочками, кроватями, а 
также бельем и одеялами [6, л. 14]. Кроме детских консультаций в городах функционировали детские 
ясли. 

Оснащенность больниц твердым и мягким инвентарем, предметами ухода за больными была 
крайне недостаточной. Постельное и нательное белье, изношенное практически на 80 %, 
обеспечивало больницы в 1 – 1,5 смены. Хозяйственно-кухонный инвентарь требовал замены и 
пополнения. В больницах не хватало перевязочного материала, глюкозы, пенициллина, необходимых 
хирургических инструментов, рентген аппаратуры и т.д. Наличие гужевого и отсутствие 
автотранспорта приводило к ухудшению качества обслуживания населения участковыми врачами.  

Ситуация в области здравоохранения стала частично нормализоваться лишь в начале 1950-х гг., 
когда увеличились размеры финансовых поступлений на нужды здравоохранения Карагандинской 
области из Центра. Если в 1947 г. бюджет здравоохранения области составлял 54 818000 руб. , то в 
1951 г. – 87 957000 руб. [6, л. 2], в 1952 г. – 95 300000 руб. [8, л. 2], в 1953 г. – 105 600000 руб. [7, л. 
1]. 

Таким образом, анализ системы здравоохранения и качество медицинского обслуживания в 
послевоенный период оставлял желать лучшего. Существовавшая медицинская сеть была очень 
слабо развита. Среди сельского населения, получили широкое распространение инфекционные 
заболевания, болезни дыхательных путей, кожно-венерические, сердечно-сосудистые и 
онкозаболевания. Практически все учреждения размещались в неприспособленных помещениях. 
Была острая нехватка медицинских кадров, чаще всего один сотрудник выполнял несколько 
функций. Больницы были слабо оборудованы медицинскими приборами, лекарствами, перевязочным 
материалом, а также мебелью и бельем. Ограниченное количество транспортных средств, а порой их 
отсутствие, не давало возможности вовремя оказать медицинскую помощь. Положительные 
изменения в здравоохранении, качестве медицинского обслуживания, благоустройстве стали 
намечаться в начале 1950-х г.  
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ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ - ФОРМУЛА УСПЕХА 

 
Сегодня в мире растет социальная значимость образования, а оценка и перспективы 

человеческих способностей зависят от качества образования. Следовательно, главный принцип 
образования - совершенствовать знания, навыки и умения людей, живущих в глобализированном 
обществе, шагнуть  в будущее с глубокими знаниями, заглянуть в секреты мирового 
образовательного пространства, формировать людей, способных соответствовать требованиям 
времени, сформировать грамотного социально ориентированного человека, развитого, 
многоязычного, способного проявить свои способности. Поэтому трехъязычное образование - 
современное требование. Трехъязычие - один из основных шагов к тому, чтобы стать 
конкурентоспособной страной. 

Идея «Триединства языков» была озвучена Президентом в октябре 2006 года на XII съезде 
Ассамблеи народа Казахстана. В Послании к народу «Новый Казахстан в новом мире» 2007 года он 
предложил постепенно реализовывать культурный проект «Триединство языков». В Послании к 
народу «Новый Казахстан в новом мире» Президент сказал: Казахстан должен быть признан миром 
как страна с трехъязычной культурой. Это казахский язык - государственный язык, русский язык - 
язык межнационального общения и английский язык - язык успешного вхождения в мировую 
экономику» [1]. Это действительно является важным вопросом для развивающейся страны. 

Если для повышения статуса казахского языка, будут созданы условия для активного 
использования языка во всех сферах жизни общества, русский язык должен сохранить свои позиции 
как международный язык. А английский - путь во все сферы мирового пространства. Знание 
английского языка позволяет расширять границы общения на современном этапе, идти в ногу с 
течением цивилизации, свободно общаться в информационном пространстве. 

 Одна из основных целей трехъязычия - воспитать мультикультурную личность. 
Мультикультурный человек - это гражданин, который знает, уважает, гордится культурой своей 
Родины и народа, уважает культуры других народов и может жить в гармонии с народами разных 
национальностей. Перед системой образования страны стоит задача стимулирования и мотивации 
использования разных языков в соответствии с потребностями и интересами учащихся с целью 
формирования многоязычной личности, формирования навыков межкультурного общения. 

Ахмет Жубанов говорил, что родной язык каждого народа – ключ к знанию [2]. Потому что в 
процессе изучения нового языка человек подпитывается культурой и образом жизни этого народа, 
его мировоззрение расширяется, и возникает новая языковая личность. Следовательно, трехъязычие - 
это способ сформировать хорошо развитую личность, способную выразить свои знания в любой 
среде. 

Значит, содержание трехъязычия - свободное владение казахским, русским и английским 
языками. Несомненно, проблема трехъязычия тесно связана с системой образования. Потому что 
процесс обучения – один из главных способов реализации трехьязычия. Трехъязычная учебная 
программа, введенная государством в рамках школьной реформы, является необходимостью эпохи 
глобализации. Для этого сегодня в системе образования с начальной школы одновременно 
преподаются казахский, русский и английский языки. Поэтому важной стратегической задачей 
образования является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных 
традиций, с другой - повышение качества международной квалификации, языковых знаний 
выпускников, а главное - овладение государственным, родным и иностранным языками. 

КарУ им. академика Е.А. Букетова является базовым вузом Министерства образования и науки 
РК по реализации проекта Триединство языков. Развитие трехъязычного образования в университете 
способсвтует систематической реализации данной политики для определения наиболее эффективных 
методик и дальнейшего формирования полилингвиальной функционально грамотной личности. С 
целью реализации программы полиязычного образования на базе университета осуществляется 
подготовка обучающихся на трех языквах, с каждым годом в вузе увеличиваются дисциплины 
изучаемые на трех языках. Одновременно университет на своей базе готовит преподавателей, 
которые будут в будущем преодавать на английском языке дисциплины базового и профилирующего 
компомнента, обеспечивая их подттовку курсами английского яызка разных уровней.  
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Особое внимание уделяется проблемам освоения иностранных языков студентами. Реализация 
образовательных программ полиязычного образования обеспечивается свободным доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, наличием методических пособоий и 
рекомендации по всем дисциплинам, по всем видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио и 
видеоматериалами, обучающими программами.  

Ежегодно в целях развития полиязычного образования и формирования лингвистической 
компетенции организуются конкурсы научных студенческих работ на различные темы, лучшие 
научные работы на трех языках направляются на студенчские республиканские конференции и 
конкрусы научных работ, в факультете проходят тематические круглые столы на трех языках на 
различные актуальные темы. Студенты университета пишут дипломные, курсовые работы, 
публикуют статьи на казахском, русском, английском языках. Главным преимуществом программы 
полиязычного образования является свободное владение тремя языками, что очень актуально в 
настоящее время. Количество языков, на которых человек может свободно излагать свои мысли, 
всегда было одним из показателей образованности и уровня культуры. Чем больше языков знает 
человек, тем более он конкурентоспособен.  

По сути, триединство языков в Казахстане – концепция, направленная на дальнейшее 
укрепление имиджа страны на международном уровне, ее интеллектуального потенциала, которую 
общество всецело поддерживает. Идея языкового тирединства является частью национальной 
идеологии, нацеленной на становление и развитие конкурентоспособного Кахахстана – равного среди 
лучших.  

Основная цель населения, которое стремится стать одной из самых развитых стран мира, - 
воспитать грамотное поколение.  Результатом изменений связанных с трехъязычием в области 
образования станут люди, проникнутые цивилизацией своей нации, способные представить ее 
другим, способные взглянуть на любую проблему с разных точек зрения, толерантные и 
патриотичные. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕЧАТНЫЕ СМИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Сегодня многие традиционные концепции и даже базовые понятия в гуманитарных науках 

требуют новых подходов. Главной причиной является трансформация современного общества, кото-
рая его кардинально перестраивает. Вместе с глобализацией экономики и культуры, усилением 
миграционных процессов, ведущих к становлению мультикультурных обществ и стиранию ранее 
существующих границ наций, обострением межэтнических и межконфессиональных противоречий, 
становлением новых типов гражданской активности мы являемся свидетелями значительных 
изменений информационной среды. Потребность аудитории в информации и коммуникации 
становится особенно важной, в результате цифровой революции, которая оказывает значительное 
воздействие на пространство современного общества.  

Сегодняшнюю жизнь нельзя представить без средств массовой информации, которые являются 
индикатором состояния общества, и определяют характер развития истории. Время диктует свои 
условия – существует очень много разновидностей СМИ, и каждый вид требует особого понимания 
для успешного управления. Классификация средств массовой информации нужна для полного 
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понимания их деятельности, работы внутри системы, выявления особенностей в работе с этими 
СМИ. В мире нет единого стандарта классификации СМИ, в каждой стране своя специфика 
классификации. В странах СНГ средства массовой информации традиционно делят на печатные 
издания, телерадиовещание, цифровые СМИ и информационные агентства как отдельный вид.  

О важности средств массовой информации для современного общества можно судить по объему 
времени, которое современный человек уделяет медиа, и по влиянию последних на гуманитарные 
поля общественной жизни. Впрочем, само общество все чаще получает название информационного, 
что подтверждает актуальность и самой информации как экономического и культурного ресурса, так 
и инфокоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей ее производство и распространение [1, 
с.3].  

Трансформация СМИ – постоянный процесс, вызванный внешними и внутренними причинами в 
медиапространстве. Начало XX века ознаменовалось технологической революцией, которая 
заставила журналистов и издателей по всему миру привыкать к новым условиям существования СМИ 
в Интернете. Традиционные СМИ изменяются под давлением разнообразных онлайн-СМИ, что 
требует от журналистов новых навыков и умений в работе не только с традиционными СМИ, но и с 
новыми медиа. У Д. МакКуэйла есть идея о том, что СМИ находятся в центре пересечения трех 
важных сил — экономики, политики и технологий, на практике подтверждается тем, что три этих 
основных фактора с разной степенью интенсивности оказывают на различных этапах решающее 
влияние на развитие массмедиа. Однако наибольшее значение в последние десятилетия придается 
процессу проникновения именно цифровых технологий в деятельность масс-медиа и активному 
формированию новой конвергентной среды, в которой существуют и развиваются средства массовой 
информации. Этот процесс уже представляется вполне очевидным для исследователей журналистики 
и массовой коммуникации во всем мире. 

Изменения, происходящие на сегодняшний день в казахстанских массмедиа, сопровождаются 
сложными и неоднозначными процессами. С одной стороны, формируются принципиально новые 
типы медиа, которые обладают уникальными качествами — мультимедийностью, огромной 
скоростью распространения, неограниченным объемом информации и доставки информации и рядом 
других бесспорных преимуществ. С другой стороны, наблюдается масштабный кризис традиционных 
СМИ, которые по-прежнему составляют более чем значимый сегмент казахстанских массмедиа, и 
современной журналистики как института общества и как профессии.  В стране уже существует 
целый ряд достаточно крепких и сильных средств массовой информации, информационных медиа-
холдингов, которые объединяют усилия СМИ для выживания в условиях конкурентной рыночной 
экономики. Этот процесс был обусловлен целенаправленной государственной информационной 
политикой, к основным принципам которой относятся создание в стране единого информационного 
пространства, демократическая модернизация государственных и негосударственных СМИ, создание 
условий для обеспечения политической стабильности и межэтнического согласия, информационной 
безопасности государства, эффективного функционирования политических институтов страны.  

Стоит отметить, что средства массовой информации, выполняющие государственный заказ 
играют немаловажную роль. Благодаря именно государственному заказу в региональных СМИ 
публикуется актуальная информация о деятельности государственных органов. Огромная работа 
проводится над совершенствованием государственного информационного заказа. В настоящее время 
на стадии завершения новые правила формирования и распределения госинформзаказа. Как отметила 
министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе брифинга в СЦК: «Мы 
также будем работать над тем, чтобы было больше аналитических материалов и на них тратились 
больше средств. С учетом сегодняшних реалий хотелось бы ставить такую задачу, чтобы побольше 
появились мультимедийные продукции. По итогам работы мы конкретно озвучим совместные 
результаты по формированию и распределению госинформзаказов». 

На сегодняшний день в Казахстане сформированы основные элементы информационного рынка. 
По состоянию на 15 января 2019 года в Казахстане зарегистрировано 3328 СМИ, из которых 2790 
составляют периодические печатные издания, 128 – телеканалы, 70 – радио, 340–информационные 
агентства и сетевые издания. Наиболее многочисленной группой остаются печатные – 2 790 или 
83,8% от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 1800 и журналов – 990 [2].  

Рассматривая проблему будущего печатных масс-медиа в нашей стране, некоторые 
исследователи считают, что традиционные СМИ с трудом реагируют на проблемы людей, слишком 
привязаны к формату и к собственному пониманию запросов аудитории. В то же время онлайновые 
медиа более оперативны, внимательны к запросам аудитории и, самое главное, способны предложить 
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читателям больше возможностей: от архива новостей с иллюстрациями и видеороликами до 
развлечений (чат, музыка, знакомства)» [3, с. 126].  

Но, как показывает практика, сегодня даже самые популярные казахстанские информационные 
сайты интернета проигрывают газетам, как в количестве корреспондентов, так и в их 
профессиональных качествах и навыках. В печатных СМИ работает много квалифицированных 
специалистов, имеющих огромный опыт написания статей с непосредственным выездом на 
мероприятие. А значит, разговоры о том, что интернет вытеснит печатные СМИ на обочину 
информационного поля, пока преждевременны. Тем более учитывая, что публикация многих НПА 
остается обязательной именно в печатных средствах массовой информации. 

Эксперты обращают внимание на то, что газеты были и будут востребованы в силу давних и 
устойчивых привычек многих читателей: кто-то любит начинать день с просмотра газеты – будь то за 
завтраком или на работе, кто-то – устроиться с газетой вечером в кресле. Так, например, у 
региональной газеты «Саран газетi» на протяжении 20 лет имеются постоянные подписчики, 
которые, не смотря на внедрение цифровых технологий остаются верны изданию.  Но стоит 
отметить, что изменение технологий, появление новых гаджетов меняет привычки людей – и кто-то 
уже начинает рабочий день с просмотра онлайн-изданий, а не газет. 

Судя по многим данным, в настоящее время интернет-издания не готовы конкурировать с 
крупными традиционными СМИ в наличии крупных корреспондентских сетей, качественных 
журналистов. Поэтому им остается роль посредников в передаче информации от информационных 
агентств и газет к аудитории Сети [4, с. 16]. Интернет-сайты, которые претендуют на конкуренцию с 
печатными СМИ, наполняют свои страницы собственными материалами, комментариями, статьями, 
интервью, однако информационной базой для них остаются информационные агентства и газеты, 
журналисты которых непосредственно выезжают на место для написания более качественной статьи 
или интервью. Более того, можно сделать вывод, что без старых, традиционных СМИ интернет 
неизбежно окажется в информационном вакууме.  

Хотелось бы отметить и еще одно важное явление последнего десятилетия: практически все 
традиционные средства массовой информации имеют собственными сайтами, то есть активно вышли 
в Сеть. Характерным является и то, что в некоторых случаях эти сайты выходят за пределы жанров и 
стилистики, создающих их СМИ и имеют отдельных редакторов, которые ведут эти сайты. Я считаю, 
ярким примером такого рода можно назвать сайт республиканской газеты «Казахстанская правда».  

Объединение разных видов информации в едином телевизионном или компьютерном варианте 
не отменяет текста, поэтому печать имеет достаточно прочные позиции. Более того, радио- и 
телевизионные передачи, как правило, размещаются в интернете в двух формах - аудиовизуальной и 
текстовой. Текст становится общим знаменателем для всех СМИ в интернете. Часто материалы из 
интернета распечатываются для чтения. Все пользуются текстом, который приобретает 
самостоятельность и даже независимость. При всем этом газета или журнал имеют большие 
преимущества, поскольку публикуемая там информация, как правило, отработана 
высококвалифицированными специалистами. Которые имеют большой опыт, в результате чего 
читатель получает тщательно проанализированные, хорошо обработанные сведения. 

С появлением глобальной сети возникли и принципиально новые СМИ - электронные газеты. 
Электронная газета имеет ряд особенностей. Одна из них состоит в том, что это газета постоянно 
обновляется, часто хорошо иллюстрирована и в ней нет, как правило, законченных статей. Статья или 
материал заканчивается тогда, когда заканчивается событие. В этом смысле журналисты в газете, 
живущей в интернете, должны работать постоянно и их статьи пишутся таким образом, чтобы 
последняя фраза всегда могла бы быть дополнена. 

Новые электронные средства массовой информации сосуществуют с традиционными, 
превосходя их по быстроте доставки читателям материалов, по простоте доступа к ним прямо из 
дома. Но они однозначно уступают печатной прессе в длительности своего существования. Если вы 
купили газету, то можете читать ее в течение дня и даже недели, а в интернете вы должны наблюдать 
газету только в тот момент, когда вы смотрите на экран вашего компьютера. 

Еще одна немаловажная проблема ожидает региональные СМИ в Карагандинской области. В 
комплексный план приватизации на 2021-2025 годы от Карагандинской области вошли 40 объектов 
коммунальной собственности, в том числе 17 СМИ – 16 газет и один телеканал.  Пока неясно и что 
будет с государственными печатными изданиями и телеканалами, если их никто не купит. Не 
исключено, что их ликвидируют. Это может привести к очередной волне изменений массмедиа в 
нашем регионе. 
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Тем не менее в условиях бурного развития новых информационно-коммуникационных 
технологий, безусловно, произойдут большие перемены в традиционных СМИ - в печати, радио, 
телевидении, в доступе к ним, в способах доставки, в содержании. 

В целом мы видим будущее СМИ в нашем ХХI веке в развитии новых технологий, новых путей 
доступа к информации. Считаем, что появление новых средств массовой информации не только не 
будет препятствовать традиционным СМИ, но, в известной степени, поможет укреплению их 
позиций. 
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И 

МАГИСТРАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

В настоящее время высоко ценятся специалисты, владеющие одним или несколькими 
иностранными языками, как в повседневном общении, так и в профессиональной сфере. Эта 
необходимость обусловлена стремительным процессом глобализации общества. Последнее 
десятилетие в европейских странах получило активное развитие интегрированное преподавание 
иностранных языков и профессиональных дисциплин или предметно-языковое интегрированное 
обучение. В вузах Казахстана этот метод только начинает свой путь и стремится занять достойное 
место в учебных программах лучших учебных заведений. Однако сегодня эта методика 
рассматривает вопрос только с точки зрения подготовки предметных специалистов со знанием 
иностранного языка. 

Сегодня, студент или магистрант практически любой специальности может обучаться на 
иностранном языке по комплексной программе и, помимо основной специальности, получить 
квалификацию в области иностранного языка. Студенты факультета иностранных языков получают 
только одну квалификацию, которая позволяет им работать в основном либо преподавателем 
иностранного языка, либо переводчиком. Также ощущается нехватка специалистов для преподавания 
общеобразовательных предметов на иностранном языке. Целью исследования является рассмотрение 
возможности использования предметно-языкового интегрированного обучения для студентов и 
магистрантов факультета иностранного языка, с целью повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Одним из основных преимуществ, выдвигаемых сторонниками такого подхода, является 
повышенная мотивация студентов в результате участия в подобных программах. Поскольку 
мотивация - одна из самых важных индивидуальных переменных, когда дело доходит до обучения, 
предполагается, что преимущества этого подхода очевидны.  

Идея интеграции в обучении берет свое начало в трудах великого ученого-дидактика Ю.А. 
Коменского, утверждавшего: «Все, что связано друг с другом, должно быть постоянно связано и 
пропорционально распределено между разумом, памятью и языком. Таким образом, все, чему 
человека учат, должно быть не изолированным и частичным, а единым и целостным». [1, с. 54]  

Вопросы практической интеграции в педагогический процесс нашли отражение во многих 
научных работах (С.М. Арефьева, С.Ю. Бурилова, В.В. Гузеев, В.А. Кленикова, В.М. Панфилова, В.Б. 
Синников, С.Ю. Страшнюк и др.). Практическая интеграция предполагает использование различных 
техник, методов и способов обучения. Прежде всего, это создание интегрированных курсов, 
интеграция предметов и их компонентов. Предлагая различные способы реализации интеграции в 
педагогическом процессе, авторы подчеркивают их положительное влияние на процесс обучения и 
воспитания.  

Существует три наиболее распространенных интегрированных предметно-языковых подхода:  
• ESP (English for specific purposes) - (Английский для специальных целей);  
• CLIL (Content and language integrated learning) - (Интегрированное изучение содержания и 

языка);  
• EMI (English as Medium of Instruction) - (Английский как средство обучения)  
Западные преподаватели, которые одними из первых внедрили подход CLIL в свою практику, в 

своих статьях уделяли особое внимание повышению мотивации обеих сторон: как преподавателя 
иностранного языка, так и ученика [2, с. 1; 3, с. 65-78].  

Некоторые студенты характеризуют CLIL как «вложение в развитие своей личности», особенно 
отмечают возможность изучать новые дисциплины, не задумываясь о языке. [4, с.14]. 

При внедрении предметно-языкового интегрированного обучения студентов и магистрантов 
факультета иностранного языка мы предлагаем использовать предметную модель SSMT (Sheltered 
Subject Matter Teaching). Данная модель представляет собой своеобразный профильный курс 
иностранного языка, интегрированный в содержание профессионального образования и 
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направленный на освоение профильного предмета на иностранном языке. Данная модель успешно 
реализуется в группах студентов, где учатся иностранные студенты, которые владеют иностранным 
языком хуже, чем основной контингент студентов и которых необходимо вывести на общий уровень 
с помощью адаптированных или упрощенных языковых моделей. Реализацию курса может 
проводить учитель-предметник с уровнем знания иностранного языка не ниже В2 (шкала CEFR), 
реже учитель языка, имеющий дополнительное образование в определенной предметной области.  

Для обучения в рамках данной модели необходим определенный уровень иноязычной 
компетенции студентов, поскольку приоритетным направлением здесь является профессионально 
ориентированный компонент, а не языковые явления. Студенты и магистранты факультета 
иностранных языков находятся в этом отношении в более выгодном положении, чем студенты 
неязыковых факультетов.  

В целях удовлетворения потребностей преподавательского корпуса неязыковых предметов в 
повышении навыков владения иностранным языком в университете необходимо организовать курсы 
повышения коммуникативной компетенции на иностранном языке для профессорско-
преподавательского состава, направленные на подготовку учителей и поддержку в их стремлении 
развиваться и развивать свою профессиональную квалификацию.  

Как показывает практика, подобная инициатива существенно меняет сам процесс обучения: 
появляются профессионально-ориентированные курсы на иностранном языке, осваивается новый 
формат занятий, развивается обмен преподавателями.  

Еще одним условием, связанным с внедрением предметно-языкового интегрированного 
обучения, является трудоемкая и длительная подготовка к занятиям, требующая значительных 
усилий в выборе содержания, языка и навыков обучения.  

Мы предлагаем внедрить данный вид обучения для студентов со второго курса обучения, а для 
магистрантов с первого. Предлагается интегрировать только предметы социально-гуманитарного 
направления, или, как их еще называют, «устные предметы». Это такие предметы как: история, 
естествознание, философия, психология, география, русский язык и литература. На втором этапе 
внедрения предметно-языкового интегрированного обучения мы предлагаем интегрировать 
иностранный язык с более сложными с точки зрения терминологии предметами. Это такие предметы 
как: биология, химия, физика, информатика. 

Такое постепенное внедрение предметно-языкового интегрированного обучения позволит 
студентам и магистрантам не только расширить свой словарный запас за счет новой терминологии, 
но и повысить свой потенциал конкурентоспособности на рынке труда. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что сегодня существует определенная система 
взглядов и подходов в определении понятия интеграции в педагогическом процессе, раскрывающих 
различные аспекты его содержания. Комплексное изучение проблемы интеграции в образовании 
подтвердило ее значимость и положительное влияние на педагогический процесс, выражающуюся в 
стремлении к развитию современной личности, способности сознательно анализировать свою 
деятельность, самостоятельно действовать в условиях неопределенности, а также для приобретения 
новых знаний и навыков.  

Также очевидно, что процесс интеграции иностранного языка и предметного содержания 
профильных дисциплин в ВУЗе, несомненно, является нововведением в системе современного 
образования, поскольку позволяет охватить очень широкий круг образовательных задач, что 
позволит не только поднять рейтинг ВУЗа, но и решить проблему нехватки специалистов для 
преподавания общеобразовательных предметов на иностранном языке.   
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МАТЕРИНСТВО КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА 
 
Теоретическое обоснование идеи. В наши дни одна из главных проблем современности – это 

духовный кризис. Сегодня сложно выбрать идеал, на который можно ориентироваться, трудно 
распознать, где истинное добро, а где зло. Настоящие духовные ценности заменяются ложными. 
Такое важное направление педагогики, как духовно-нравственное воспитание, нацелено находить 
методы, отвечающие запросам современных реалий, которые могли бы раскрыть смысл духовных 
ценностей детям школьного возраста. Возможностью самостоятельно принимать правильные 
решения в сложных жизненных ситуациях, делать выбор в пользу честных поступков и приносить 
пользу обществу обладают только те люди, которые имеют фундаментальные нравственные 
ориентиры. 

Обратимся к основным понятиям. Нравственные (моральные) ценности – это этические идеалы, 
высшие принципы человеческой жизни. В качестве нравственных ценностей у всех народов 
почитаются честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. Любая нравственная 
ценность предполагает наличие соответствующих регулятивов поведения. 

Нравственные (моральные) регулятивы – это правила поведения, ориентированные на 
нравственные ценности. Каждый индивид осознанно или неосознанно выбирает в пространстве 
культуры те из них, которые наиболее подходят для него. Но в каждой стабильной культуре есть 
система общепризнанных нравственных регулятивов, обязательных для всех. Это и есть нормы 
морали. 

Важнейшие особенности нравственности и морали: финальность нравственных ценностей;  
императивность (безусловная обязательность) нравственных регулятивов;  моральные нормы и 
правила выражаются в абстрактных формулах; нравственное поведение основано на моральном 
выборе: оно предполагает, что у человека имеются альтернативные возможности, из которых он 
выбирает то, что считает нужным сделать; нравственность и мораль включают и этические чувства – 
веру в общечеловеческую значимость принятых человеком моральных ценностей и норм, совесть, 
честь, достоинство, справедливость. 

Центральным понятием в этическом философском учении И. Канта о морали является 
категорический императив – нравственный закон, обязательный для всех: «Поступай так, чтобы 
правило твоего личного поведения могло бы стать правилом поведения для всех»(«…чтобы другой 
человек всегда был для тебя целью, а не средством»)[1]. 

Основная цель духовно-нравственного воспитательного процесса в школе — это создание 
эффективных условий для формирования духовности и нравственности учащихся. Это одна из 
важнейших проблем современного общества.  

Как известно, программа «Рухани жангыру» – духовное просвещение – включает в себя шесть 
специальных проектов: «Туган жер», «Сакральная география Казахстана», «Казахстанская культура в 
современном мире», «100 новых учебников», «Перевод казахского языка на латинскую графику», 
«100 новых лиц», которые реализуются по четырём базовым подпрограммам: «Атамекен», «Тəрбие 
жəне білім», «Рухани қазына» и «Ақпарат толқыны». Сохранить и приумножить духовные и 
культурные ценности – основная цель работы по программной статье Лидера нации Н.А. Назарбаева 
«Рухани жангыру» – взгляд в будущее. Еще в 2003 году, в послании народу Казахстана, Первый 
Президент страны Н.А. Назарбаев провозгласил: «Мы будем двигаться шаг за шагом, сохраняя 
ценности нашей культуры, в основе которой – взаимопомощь, терпимость, коллективизм, 
взаимоуважение между людьми разных национальностей, вероисповеданий»[2]. Говоря о сохранении 
и приумножении культурных, духовных ценностей, прежде всего, следует обратить внимание на 
институт семьи.  

Мы вошли в новый XXI век с благими намерениями научить наших детей достойно жить в 
обществе. Сегодня перед педагогами стоит острая проблема возрождения семьи как ценности и 
материнства как её первостепенной основы. Главное в этом процессе – сохранить духовность. 
Духовное наследие народа имеет свое отражение в материальном наследии – это труды философов, 
писателей, композиторов и художников. 



Отражение темы материнс
Актуальность изучения мате

как: большое количество распада
родителях; учащенные случаи
педагогической и социальной пом
словаре С. И. Ожегова предста
беременности, родов, кормления
детьми [3, 437]. Несомненно, да
выносить, родить, выкормить 
физиологическими потребностями
с периода раннего детства. Если 
эпохи жизни первых людей вид
матери были предметом специаль
последующие века проблема пло
магии и языческих верований 
материнский род. При трудных б
человека выполнение женщинами
существования рода. События, с
традиций определялся заботой о р
Эпоха матриархата характеризу
фиксируемого отца и целиком ра
поддавалось установлению, но в
наследовал родовые обязательст
изменением условий жизни лю
женщины-матери. Соответственн
только роженица и кормилица, 
терять свою специфику мистическ
роль воспитателя будущего полн
первым «социальным педагогом»
предметом освещения в религиозн

На рубеже XX–XXI веков с у
констант для преодоления кри
усилилось внимание к проблеме 
художников во все времена. Испо
они воспевают материнство в св
используется архетип Духа и его 
природы. Наиболее характерны
Бапишева, А. Сыдыханова, А. Дж
и др. Символами божьей милости
Умай, каменные балбалы (храни
родовые знаки. Все это – основ
архетип женщины-матери. 

Али Джусупов. Женщины моей Р
Холст, масло. 1965 
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ства в работах казахстанских художников 
еринства в наши дни продиктована такими на
ающихся семей; увеличение числа осиротевш
и жестокого обращения с ребенком; н
мощи семье, и, в первую очередь, женщине. С
авлено в двух значениях: состояние женщ
я ребенка и свойственное матери сознание
анное понятие включает в себя не только с
грудью ребенка до конкретного возраста,
и, но и создать благоприятную среду для его 
проследить эволюцию представлений о мате

да Homo sapiens – кроманьонцев, детородны
ьных религиозных культов, магических ритуа
одородия женщин являлась одной из основны

[4, 45]. Первой формой социальной орг
бытовых условиях и небольшой продолжитель
и своей природной функции деторождения бы
вязанные с этим, возводились в культ. Глав
рождении здорового ребёнка и сохранении жи
уется, в первую очередь, как период, ког
азделяет судьбу матери. Отцовство каждого р
всегда оставалась очевидной персона матери
тва матери, положение в социальной сфере
юдей, с появлением селений и городов из
но, изменился и ее образ в глазах общества 
но и воспитательница. Постепенно образ ж
кой «прародительницы Мира» и женщине был
ноценного члена общества. Она стала воспита
» [5, 49]. С появлением письменности, данная 
ных и литературных текстах. 
утратой мировоззренческих универсалий и пои
изисности национального (и общечеловеч
архетипа в самых разных сферах знаний. Об
ользуя свойственные времени средства художе
воих произведениях. В творчестве художник
составляющие: архетип матери, шамана, духо
е черты архетипа матери отражены в ра

жусупова, Ж. Шаяхметова, А. Школьного, Г. М
и, жизненной энергии выступают такие образы
ители мирной жизни у кочевников), природн
вная тематика художественных произведени

 
Художник лирического

чувствующий жизнь и красо
Джусупов, – неоднократно о
матери в своих полотнах. Эт
первые произведения. Картин
Родины» стала хрестоматийно
искусства. В этой работе
романтизированный образ женщ
и сохраняющей жизнь. В картин
что могло бы отвлечь вним
сосредоточен на трех женских
восседающих на земле предков,
и неба, олицетворяющих архети

Родины.  

сущными проблемами, 
ших детей при живых 
недостаток программ 
Слово «материнство» в 
щины-матери в период 

 родственной связи с 
способность женщины 
, обусловленного его 
развития и воспитания 
еринстве, то начиная с 
ые функции женщины-
алов и обрядов. Во все 
ых в системе народной 
ганизации людей был 
ьности жизни древнего 
ло основным условием 
вный смысл обрядов и 
изни и здоровья матери. 
да ребенок не имеет 
ебенка практически не 
и. Ребенок полностью 
е, имущество и др. С 
зменились и функции 
– теперь мать уже не 
женщины-матери стал 
ла отведена социальная 
ательницей детей и их 
социальная роль стала 

иском концептуальных 
ческого) самосознания 
браз матери привлекал 
ественного выражения, 
ов Казахстана широко 
ов, предков, элементов 
аботах художников Б. 
Маданова, А. Игембаева 
ы, как тюркская богиня 
ные стихии, казахские 
ий, в которых раскрыт 

о склада, тонко 
оту природы, – Али 
оперировал архетипом 
той теме он посвятил 
на «Женщины моей 
ой для казахстанского 
е художник создал 
щины-матери, дающей 
не нет ничего лишнего, 
мание. Глаз зрителя 
х фигурах, царственно 
, держательницах мира 
ип матери. Перед ними 



лежит младенец в радикальном р
наполнено холодными оттенками
матери, лимонно-голубых бликах
которому жестом бата, означающ
три женщины будут принимать 
дыханием жизни в величественно
ребенок, лежащий на алом, олице

исходящая от нее, передаются зри
любовь, неподвластная течению
Школьного. 

В наши дни евразийское и
восточное мироотношение, но, 
духовному наследию. Грань меж
осознанно или нет, тема традиц
несмотря на периодические и
подчеркивая эту невидимую гра
государственно-идеологических п
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Арий Школьный. Материнство. 
Из триптиха «Вечность».  

Холст, масло. 1967 
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ракурсе, который редко встречается в казахск
и рассветающего неба: на белом кимешеке Аж
х платья юной сестры. В центре – обнаженн
щим благословение, открыты большие, сильны
участие в воспитании будущего батыра. Э

ой поэме любви к Матери, прародительнице 
творяет продолжение и вечность жизни. 

 
Про живописца Ария Школьного 

влюбленный в горы», – его картины 
очарование родных просторов. В три
«Вечность» одна из работ посвящена
материнства в единстве. Композицион
правую половину полотна – здесь сто
матери с ребенком на руках, в то время
простирается родной край. В картине 
тени; природа насыщена яркими, чисты
написана приглушенными, спокойным
образом, художник передает чистоту и 
богатых земель Казахстана, которы
зарождения традиций казахского народ
назиданием для будущих поколений. С
нежно обнимающие своего дитя

ителю, олицетворяя уверенность в том, что ма
ю времени, одна из «вечностей», воспеты

искусство Казахстана ориентируется как н
при этом, со все более усиливающимся 

жду этими двумя ориентирами достаточно 
ционной культуры всегда волновала и при
изменения идеологических установок. Усл
ань, мы лишь отмечаем ее как важнейший
приоритетов.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛА ТƏРБИЕСІНДЕГІ ЭМОЦИОНАЛДЫ 

ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ ДАМУЫ 
 

Аннотация: Мақалада мектеп жасына дейінгі бала тəрбиесінде эмоционалды интеллектіні 
дамыту, қалыптастыру мəселелері қарастырылады. Қазіргі уақытта мектеп жасына дейінгі бала 
немесе жасөспірім бала болсын, қиын кезеңдерді бастан өткеруде, сəйкесінше бұл ата-аналарына да 
үлкен əсер береді. Соңғы бір-екі он жылдықта балалардың өмірінде үлкен өзгерістер болды, бұл 
олардың ата-аналарына қосымша талаптар қоятын рухани құндылықтар мен сезімдерді дұрыс 
қалыптастыру дағдыларын үйренуді қиындатты. Ата-аналар балаларына эмоционалды жəне 
əлеуметтік өмір негіздерін үйретудің тиімді жолдары туралы білуі қажет.  

Кілт сөздер: бала тəрбиесі, эмоционалды интеллект, эмоционалды коучинг, эмоциялық сезімдер, 
эмпатия, өзін-өзі бағалау. 

 
Бала тəрбиесі – өте ауқымды тақырып. Алайда, эмоционалды тəрбие дəл қазіргі уақыттағыдай 

ауқымды болған емес. Статистикаға сүйенер болсақ, соңғы бірнеше онжылдықта жасөспірімдер 
арасындағы суицид саны үш есе, зорлық-зомбылық көрсеткіші екі есе өсті. Бұл сандардың артында 
қоғамның жалпы эмоционалды денсаулығы тұр. Орта есеппен балалардың жағдайы көбіне 
шыдамсыздық, ашуланшақтық, қырсықтық, өзін жалғыз сезіну, тəртіпсіздік секілді қасиеттермен 
негізделіп жүр. Мұндай құлдырау біздің қоғамда болған елеулі өзгерістердің нəтижесі болып 
табылады.  

Эмоционалды даму негіздерін үйрену мүмкіндігінің болмауы жағымсыз салдарға əкеледі. 
Эмоционалды интеллектіні қалыптастыру, дамытудың ең оңтайлы кезеңі – баланың мектеп жасына 
дейінгі шағы. Дэниел Гулман ата-аналары эмоционалды тəрбиемен айналысқан балаларды 
«эмоционалды дамыған» тұлғалар деп атады. Эмоционалды дамыған балалар тыныштандыруға 
жауап беретін физиологиялық реакциялардың жоғары тиімділігіне байланысты жұқпалы аурулардан 
аз зардап шегеді, зейіні тұрақты, əрі жоғары концентрацияға қабілетті болады. Жасөспірімдік шақта 
қиындыққа тап болғанда немесе əлеуметтік жағдайларда да, шамадан тыс қиын кедергілерге 
ұшырағанда да басқа балалармен жақсы қарым-қатынаста бола алатын болады. Эмоционалды тəрбие 
– бұл эмоционалды байланыс орнатуға мүмкіндік беретін əрекеттер тізбегі. [1, б. 25] Балаларды сəтті 
тəрбиелеудің кілті күрделі теорияларда, отбасылық ережелерде немесе мінез-құлықтың 
шатастыратын формулаларында емес, эмпатия мен түсіну арқылы көрінетін балаға деген 
сүйіспеншіліктің терең сезімін іздеу керек. Жақсы тəрбие біздің жүрегімізден бастау алады жəне 
біздің балаларымыздың жағымсыз эмоцияларды бастан кешіретін сəттерде жалғасады, мысалы, 
ренжу, ашулану, қорқыныш. 

Баланың эмоционалды тəрбиесі əдеттегі тəрбиеден несімен ерекшеленеді? Эмоционалды 
көшбасшылық тəжірибесі бар балалар эмоционалды дені сау болады, жағымсыздықтан гөрі (негатив) 
жағымды сезімдерді (позитив) көбірек сезінеді. Баланың эмоционалды тəрбиесімен айналысқан ата-
ана жоғары деңгейге жетеді. Əрине, балалары ашулану, қайғыру, ренжу секілді сезімдерді бастан 
өткереді,  бірақ тез тынышталады, қайта қалпына келеді, жұмысын нəтижелі жалғастырады. Басқаша 
айтқанда, мұндай балаларда эмоционалды интеллект жоғары болады.  

Эмоционалды интеллектісі дамымаған, эмоционалды қолдау көрмеген балалар қандай 
кедергілерге ұшырайды? Ең бірінші себеп, баланың тəрбиешісі баланың тұлға болып қалыптасуына 
үлкен əсер етеді. Бұл тұста тəрбиеші деп жалпы бала тəрбиесіне ат салысатын барлық тұлғаларды 
жатқызамыз. Алайда, балаға ең жақыны, көбірек əсер беруші – ата-ана. Ата-аналардың төрт түрі 
кездеседі: қабылдамаушы ата-аналар, сын тағушы ата-аналар, немқұрайлы қараушы ата-аналар, 
эмоционалды тəрбиелеуші. [2, б.118] Берілген əрбір ата-ананың түрлеріне қысқаша тоқталып өтейік: 

Қабылдамаушы, қабылдағысы келмейтін ата-аналар – баланың сезімін маңызды емес деп 
санаушылар. Баланың сезімін елемейді, қызықпайды. Балалардың сезімдерін иррационалды деп 
санағандықтан, баланың ойымен санаспайды. 

Сын тағушы, айыптаушы ата-аналар – сөгіс жасайды, қатаңдық танытады, баланың өзін қалай 
ұстайтынына қарамастан, эмоцияны білдіргені үшін жазалайды. 



140 
 

Немқұрайлы қарайтын ата-аналар – өзін қалай ұстау керектігі туралы аз айтады, балаға 
эмоцияларымен күресуге көмектеспейді. Балаларға мəселелерді шешу жолдарын үйретпейді. 

Эмоционалды тəрбиеші – баланың жағымсыз эмоцияларын жақындасу мүмкіндігі ретінде 
қарастырады. Ол өзін ашулы, қайғылы, ренжулі баланың жанында өзін қалыпты ұстайды. Эмоциялар 
оны ашуландырмайды. 

Сезімдері еленбеген, жиі сын естіп өскен, өзін біреумен салыстыратындығын сезінетін баладан 
өскенінде қандай тұлғалық қасиет күтуге болады? Мұндай балалардың өсе келе өзін-өзі бағалауы 
төмен болады, эмоциясын дұрыс қолдана алмайтын, өзіндік жеке ойы жоқ адам болатынын білеміз. 
Бүгінгі таңда да ересектер арасында өзін бағаламайтын, өмірде кездесетін қиындықтарды өзгелерден 
көретін, жауапкершіліктен қорқатын адамдарды кездестіріп жатамыз. Оның барлығы балалық 
емделмей қалып кеткен травмалардан болып жатады. Осы себепті де болашымыздың тұғыры жас 
ұрпақтың ешбір травмасыз, өзін-өзі бағалауы жоғары, саналы, эмоционалды дамыған ұрпақ болып 
қалыптасуы біздің мақаламыздың өзектілігі еді.  

Мектеп жасына дейінгі балаларды эмоционалды дамыту сатылары: 
- Баланың эмоциясын қабылдау; 
- Баланың эмоцияларын жақын қарым-қатынас құру мен үйрету мүмкіншілігі ретінде 

қарастыру. 
- Эмпатиямен тыңдап, эмоцияны айқындау. 
- Балаға эмоцияларын дұрыс сөздермен белгілеуге көмектесу. 
     Эмпатия дегеніміз не? Эмпатия – өзге адамдардың жан дүниесін түсіну, жай-күйін ұғыну 

қабілеттілігі. Эмпатия адам бойында жиі кездесетін, өзіндік мəн-мағынасы бар ерекше сезім. Оның 
айқын көрінісі – өзге адамдардың қайғы-қасіреті мен қиыншылықтарына ортақтасып, оларға 
жанашырлық білдіру, сол арқылы өзгенің психикалық жай-күйін өз басынан кешіргендей халге түсуі. 
[4, б. 128] Өз эмоцияларын басқара алатын ата-аналар, тəрбиешілер өздерінің сезімталдығын 
балалардың сезімдерін реттеу үшін қолдана алады. Алайда, балалардың сезімдерін оңай түсіну 
əрдайым мүмкін болмайтындығына дайын болу керек. Балалар көбінесе эмоцияларды жанама түрде 
білдіреді, бұл ересектерге əрдайым түсінікті емес. Егер біз оларды мұқият жəне шын жүрекпен 
тыңдасақ, онда балалар бейсаналық түрде ойындарда жəне күнделікті мінез-құлықта жасыратын 
хабарларды жеңіл шеше алатын боламыз. Ересектер бола отырып, балалардың қаншалықты əлсіз 
екенін ұмытып кету оңай. Егер де əлемге олардың көзімен қарар болсақ, онда қоғамның оларға 
мойынсұнуға, бірлесіп жұмыс жасауға қаншалықты көңіл бөлетінін көреміз. Мектепке дейінгі 
балалардың көпшілігі күнделікті өмірін басқара алмайды. Мектепке дейінгі балалардың эмоционалды 
интеллектілерін дамыту арқылы баланың өзге адамдар сезімін ескере отырып, болашақта тууы 
ықтимал шиеленістің алдын алуға деген дайындықтың болуын қамтамасыз етуге болады.  

Балаға таңдау жасауға мүмкіндік бере отырып, біз оған жауапкершілік сезімін оятып қана 
қоймай, сонымен қатар оның өзін-өзі бағалауын арттыруға көмектесеміз. Ата-анасы үнемі таңдауын 
шектейтін бала мынадай сигналдар алады: «Сен кішкентайсың, əрі сенің тілектерің маңызды емес». 
Мұндай бала мойынсұнғыш болып келеді, өзінің «мен» сезімі дамымаған күйінде қалады. [3, б. 177] 

Баламен ойындарда жанды əрі эмоционалды болу қажет. Баламен ойнар кезде жұмсақ, ырғақты 
қозғалыстар жасау керек. Əрі бала əрекеттерді бақылап, іштей «қазір ойын басталады, оны былай 
бастау қажет» деген секілді оймен қабылдау процесі жүреді. Осындай ырғақты, көңілді ойын ойнау 
арқылы баламен эмоционалды қарым-қатынас құра алатын боламыз. Эмоционалды қарым-қатынас 
берік орнаған уақытта ғана бала эмоционалды дамитын болады. 

Тиімді эмоционалды тəрбиеші бола білу үшін үнемі шыдамдылық таныту қажет, баланың 
сезімдерін білдіруге жеткілікті уақыт берген жөн. Эмоционалды тəрбиенің мақсаты – эмоцияларды 
басу емес, оларды түсіну. 

Баланың толыққанды үйлесімді өсуіне, болашақта кемелденген тұлғалар қатарына жатуына 
эмоционалды интеллектінің тигізер əсері өте жоғары. Эмоционалды интеллект дəрежесі жоғары ата-
аналар өз тарапынан отбасылық өзара түсінушіліктің барынша үйлесімді болуын қамтамасыз етсе, 
олардың балаларындағы эмоциялық интеллектінің де дамуы байқалады.  Мұндай отбасында өмір 
сүретін адамдар бір-бірінің көңіл-күйлеріне өте сезімталдықпен қарап, отбасындағы эмоциялық 
мəселелерді дер кезінде талқылап, шешіп отырады. Қарапайым мысал, қажетінде бір-бірлерінен 
кешірім сұрап, көңіл-күйлерін анықтап жатады.  

Ата-ананың эмоциялық мəселелерді талқылауы, баладағы өзіндік эмоцияны түсінуі мен өзіндік 
реттеуінің дамуына себепкер бола алады. Əр отбасындағы «ашылып сөйлесудің» жиілігі мен 
мағынасы əртүрлі болады. Осының өзінде сандық сипаттағы жағдайдың сапалыққа ауысуында айқын 
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көрінетін тенденция байқалады: ана қаншалықты көп өз балаларымен əрқандай сипаттағы эмоциялық 
күйлерді талқылайтын болса, алты жасқа келгенде мұндай ананың балалары тіпті бөтен ересектер 
тарапынан болатын əртүрлі эмоциялық күйлерге бейімделген болады. Сонымен, эмоциялық сəтті 
отбасындағы бала тəрбиесінің орталық ден  қоятын  факторы баланың мінез-құлқына, жүріс-
тұрысына қарағанда эмоциялық күйіне көбірек мəн береді. Алғаш рет «эмоциялық интеллект» сөз 
тіркесі 1990 жылы ғылыми мақалада жарық көрген болатын. Аталмыш  тақырыппен көбіне шетел 
 психологтары ғана айналысты. Эмоциялық интеллект термині əлеуметтік интеллект сөзінен 
алынған. Эмоционалды даму, эмоционалды интеллект атты тақырыпты көптеген ғалымдар зерттеген. 
Атап айтар болсақ, Эдуард Торндайк, Джон Гилфорд, Джон Готтман, Ресей психологтарынан 
О.Марютин, А.С.Степанова, Қазақстандық психологтардан Е.Ертайұлы, Е.Мырзабаев. Эмоциялық 
интеллект – эмоцияда көрінетін тұлғаны қабылдау қабілеті, эмоцияны интеллектуалды процестер 
негізінде басқара алу. Жалпы эмоционалды интеллект – бұл ақыл мен танымға қарама-қарсы емес, 
керісінше бұл екі үрдістің көркем үйлесуі.  

Эмоционалды интеллектіні зерттеу жұмыстары қашан қолға алына бастады? 1997 жылдан 
бастап зерттеулер басталды. Арнайы семинарлар жүргізіле бастады. Эмоционалды интеллет дəрежесі 
жоғары тұлғалар өзгенің эмоциясын түсінетін, эмпатияға бейім тұратын, қарым-қатынас барысында 
жеке эмоциясын басқара алатын болғандықтан қоғамда бейімделгендіктен жəне өз мақсат-
мұраттарына жете алатын тұлға ретінде көрінеді. 

Джон Готтман мен Джоан Деклер «Баланың эмоционалды интеллектісінің дамуы» атты 
кітабында эмоционалды интеллект стратегияларын зерттеп, қарастырған. Түрлі өмірлік 
ситуациялармен мысалдар келтіріп, баланы эмоционалды тəуелсіз етіп, тəрбиелеп өсіруге болатынды 
қарастырылған. [6, б.129] Жалпы, əрбір ата-ана, тəрбиеші, кез келген бала тəрбиесімен айналысушы 
тұлға ең алдымен, бала тəрбиесі туралы білімге ие болуы қажет. Осы стратегияларға қысқаша 
тоқталып өтейік. Олар:  

- Баланың көңіл-күйін жəне оның мінез-құлқының себептерін жақсы түсіну; 
- Баланың эмоциясын тану жəне басқару; 
- Баланың жағымсыз эмоцияларын онымен берік қарым-қатынасты сақтау қолдану; 
- Эмпатия таныту; 
- Баламен оның дамуының барлық кезеңдерінде тығыз қарым-қатынасты сақтауға негіз қалау; 
- Сезімдерді балаға түсінікті тілде талқылау; 
- Баланы жағымсыз сезімдермен, қиын жағдайлармен, мəселелермен күресуге үйрету. 
Жақсы тəрбие қарапайым интеллектуалды нұсқаулықтан гөрі көп нəрсені қажет етеді. Бұл ата-

аналардың соңғы жиырма жыл ішінде алған ұсыныстарының көпшілігін ескермейтін жеке 
қасиеттеріне əсер етеді. Жақсы тəрбие эмоцияларға əсер етуді қамтиды. 

Қорытындылай келе, бала тəрбиесінде эмоционалды интеллектіні дамыту тұлға арлаық өзара 
қатынасты оңталандыру жəне өмірдің əрқилы жағдайында дайын əрі бейімделу үшін, позитивті оң 
əрекет ету үшін маңызды факторлар қатарына жатады.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОТИВАЦИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ  
 

Актуальность. В Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана» Президент К-Ж. Токаев отметил: «Только по официальной статистике на 
учете по инвалидности состоит более 80 тыс. детей. Мы обязаны создавать равные возможности для 
людей с особыми потребностями» [1]. 

Сегодня в мире важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов становятся ее 
активные формы. Наиболее эффективными из них являются физическая реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Привлечь лиц с физическими ограничениями к 
занятиям спортом – значит, во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим 
миром. Использование средств физической культуры и спорта является эффективным и в ряде 
случаев единственным средством физической реабилитации и социальной адаптации этих лиц [2]. 

Процесс социально-психологической адаптации сопровождается поиском наиболее приемлемого 
соотношения между внутренними потребностями человека и внешними условиями. Человек может 
адаптироваться в различных группах по-разному, так как наиболее сходные с внутренним состоянием 
человека условия способствуют эффективной социально-психологической адаптации. Личностные 
особенности человека напрямую опосредуют его вхождение в ту или иную социальную группу, при 
этом немаловажным фактором является характер социальных контактов [3]. 

Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру активности занятий физической 
культурой и спортом, является внутреннее желание и интерес к занятиям у каждого отдельного 
человека. Поэтому формирование у лиц с ограниченными возможностями здоровья мотивации к 
физкультурной деятельности должно стоять во главе физкультурно-оздоровительной работы [4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение показателей социально-психологической 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья как маркеров мотивации к занятиям 
спортом. 

Организация исследования. В наблюдении приняли участие спортсмены КГУ «Областной 
специализированной школы по инвалидному спорту» Управления физической культуры и спорта 
Карагандинской области.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетные методы, методы 
математической статистики. Для диагностики изучаемых мотивов использовали анкету «Что значит 
спорт для Вас?», разработанную Т.П. Бегидовой, О.Н. Савинковой, 2016 [5]. Анкетирование, в 
котором приняли участие 32 спортсмена-инвалида, проведено в онлайн формате на платформе 
«Google-форма». Для установления значимости мотивов, побуждающих лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья к занятиям физическими упражнениями и спортом, респондентам было 
предложено указать степень важности каждого из мотивов занятий спортом по 10-ти балльной шкале 
(9-10 баллов - «исключительно важно», 7-8 баллов - «очень важно», 5-6 баллов - «довольно важно», 
3-4 балла «не очень важно», 1-2 балла - «абсолютно не важно». Критериями для оценки мотивации 
выступали два индикатора: социальный и психологический. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты математико-статистической обработки 
данных о формировании мотивации к занятиям спортом у людей с инвалидностью приведены в табл. 
1. 

Как видно из таблицы 1, ни один из мотивов согласно полученным среднегрупповым баллам в 
блоке «Социальные маркеры мотивации» не был отнесен опрошенными к категории 3-4 балла – «не 
очень важно» и 1-2 балла – «абсолютно не важно». 

К числу «исключительно важных мотивов» респонденты отнесли показатель под номером 1: 
«дружба, товарищеские отношения» (9,0 б.). 

К категории «очень важных мотивов» вошли показатели с №2 по 11. В группу этих мотивов 
входят: «залог успеха» (8,5 б.), «знания, образованность» (8,4 б.), «возможность путешествовать» (8,3 
б.), «стиль жизни» (7,9 б.), «социализация» и «регулярный труд» (7,7 б. соответственно), «хобби» и 
«дело всей жизни» (7,6 б.), «материальное благополучие» и «возможность трудоустройства» (7,1 б.). 
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К числу «довольно важных мотивов» лица с ограниченными возможностями здоровья отнесли 
«признание значимости в обществе» (6,9 б.) и «удачный бизнес и предпринимательство» (6,1 б.). 

 
Таблица 1 - Результаты математико-статистической обработки данных о формировании 

мотиваций для занятий физическими упражнениями и спортом у людей с инвалидностью 
№ 
п/п 

Мотивы Сумма баллов 
по каждому 
показателю 

Среднегрупповой 
балл 

Рейтинг 

Блок «Социальные маркеры мотивации» 
1 Дружба, товарищеские отношения 279 9,0 1 
2 Залог успеха 275 8,5 2 
3 Знания, образованность 271 8,4 3 
4 Возможность путешествовать 268 8,3 4 
5 Стиль жизни 253 7,9 5 
6 Социализация 249 7,7 6 
7 Регулярный труд 247 7,7 7 
8 Хобби 245 7,6 8 
9 Дело всей жизни 244 7,6 9 
10 Материальное благополучие 228 7,1 10 
11 Возможность трудоустройства 228 7,1 11 
12 Признание значимости в обществе 222 6,9 12 
13 Удачный бизнес, 

предпринимательство 
198 6,1 13 

Блок «Психологические маркеры мотивации» 
1 Развитие морально-волевых качеств 276 9,0 1 
2 Личная независимость 259 8,0 2 
3 Источник радости 253 7,9 3 
4 Осознание собственной значимости 243 7,5 4 
5 Способ самовыражения 231 7,2 5 
6 Признание окружающих 227 7,0 6 
7 Способ отвлечься 225 7,0 7 

 
Таким образом, важным фактором формирования мотивации у инвалидов к занятиям 

физической культурой и спортом является возможность быть полезным обществу. Люди с 
ограниченными возможностями хотят быть таковыми. Так как они чаще всего все свое время 
проводят дома, у них нет возможности общения, не могут найти друзей и товарищей. Активные 
физкультурные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой общения, 
восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают 
чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. 

Исследуя «Психологические маркеры мотивации», мы получили следующее. Лица с 
ограниченными возможностями здоровья отнесли к числу «исключительно важных мотивов» 
«развитие морально-волевых качеств», что составило 9,0 балла. 

Следует отметить, что показатели с 2 по 7 были отнесены к категории «очень важных мотивов». 
В эту группу вошли: «личная независимость» (8,0 б.), «источник радости (7,9 б.), «осознание 
собственной значимости» (7,5 б.), «способ самовыражения» (7,2 б.), «признание окружающих» и 
«способ отвлечься» (7,0 б. соответственно). 

Это говорит о том, что при инвалидности адаптивный спорт является практически единственной 
возможностью удовлетворения одной из главнейших потребностей человека – потребности в 
самоактуализации, поскольку профессионально-трудовая, общественно-политическая и другие виды 
деятельности часто оказываются недоступными и, в связи с этим, происходит сдвиг в сферу развития 
личности человека. 

Анализ процентного соотношения спортсменов с различным уровнем изученных мотивов, 
показал нам следующее (рисунок 1). По социальным маркерам выявлен высокий уровень мотивации 
у 38% испытуемых, «уровень «выше среднего» - у 37%, лиц с низким уровнем таковой не 
установлено. 
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Рисунок 1. Процентное соотношение спортсменов с ОВЗ с различным уровнем мотивации 
 
По психологическим маркерам определен высокий уровень мотивации у 34%, а уровень «выше 

среднего» - у 47% респондентов. Отличительной особенностью психологического маркера явилось 
то, что 3 и 6% респондентов отличались соответственно низкими и ниже среднего показателями 
психологической адаптации в сравнении с социальной, где таковых не отмечено. Кроме того, следует 
отметить, что в аспекте психологической адаптации у инвалидов преобладают внутренние мотивы, 
побуждающие их к занятиям физическими упражнениями и спортом. Для этой категории лиц 
наиболее важна возможность с помощью спорта воспитания волевых качеств, обретения личной 
независимости и получения положительных эмоций, о чем свидетельствуют ответы респондентов. 

Заключение. Полученные нами результаты анкетирования служат доказательством значимости 
занятий спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на что указывают 
среднегрупповые уровневые оценки социальных и психологических маркеров изученных мотивов.  

Таким образом, можно констатировать, что спортивная деятельность является для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья одним из действенных средств социально-психологической 
адаптации, которая создает дополнительные предпосылки социальной реализации их личностных 
возможностей. 
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PROS AND CONS OF DISTANT EDUCATION  

 
Education using distance learning technologies appeared back in the 18th century, when regular and 

accessible postal services appeared in Europe. It looked quite simple: the student received assignments and 
study materials by mail, corresponded with teachers, and passed an exam or wrote a scientific paper to 
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trusted persons within the established time limit. The world's first distance education University was opened 
in 1969 in the UK – the Open University of great Britain. This name made it clear to everyone that the 
educational institution is accessible to everyone due to the reasonable cost and the absence of the need to 
attend distance learning classes every day. In the United States, there were television channels that broadcast 
training programs for those who wanted to. However, there was one, but quite a big drawback: the lack of 
feedback. [1] 

At the moment, information is delivered via e-mail for an individual user, Websites for group work with 
people, and teleconferencing organizations [1]. Every year, this type of education is becoming more popular, 
plays an increasingly important role in the modernization of education, is one of the fastest growing areas of 
the education system, as it has its advantages such as: flexibility, modularity, parallelism, economy, 
coverage, technology, social equality, internationality, a new role of the teacher. 

The development of distance learning, on the one hand, is due to a social order – an accelerated change 
in educational technologies that require almost continuous retraining of staff; the introduction of complex 
systems and technologies with a limited number of teachers; the need to cover the training and education of 
the widest range of the population. On the other hand, the development of distance learning has led to the 
widespread use of information and computer technologies. Distance learning is an analog of traditional 
learning (i.e. bi-directional interaction between the student and the teacher), in which the contact between the 
participants of the educational process is mediated by any communication channels [2].   

The coronavirus pandemic has also changed our lives, including its impact on the education system in 
our country. In a relatively short period of time, educational organizations have changed to a new format of 
training – distance learning (UP to). the Goals and objectives of the curriculum have not changed. It seems to 
me that distance learning has increased the degree of responsibility of the teacher and student for the learning 
outcome. Teachers adapted the training material and its presentation for successful assimilation. And I would 
also note that the intensity of feedback has increased, and this is very important for the student – to know 
whether he is studying the topic in the right direction, in sufficient volume. 

Moreover, continuing education today is an indispensable attribute of any person. If you want to stay 
up-to-date with the latest developments in your field, you must constantly learn. And the easiest way to do 
this is by organizing distance learning. Modern man is distinguished by the presence of a constant craving 
for self-education. This is what distance learning can provide. 

The advantages of distance learning for me are as follows: 
- Profitability - reducing the cost of training: I do not rent a house, no transport costs; 
- Flexibility – learning at a convenient time, in a convenient place, at a convenient pace, which 

improves the quality of education and the quality of residual knowledge; 
- Territorial openness – equal opportunities regardless of distance; 
- The possibilities of using electronic libraries, information collections, and channels are expanding, and 

the ways of accessing them are increasing. Consequently, my information and cognitive field is expanding; 
- Variety of means of communication with teachers. You can maintain communication both online and 

offline (mobile phones, email, various electronic platforms ZOOM, MOODLE, Webex Meet, Teams, 
Hangouts, Platonus, etc.); 

- Personal orientation – individual opportunities of students are taken into account; 
As in any other aspect of our life, so in distance learning there are disadvantages: 
The presence of a strong motivation. Only those who have a good idea of what they need it for will be 

able to study here. Since the student studies the lion's share of all educational material independently, it 
requires strong skills of self – control, developed willpower and responsibility- this is what is needed for 
successful distance learning [3]. 

- It is not suitable for the development of communication skills, since all learning processes occur with 
minimal interaction with other people, and sometimes even in the absence of it. So if you need to develop 
communication, teamwork, and confidence skills, it's best to choose traditional training methods. 

- Lack of practical knowledge, without which it is difficult to fully master the craft being studied. 
- Communication with fellow students and joint solutions to difficult issues that arise in the learning 

process are also of great importance in the life of a student who is studying remotely, which I think is not 
enough for all my fellow students. 

Based on the above, it can be noted that distance learning will gain more and more popularity. The 
significance of modern education technology is to focus training on the potential student, for the 
implementation of his artistic and scientific interests, the increasing role of independent work and growth 
responsibility for the results of academic activities. Such approaches create the basis for purposeful 
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formation of students ' holistic professional thinking as the basis for their future professional activity. In the 
near future, this type of education will be valued as well as classical. It is very important to prepare and 
develop Internet resources by the teacher himself, since there is a problem of poor quality of these resources 
taken from the Internet, where information is incorrect or distorted. The design of web resources is also 
important. They should have a user-friendly interface, have pleasant colors for the eyes that do not impair 
vision and allow you to use this resource in training for a long time. 

Summing up, it is worth noting that distance learning, as one of the modern types of education, has a 
full right to exist in the education system on a par with traditional forms of education [4]. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМГЕ ДЕГЕН ЫНТАСЫН 
АРТТЫРУДАҒЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
«Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ,  

ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы» 
А. Байтұрсынов 

 
Қазіргі заманға қарағанда болашақты жарқын болуына апаратын күш тек білім беру саласында. 

Кез келген елдің өркендеуі, оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. 
Білім беру мен тəрбиелеудің қазіргі заман талабы — шығармашылық, бəсекеге қабілетті, құзіретті 
тұлға тəрбиелеу жəне əлеуметтік-экономикалық өзгермелі жaғдайларда өмір сүруге дайын болып 
қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыру мен жетілдіруге ықпал ететін тұлғаны қалыптастыру. 
Мұндай жеке тұлғаға қойылатын ерекше басым талаптар, бұл: шығармашылық, белсенділік, 
жауапкершілік, терең білім, кəсіби сауаттылық. Осы талаптарды орындау үшін оқушы білімін 
бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. «Бағалау» термині латынның 
«жақын жерде отыру» сөзінен шыққандығы кездейсоқ емес, өйткені бағалаудың басты ерекшелігі - 
бір адам басқа адамның айтқанын жəне істегенін немесе өзінің тəуелсіз ойлауын, түсінуін немесе 
мінез-құлқын мұқият қадағалап отырып, өзін-өзі бақылауы болып табылады. [1,c. 23-25] 

Бағалау – одан арғы оқу туралы шешім қабылдау мақсатымен оқытудың нəтижелерін жүйелі 
түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Оқытуды, оқытуда 
қолданылатын əдіс – тəсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін жəне осы мүмкіндіктерді іске асыру 
түрлерін анықтауға бағытталған бағалау қалыптастырушы немесе оқу үшін бағалау болып табылады. 
Қалыптастырушы бағалау – бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, 
қандай бағытта даму керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар 
мен олардың мұғалімдері қолданылатын мəліметтерді іздеу жəне түсіндіру үдерісі. Қалыптастырушы 
бағалау технологиясын қолдану педагог пен баланың арасындағы кері байланыс, бұл – оқушының 
білім деңгейінің көтерілуіне ықпал етеді. 

Қазіргі уақытта оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — білім беру процесінің маңызды да 
салмақты бөлігі болып табылады, ал оқыту процесін басқарудың кілті бағалау болып табылады. 
Бағалау - бұл оқу анықтау, оқушының осы тақырыпты игерудегі кемшіліктерін жою үшін 
қолданылатын тəсіл, оның үлгерімінің тиімділігіне ықпал ететін фактор. Сонымен қатар, мектеп 
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практикасындағы бағалау баға қоюмен ғана шектелетін тəсіл емес, бұл материалды игеру фактісінің 
себептерін, сонымен қатар ассимиляция фактісімен бірге анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың 
маңызды құрамдас бөлігі. [2,c. 20-26] 

Ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсыновтың сөздері: «Мұғалім үнемі үздіксіз ізденгенде ғана, оқушының 
жаны жарқырай алады», - деп, жаңашыл мұғалімдерге арналған сияқты. Оқушы тақырыпты 
қаншалықты жақсы меңгергенін түсінеді. Егер білім тексерілмесе, оқушы өз білімін терең, жан-
жақты жəне дұрыс бағалай алмайды. Баға алғаннан кейін оқушы мектепте, үйде жұмысын 
жақсартуға, жақсы қасиеттерді дамытуға, білімі, біліктері мен дағдыларындағы кемшіліктерді жоюға 
мүмкіндік алады. Қалыптастырушы бағалауды қолдану - бұл оқытушы мен оқушы арасындағы кері 
байланыс циклі, бұл оқушының білім деңгейін арттыруға көмектеседі. Оқушы өзін бақылайды, іс-
əрекет əдістерін таңдайды, мұғалімнің нəтижелерін өзі бағалайды. Осылайша, бала мақсат қою, 
күтілетін нəтижені жоспарлау жəне оны бағалау тəжірибесін жинақтау арқылы өзінің негізгі 
құзыреттіліктерін қалыптастыра алады. Кері байланыстың қандай түрін алсақ та нені жақсы 
орындағанын белгілеп отыруы, қателіктер болған жағдайда мұғалім оқушының жұмысын жақсартуға 
байланысты нақты ұсыныстар беруі керек. Қалыптастырушы бағалаудың тағы бір маңызды құрамдас 
бөлігі - өзін-өзі бағалау жəне өзара бағалау. Өзін-өзі бағалау - бұл өзін-өзі бағалау емес, бірақ бағалау 
қызметімен байланысты бағалау əрекетінің бір түрі болып келеді. Өзін-өзі бағалаудың алгоритмін 
төменде көрсетілген кесетеден көруге болады: 

 
1 Берілген тапсырманы орындауда нені орындау қажет? 
2 Берілген тапсырманың барлығын дұрыс орындады ма, əлде қателіктер жіберді ме? 
3 Оқушы тапсырманы толығымен жеке орындады ма, əлде сыныптасының немесе мұғалімнің 

көмегіне сүйенді ме? 
4 Берілген тапсырманы орындау кезінде қандай біліктіліктер дамыды? 

 
Сонымен шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін əр сабақты біз тек оқулық шеңберіндегі 

білімді үйретумен шектеліп қана қоймай, кең түрде əр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды 
саралап, ыңғайластыруымыз қажет. [3,c. 3-10] 

Білім беру мен тəжірибе əрдайым ұштаса отырып төменде берілген көрсеткіштерге қол 
жеткізуге болады. Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар: 

- оқушылардың белсенділік таңытуы; 
- шығармашылық тұрғыда ойлау; 
- шешім қабылдай алу; 
- болашақта өз кəсібін дұрыс таңдай алу; 
- өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. 
Бірінші сыныпта сауат ашу пəнінде күнделікті қолданып жүрген əдіс-тəсілдермен қатар, 

сабақтың мақсатына сай барынша ізденіп, оқушылардың жас ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін 
ескере отырып, қалыптастырушы бағалаумен бірге оқушылардың логикалық ойлауын дамытатын 
тапсырмалар құрап, ол тапсырмаларды сабақта пайдалана білсек, оқушылардың сабаққа деген 
ынтасы мен қызығушықтары артып, бағдарламадағы материалды толығырақ меңгеріңе мүмкіншілік 
жасай аламыз. Сол арқылы оқу мақсатында берілген мақсатқа толықтай жете аламыз. 

Мысалы, «Менің отбасым. Ұ дыбысы мен əрпі» тақырыбын оқушыларға түсіндіру барысында 
берілген оқу мақсаттары арқылы, Ұ əрпінің жазылуын көрсету, түсіндіру, неше элементтен 
тұратынын айтумен қатар, оқушылардың білімін толықтыру үшін əртүрлі тапсырмалар қолдана білу 
тиімді болып келеді. 

 
  

Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме) 

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту 
1.8 Берілген тақырыпқа  əңгіме құрап айту 
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға 

сəйкес дұрыс айту 



1-тапсырма. Əр отбасы мүше
 

                             
        

                             
              ұ..ық                  
                                                  
 
2-тапсырма. Сызба жəне сөзд
 

Мынау-               анам. Оны...
 
3-тапсырма. Берілген сөздер

қоюға болады?  
 

 
Екінші сынып оқушыларын

оқулықпен жұмыс істетіп қ
шығармашылық жұмыстар орынд
бейім, шапшаң болып келетіндік
спорт тақырыбына сай мəтін арқы
Оқушыларды өз ойын толық баян
– əр мұғалімнің парызы. Сөзд
оқушыларды байланыстырып сөй
суретін көрсету арқылы жүргізіл
балалардың ойын, тілін дамытуме

 

Əділ–сынып
шынықтыру саба
қалатын. Онысын
Ағалары ауланың
тартылып, ақыры
айналысу Əділдің
қайраттана түсті. 

Бастауыш м
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елеріне  тиесілі заттарды сурет арқылы болжа.

Ұс та                         ұ шақ 

              

              

        ұс та...                          м..ғ..лі.. 

дермен мəтінді оқы. 

анам 
 аты –Нұрша. Ол – ұста... . Анам – ұстамды     

ді оқыңыз жəне сөйлем құрап жаз. Көп нүкте

на қазақ тілі пəнінде спорт тақырыбын түс
ана қоймай, оқушылардың қызығушылы
дата білген жөн. Себебі, бастауыш сынып оқуш
ктен, балаларға проблемалық сұрақ туғызуды
ылы, оқушылардың білім алуымен қатар тəр
ндай білуге үйрету, байланыстырып сөйлеу да
дік жұмысы да, көрнекіліктермен орындала
йлеуге даярлайды. Тиісті затты көзбен көру,
етін сабақ есте жақсы сақталады. Сурет бойы
ен бірге, оқушыларды суреттің мазмұнын түсін

Спортшы Əділ 
тағы балалардың ең кішісі,əрі нəзігі. М
ағында аңғарылатын. Сапқа тұрғанда оқуш
на өзі де намыстанатын. Тез өсіп, боксшы бо
ң бір бұрышына турник орнатып берді. Əділ
ында ұршықтай айналатын болды. Дене ш
ң бұлжымас əдетіне айналды. Үшінші сыныпқ

мектепті бітірген жылдың жазында спортқ

 

 

         . 

енің орнына қай əріпті 

 

індіру барысында тек 
ықтарын арттыратын 
шылары көбіне ойынға 
ың əсері мол. Мысалы, 
биеге жетелей аламыз. 
ағдысын қалыптастыру 
атын тапсырмалар да 
, қолмен ұстау немесе 
ынша мəтін құрастыру 
нуге үйретеді. 

Мұнысы,əсіресе дене 
шылардың ең соңында 
лу – оның арманы еді. 
л күн сайын турникке 
шынықтыру, спортпен 
қа келгенде бойы өсіп, 

а əуес бір топ ауыл 



балалары бокс үйірмесіне қатыса
жүріп өзінен үлкен балалардан та
бокс өнеріне деген ынта-ықыласы

 
1. Суреттердің ретін анықтаң

 Суретке сүйеніп, мəтіннің 
2. Əр қақпаға тиісті сөздері б

3. Берілген сөйлемді сəйкест
 

 
Мысал ретінде үшінші сынып о
кейіпкерлердің іс – əрекетін талд
табу. 

Батальон шабуылға таң ата
үнсіз жатты. Окопқа бірнеше мет
лақтырып, оның дыбысын өшірді

Бір күнде батальон екі кон
шабуылға көшті. Қардың үстінде
оқтары жауға дəл тиіп жатты. Ша
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атын болды. Олардан кішкентай Əділде қалм
аяқ жеп қалған кездері де болды. Бірақ Əділ ал
ы арта түсті. 

ңыз. Нөмірлеп көрсетіңіз. 

мазмұнын айтыңыз. 
бар допты соғып, екі топқа бөліп жаз. 

тендіріңдер. 

оқулығындағы мəтінге ұқсас мəтін алынады
дау, іс – əрекеттің нəтижесін шығару, мəтінні

Мерген қыз 
а кіріседі. Артиллериялық дайындықтарынан
тр қалғанда ғана гитлерлік пулемет үн қатты
. Қарсыластың қорғаныс шебінің алды жаулан
нтршабуылға тойтарыс берді, ал келесі күн
е шинельмен жатқан, бір қолы жараланған Ə
буылдың үшінші күні. Гитлерліктер шабуылы

мады. Бокстасамын деп 
лған бетінен қайтпады, 

 

 

 

ы. Мақсаты мəтіндегі 
ің негізгі түйінді ойын 

н шошыған фашистер 
ы. Əлия гранатаны дəл 
нды.  
ннің таңында тағы да 
Əлияның салқынқанды 
ын жалғастыруда. 
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Ордың бір бұрышынан фашист офицері Əлияның кеудесіне атады. Бар күшін жинап ол оған 
атылған оқпен жауап береді. Ең соңғы күшін жинаған Əлия өзін атқан жауды автоматымен жайратты 
да, ауыр жараланды. Жарасын таңып жатқызған Əлияны сұм ажал алып кетті. Қазақ халқының батыр 
қызы Əлия жау қолынан осылай қаза тапты 

 
1. Төмендегі дауыссыз дыбыстардың ортасына оң жақтағы дауысты дыбысты 

араластырып,қосып сөйлемдерді оқыңдар. 
Əлия- 

Қ З Қ Х Л Қ Н Ң  А А А Ы Ы 

Б Т Р Қ З  А Ы Ы Ы  

 
2. Төмендегі сызбаға сүйеніп, жасырынған сөздерден мақалды тауып оқы. Мағынасын айт. 

 
 
3. Мəтін бойынша берілген сөйлемдерге тиісті суретті таңдап, сөйлемдерді толықтырып жаз. 
Əлия гранатаны дəл_____, оның дыбысын өшірді. 
Гитлерліктер ______жалғастыруда. 
Əлия өзін атқан _____автоматымен жайратты 
Окопқа бірнеше метр қалғанда ғана гитлерлік ______үн қатты. 

                            
 
Жоғарыда берілген жұмыстардың барлығынан көретін нəтижеміз, тұлғаның: 
 сөздік қоры молаяды;  
 ізденімпаздыққа үйренеді;  
 ойлау қабілеті артады; 
 ойын еркін айтады; 
 белсенділігі артады; 
 шығармашыл жұмыс істейді; 
 қиялы ұшталады; 
 тапқырлыққа үйренеді. 
Тапсырмалар тартымды жəне қызықты болуын қадағалау қажет, оған қойылатын талаптардың 

толық сақталуы тапсырманың сапасын арттырып, оқушының сөйлеу тілін дамытуға қолайлы жағдай 
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туғызады. Сондықтан оқулықта, сабақта кездейсоқ алынған жаттығулар болмағаны тиімді деп 
ойлаймыз. 

Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда, функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыруда, өздігінен жұмыс жасаудың, білімді өздігінен игерудің маңызды екенін түсіндік. 
Бастауыш сынып оқушылары жаңа жүйелі оқу əдістері арқылы ізденгіш, зерттегіш, шығармашыл, 
проблеммаларды өздігінен шеше алатын, қиын жағдайларда тығырықтан шығу жолдарын таба 
білетін, функционалды сауатты тұлға ретінде қалыптасады. Сонымен өзіндік жұмысты 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар мыналар: 

– жұмыстың көлемін шамадан айырмай, оның санасын арттыруға көңіл аудару; 
– оқушының дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін жүйелі түрде дамыту; 
– өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалдарды, хабарларды енгізу; 
– оқушыларды алған білімдерін іс-жүзінде қолдана білуге дағдыландыру; 
– оқушыларды оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, белсенді əрекет жасауға баулу. 
Қорытындылай келе, біздің алдымызда үлкен жəне жауапты міндет тұр - болашақ ұрпақты 

тəрбиелеу. Оқу барысында қол жеткізілген жетістіктерге келетін болсақ, оқушының əрбір тəуелсіз 
жұмысы өз нəтижелерін береді. Əрине, бұл мұғалімнің де, баланың да жауапкершілігін арттырады. 
Мектеп талабына сəйкес білім беру, оқыту жəне тəрбиелеу біздің заманымыздың өзекті мəселесі 
болып табылады. Əр мұғалімнің басты міндеті - оқушының жеке қасиеттері мен қабілеттерін дамыту. 
Өздігінен іздену, талпыныс, өз талантын жəне шығармашылығын ашуда, өз нəтижелерін береді. Егер 
оқушының іс-əрекеті бағаланып, оқу процесінде қолданылатын тапсырмаларды қолдануда көрініс 
тапса, онда біздің алдымызда отырған оқушының жұмыс деңгейі мен даму деңгейі бірден көрінеді 
жəне олар функционалды түрде сауатты дамиды. Яғни, біз мемлекет басшысы алға қойған мақсаттар 
мен міндеттерді іске асыруға өз үлесімізді қосамыз деп санаймыз. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ 
 
Актуальность. Проблема сохранения и укрепления здоровья была и остается одной из 

важнейших проблем женщин различного возраста. На сегодняшний день лишь звучат призывы быть 
здоровым, а социальная среда и реальная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья 
населения, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических и инфекционных 
заболеваний. В последние годы мы являемся свидетелями бурного развития такого направления, как 
оздоровительный фитнес, который становится одним из главных факторов здорового образа жизни 
[1].  Принципы оздоровительной направленности физического воспитания, как правило, 
конкретизируются в физкультурно-оздоровительных технологиях. Оздоровительное направление 
фитнеса в настоящее время представляет собой сбалансированную программу физкультурной 
деятельности, направленную на достижение и поддержание оптимального физического состояния 
человека в условиях современной цивилизации [2]. В настоящее время в сфере оздоровительной 
физической культуры происходит активное внедрение в практику инновационных технологий с 
целью достижения и поддержания оптимального физического состояния человека в соответствии с 
его мотивацией и индивидуальными особенностями [3]. 
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Под мотивацией к физической активности понимается особое состояние человека, 
характеризующиеся направленностью на достижение физического здоровья, подготовленности и 
оптимальной работоспособности. 

Формирование интереса к физической культуре является длительным многоступенчатым 
процессом, который берет свое начало с элементарных знаний в детстве и заканчивается глубоким 
пониманием теорий и методик физического воспитания и спорта. Заинтересованность в собственном 
физическом развитии зависит от множества факторов, которые оказывают мотивирующее 
воздействие на занятия физической культурой и спортом.  

К основным причинам низкого интереса людей к занятиям оздоровительным фитнесом 
относится недостаток знаний в области фитнеса, свободного времени или неумение рационально им 
располагать, экономические трудности [4]. 

Цель исследования – изучить особенности мотивации женщин разного возраста, 
занимающихся оздоровительным фитнесом. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 
анкетные методы, методы математической статистики. Для выявления наиболее приоритетных 
мотивов занятий оздоровительным фитнесом был проведен анкетный опрос женщин разных 
возрастных групп для выяснения главных и второстепенных факторов, побуждающих занятиям 
фитнесом. Исследование проводились на базе тренажерного зала «Скиф» (г. Абай). В анкетировании 
приняли участие 28 женщин в возрасте от 16 до 55лет, занимающиеся оздоровительным фитнесом. 
Для диагностики изучаемых мотивов была использована «Анкета для определения уровня мотивации 
к тренировкам», разработанная И.А. Паниным, 2016 [5]. Анкета содержала 12 вопросов, с помощью 
которых изучалось отношение и интерес женщин разного возраста к занятиям оздоровительным 
фитнесом (2-3 вопросы), самооценка собственных знаний и умений в области фитнеса (4-5 вопросы), 
а также уровень мотивации женщин к занятиям оздоровительным фитнесом.  Все опрошенные 
женщины были разделены на три группы согласно возрастной периодизации (16–22, 23–35 и 36–55 
лет). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного анкетного опроса были 
установлены наиболее приоритетные мотивы к занятиям оздоровительным фитнесом среди женщин 
разного возраста. Так, в возрастной группе 16-22 года в ответах на вопрос «Для чего Вы занимаетесь 
оздоровительной силовой тренировкой?» 50 % женщин выбрали вариант А – «Для поддержания 
физического здоровья», вторая половина опрошенных (50%) выбрали вариант Б – «Для коррекции 
своего телосложения».  

В возрастной группе 23-35 лет в ответах на тот же вопрос 64,28% женщин определили 
приоритетным мотивом для занятий оздоровительным фитнесом коррекцию телосложения, 21,42% - 
поддержание физического здоровья, 7,14% - для отвлечения и ещё 7,14%   не определились с 
ответом.  

В возрастной группе 36-55 лет 62,5% опрошенных респондентов наиважнейшим мотивом для 
занятий оздоровительным фитнесом, считают поддержание физического здоровья, остальные 37,5% 
выбрали в качестве значимого - коррекцию телосложения.  

В возрастной группе 16-22 лет отвечая на вопрос «Почему, по Вашему мнению, нужно 
заниматься фитнесом?» 33,33 % опрошенных респондентов ответили, что регулярные занятия 
фитнесом помогают достигнуть улучшения своего физического состояния. 33,33% опрошенных 
женщин решили, что заниматься нужно для самосовершенствования. Остальные 16, 66% считают, 
что занятия оздоровительным фитнесом приносят положительные эмоции. 

В группе 23-35 лет на тот же вопрос 64,28% опрошенных ответили, что регулярные занятия 
фитнесом помогают достигнуть улучшения своего физического состояния. 28,57% считают, что 
занятия оздоровительным фитнесом помогают в достижении самосовершенствования. Оставшиеся 
7,14% пришли к выводу, что занимаются оздоровительным фитнесом ради удовольствия. 

В возрастной группе 36-55 лет 50% опрошенных женщин отвечая на вопрос «Почему, по 
Вашему мнению, нужно заниматься фитнесом?» выбрали вариант, что регулярные занятия фитнесом 
помогают достигнуть улучшения своего физического состояния. В свою очередь 37,5% считают, что 
заниматься нужно для самосовершенствования и 12,5% ответили, что занимаются ради удовольствия.  

Исходя из результатов анкетирования в возрастной группе 16-22 лет можно сделать вывод, что 
среди мотивов, побуждающих заниматься физической культурой и спортом, а именно 
оздоровительным фитнесом, важную роль среди молодых женщин в возрасте 16–22 лет играет 
желание иметь хорошую фигуру и хорошо выглядеть. В возрастных группах 23-35 лет и 36-55 лет, 
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главным мотивом к занятиям оздоровительным фитнесом является улучшение своего физического 
состояния и здоровья в целом. 

Полученные результаты свидетельствуют, что в целом доминирующим мотивом занятий 
оздоровительным фитнесом во всех возрастных группах выступает улучшение физического здоровья 
(57,14%) и коррекция своего телосложения (53,57%). 

Анализ ответов на вопросы «Интересно ли Вам на тренировках?», «Отвечают ли тренировки 
Вашим желаниям?», характеризующие отношение и интерес женщин к фитнесу показал следующее. 
Так, большинство респондентов в первых двух возрастных группах отметили, что тренировки 
отвечают всем требованиям и желаниям для занятий оздоровительным фитнесом. А именно в первой 
группе (16-22 года) 83,33% опрошенных женщин ответили, что тренировки нравятся, ничего менять 
не надо. В группе (36-55 лет) 75% выбрали тот же ответ. В группе 23-35 лет 50% женщин ответили, 
что тренировки отвечают всем требованиям и желаниям, остальные 50% считают, что им тренировки 
нравятся, но иногда бывают негативные моменты.  

Отвечая на вопрос «Интересно ли Вам на тренировках?», 50% женщин в первой группы (16-22 
лет), и 64,3% второй группы (23-35 лет) и 62,5% третьей группы выбрали ответ А –«интересно». Эти 
данные свидетельствуют, что боле половины женщин всех возрастных групп проявляют 
заинтересованность и желание к занятиям оздоровительным фитнесом. 

При анализе ответов на вопросы «Как часто Вы посещаете тренировки?», «Какое место 
тренировки по фитнесу занимают среди других Ваших занятий?» и «Если бы Вы могли выбирать, то, 
сколько занятий фитнесом в неделю Вы бы выбрали?» выявлено, что независимо от возраста более 
50% женщин каждой возрастной группы регулярно посещают занятия оздоровительным фитнесом и 
считают это значимым для себя. 

Представляют интерес ответы на вопросы, характеризующие знания в области физической 
культуры, владение двигательными умениями. Независимо от возраста 39,29% женщин признают их 
недостаточный уровень для самостоятельных занятий. 35,71% опрошенных женщин оценивают свои 
знания в области фитнеса неудовлетворительными. Следует отметить, что в вопросе «Лично для Вас 
в понятие здоровый образ жизни входит понятие физическая культура и фитнес?»  менее половины 
(42,86%) женщин считает, что в понятие здоровый образ жизни входит понятие физическая культура 
и фитнес в прямой ассоциации.   

 

  

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение женщин с различным уровнем мотивации к занятиям 
оздоровительным фитнесом. 
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Сравнение процентного соотношения женщин с различным уровнем мотивации к занятиям 
оздоровительным фитнесом в возрастных группах показало, что в возрастной группе 16-22 лет у 
66,7% опрошенных выявлен высокий уровень мотивации к занятиям оздоровительным фитнесом. В 
возрастной группе 23-35 лет высокий уровень мотивации выявлен у 57,1% опрошенных 
респондентов. У 50% опрошенных женщин в возрастной группе 36-55 лет уровень мотивации к 
занятиям оздоровительным фитнесом –высокий и у второй- средний. 

Заключение. Таким образом, полученные в результате анкетирования нами данные позволяют 
считать, что в современных условиях фитнес для женщин является одним из значимых видов 
двигательной активности и при построении программ занятий необходимо учитывать мотивы 
женщин определенного возраста к занятиям оздоровительным фитнесом, цели посещения занятий, 
запросы и индивидуальный подход. Результаты опроса респондентов свидетельствуют о том, что 
приоритетными факторами, определяющими мотивацию занятий женщин оздоровительным 
фитнесом в разных возрастных группах, отличаются. Так в молодом возрасте главными оказываются 
мотивы, имеющие отношение к внешнему виду (коррекция фигуры, снижение веса), а с возрастом на 
лидирующие позиции выходят мотивы укрепления здоровья, улучшения самочувствия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В БАДМИНТОНЕ 
 

Актуальность проблемы. Основу игровой деятельности в большинстве спортивных игр 
составляют разнообразные двигательные действия спортсменов, которые способствуют решению 
конкретных технико-тактических задач в процессе соревновательной деятельности [1]. Связь 
физической подготовки с эффективностью тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсмена достаточно очевидна и подтверждается многочисленными исследованиями 
отечественных и зарубежных авторов в области теории и методики физического воспитания и спорта 
[2,3]. Развитие у бадминтонистов физических качеств и овладение разнообразными двигательными 
навыками оказывают непосредственное влияние на все стороны их подготовки, но более всего 
способствуют повышению уровня технического и тактического мастерства [4]. Хорошая физическая 
подготовленность помогает бадминтонисту эффективно и на требуемой скорости проводить 
продиктованные игровой ситуацией действия, поддерживать высокую работоспособность в течение 
всей встречи и на протяжении всей турнирной дистанции, проводить разнообразные технические 
действия с минимальным количеством ошибок, связанных с усталостью игрока [5]. 

Актуальность темы обоснована недостаточной конкурентоспособностью сборной команды РК 
на международной спортивной арене. Следовательно, поиск резервов повышения технического 
мастерства казахстанских бадминтонистов – актуальная необходимость.  

Целью нашей работы явилось выявление взаимосвязи технической и физической подготовки в 
учебно-тренировочном процессе бадминтонистов 11-14 лет на этапе начальной специализации. 
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Материалы и методы исследования: метод теоретического анализа; контрольные испытания; 
педагогическое наблюдение;  экспертная оценка; методы математической статистики. 

Организация исследования. Базой исследования являлась КГУ «Городская комплексная 
детско-юношеская спортивная школа г. Караганды». В наблюдении приняли участие девочки 11-14 
лет учебно-тренировочной группы второго года обучения, привлеченные для занятий бадминтоном в 
количестве 8 человек. Занятия проводились 5 раз в неделю, продолжительностью 2-3 академических 
часа, по примерной учебной программе для ДЮСШ по бадминтону, где в соответствии с задачами, 
определенными для данного этапа подготовки, предлагается содержание занятий, подбор средств для 
развития физических качеств, а также освоения технико-тактических действий. 

Критериями эффективности физической подготовки явились показатели развития физических 
качеств. Оценивали: координационные способности (прыжки боком через скамейку за 30 сек), 
скоростно-силовые качества (метание теннисного мяча с места на дальность, прыжок в длину с места, 
бросок набивного мяча). Техническую подготовленность спортсменов определяли по результатам 
тестов, предложенных для этапа начальной специализации в бадминтоне: (высоко-далекий удар по 
диагонали, смеш по диагонали).  

При выборе тестов и проведении контрольных испытаний руководствовались методическими 
рекомендациями по бадминтону центра игровых видов спорта [6]. 

Анализ проводился в абсолютных величинах и по уровневой оценке результатов сдачи 
контрольных испытаний. Результаты тестирования были статистически обработаны по принятому в 
педагогических исследованиях методу. Взаимосвязь показателей физической и технической 
подготовленности определяли методом ранговой корреляции Спирмена [7]. Связь считали 
достоверной для 8 пар признаков при r≥ 0,643 (p<0,05) и r≥0,833 (p<0,01). 

Результаты исследования и их обсуждение. Теоретический анализ показал, что в процессе 
многолетней подготовки для отдельных ее этапов характерна определенная зависимость между 
уровнем развития физических качеств и техническими возможностями спортсмена. Очевидно, в 
становлении и совершенствовании технического мастерства спортсмена лимитирующим звеном 
может явиться несоответствие показателей физической подготовленности модельным требованиям, и 
это должно учитываться тренерами при управлении учебно-тренировочным процессом в бадминтоне. 

Комплексная программа тестирования на этапе начальной специализации, включающая 
контрольные упражнения для оценки общих и специальных двигательных способностей, овладения 
основными элементами техники позволяет по педагогическим критериям, оценить двигательные 
возможности бадминтонистов, на что указывает анализ литературных источников [6]. 

Суммарная уровневая оценка исходных показателей физической подготовленности 
занимающихся показала, что 12,5 % занимающихся имеют высокий уровень физической 
подготовленности; 37,5% - уровень подготовленности выше среднего; 25 % - средний уровень; 25 % - 
ниже среднего уровня подготовленности. 

В целом по результатам контрольного тестирования спортсмены имели средний уровень 
физической подготовленности. Наиболее отстающими сторонами физической подготовленности 
являлись скоростно-силовые способности. 

С целью выявления характера взаимосвязи компонентов технической и физической 
подготовленности юных бадминтонистов (скоростно-силовые, координационные способности) нами 
был проведен корреляционный анализ. Результаты выполнения технических элементов оценивали по 
сумме баллов, набранных при выполнении высоко-далекого удара по диагонали и выполнении смеша 
по диагонали. 

На этапе начальной специализации бадминтонистов между уровнем развития физических 
качеств и результатами овладения техникой базовых ударов обнаруживается прямая положительная 
зависимость. При анализе данных выявлены ведущие показатели физической подготовленности, 
коррелирующие с результатами овладения базовой техникой бадминтона (Табл.1).  

Изучение взаимосвязи между отдельными показателями ОФП и техникой базовых ударов в 
бадминтоне обнаружило выраженную зависимость между ними, о чем свидетельствуют величины 
коэффициента корреляции. Так, между тестом «прыжок в длину с места» и техникой смеша, а также 
техникой высоко-далекого удара коэффициент корреляции при положительном значении имел 
достоверные значения только во втором тесте, (r=0,737 при p<0,05 соответственно).  

При определении зависимости между скоростно-силовыми качествами (бросок набивного мяча) 
и техникой выполнения базовых ударов (высоко-далекий, смеш) коэффициент корреляции при 
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положительном значении имел достоверные значения только во втором тесте (r=0,780 при p<0,05), 
что указывает на тесную связь между ними. 

Более высокими оказались значения коэффициента корреляции между суммарной оценкой ОФП 
и суммарной оценкой показателей техники (r = 0,767при p<0,05), что свидетельствует о вкладе 
показателей ОФП в овладение техническим арсеналом игры. 

 
Таблица 1. Взаимосвязь показателей физической подготовленности бадминтонистов  11-14 лет и 

базовой техники на этапе начальной специализации 
Показатели Базовая техника 

Высоко-далекий удар 
по диагонали 

Смеш по диагонали 
ОФП 

1. Сумма тестов 0,868 0,475 
2. Прыжок в длину с места 0,737 0,475 
3. Бросок набивного мяча сидя на полу (2 кг) 0,780 0,518 

СФП Высоко-далекий удар 
по диагонали 

Смеш по диагонали 

1. Сумма тестов 0,892 0,791 

2. Прыжки боком через скамейку за 30 сек 0,665 0,861 
3. Метание теннисного мяча на дальность 0,744 0,958 

 
При изучении взаимосвязи СФП с техникой базовых ударов выявлена достоверная 

корреляционная связь между суммарной оценкой СФП и показателем базовой техники высоко-
далеким ударом (r=0,892 при p<0,05). При выполнении смеша, эта связь по значениям коэффициента 
корреляции оказалась также высокой по отношению к суммарной оценке СФП (r=0,791при p<0,05). 

На этапе начальной специализации значимый вклад в результативность техники исполнения 
высоко-далекого удара и смеша, как известно, вносят скоростно-силовые и координационные 
способности. При этом, взаимосвязь между координационными способностями по тесту «прыжки 
боком через скамейку» и техникой высоко-далекого удара выражалась средними значениями 
коэффициента корреляции (r=0,665при p<0,05). В то же время коэффициент корреляции, 
характеризующий зависимость техники смеша от уровня развития координации имел более высокие 
значения (r = 0,861 при p<0,05 ). 

Между показателями СФП (метание теннисного мяча на дальность) и техникой ударов (высоко-
далекого и смеша) установлена достоверная положительная связь (r = 0,744, r=0,958 p<0,01), которая 
была существенно выше по отношению к координационным способностям. Следует отметить, что в 
целом между суммарной оценкой СФП и суммарной оценкой техники ударов также отмечена 
высокая корреляционная связь (r = 0,934 при p<0,05). 

При этом величины коэффициента корреляции между техникой ударов (высоко-далекий и смеш) 
и суммарной оценкой ОФП (r =0,868, r =0,475) оказались несколько ниже по отношению к СФП (r= 
0,892, r= 0,791), что свидетельствует о преобладании вклада СФП и, в большей степени, скоростно-
силовых качеств в технику игры в бадминтоне. 

Выводы. Таким образом, у юных спортсменов 11-14 лет выявлена специфическая взаимосвязь 
показателей физической и технической подготовленности, определены приоритеты в направленности 
развития физических способностей в процессе формирования основных технических элементов. С 
учетом полученных данных рекомендуется при построении учебно-тренировочного процесса на 
этапе начальной специализации бадминтонистов особое внимание уделять развитию ведущих 
скоростно-силовых качеств, которые во многом определяют способности к становлению 
технического мастерства в бадминтоне. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Актуальность. Переход на дистанционное обучение студентов характеризуется повышением 
времени проведения за компьютером, что никак не может позитивно влиять на их физическое 
состояние. Малоподвижный образ жизни и низкий уровень физической активности оказывают 
негативное влияние на их здоровье, благополучие и качество жизни, а самоизоляция вызывает 
дополнительный стресс и ставит под угрозу психическое здоровье молодежи [1]. Как показывает 
современная действительность, студенчество является наиболее уязвимой частью молодежи, 
поскольку сталкивается с рядом трудностей, связанных с гиподинамией, увеличением учебной 
нагрузки [2].  

Опыт успешного применения технологий дистанционного обучения в рамках 
профессионального образования, безусловно, полезен и ценен, однако он не может быть механически 
перенесен в учебный процесс по предмету «Физической культура», основное содержание которого 
составляет двигательная деятельность [3]. 

Наблюдаемое противоречие между необходимостью разработки новых моделей обучения, 
интегрирующих дистанционные и традиционные технологии, и отсутствие научно-методического 
обоснования и практического опыта применения  дистанционных форм в преподавания предмета 
«Физическая культура», актуализирует исследования в этом направлении. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении опыта применения дистанционных 
технологий в преподавании предмета «Физическая культура» у студентов колледжа в условиях 
удаленного обучения. 

Материалы и методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 
опросные методы, педагогическое наблюдение, контрольные испытания, методы математической 
статистики. 

В педагогическом наблюдении приняли участие 39 студентов двух групп первого курса 
медицинского колледжа в возрасте 15-16 лет, из них девочек -28 и мальчиков- 11. Исследование 
проводилось на базе НАО МУК «Школа сестринского образования» в течение первого полугодия 
(2020г.). Контрольные задания студентов оценивались по требованиям, разработанным на основе 
типовой программы и утвержденным Центром Физического Здоровья НАО МУК. Для оценки 
результатов обучения были выбраны те тесты, которые в условиях удаленных форм образования 
могли выполнить студенты. У студентов первого курса занятия проходили три раза в неделю. При 
проведении занятий дистанционно студентам выгружался план занятий в электронном виде на 
обучающую платформу «Platonus» и предлагался комплекс упражнений с описанием техники 
выполнения, дозировки и методическими указаниями по выполнению заданий. В комплексы входили 
доступные упражнения разностороннего воздействия на все основные группы мышц. Для 
самоконтроля было предусмотрено ведение студентами дневника самоконтроля. В дневнике 
обучающиеся заполняли такие данные как: «ЧСС до, во время и после занятия», а также 
«самочувствие», «сон», «аппетит», «желание заниматься».  
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Контроль результатов обучения велся в форме фотоотчёта с предоставлением презентации 
(таблица самоконтроля, фото выполненного комплекса упражнений). В первом полугодии студенты 
сдали по ОФП три контрольных норматива: два из них на силовую выносливость («приседания за 30 
сек.», девушки «пресс за 1 мин.», юноши «отжимания за 30 сек.») и одно на гибкость («складка ноги 
вместе»). Оценка выполнения контрольных тестов проводилась по присланному студентами видео. 
Результаты выполнения контрольных упражнений были обработаны по принятым в педагогических 
исследованиях методах [4]. 

Результаты исследования. В таблице №1 представлена общая статистическая характеристика 
показателей сдачи контрольных нормативов девушек и юношей в конце первого семестра. Как видно 
из таблицы, нами вычислялись показатели M средняя, �� m, V. Анализ коэффициента вариации 
показал  выраженный разброс результатов как у девушек, так и юношей, что характеризует 
неоднородность их по уровню развития изученных физических качеств. Наибольшие значения и 
различия коэффициента вариации в обеих группах проявились в показателях развития гибкости по 
тесту «Складка ноги вместе»  (Д-36,6%,  Ю -63,8%). 

 
Таблица 1. Общая статистическая характеристика показателей физической подготовленности 

студентов (Д, Ю). 
Статистические 
показатели 

Девушки 
(28) 

Юноши 
(11) 

Девушки 
(28) 

Юноши 
(11) 

Девушки 
(28) 

Юноши 
(11) 

Сил. выносливость Сил. выносливость Гибкость 
Приседание  
(кол-во) 

Упр. на пресс 
(кол-во) 

Отжимания 
(кол-во) 

Упр. «Складка ноги 
вместе»  (см) 

Мср 22 27,5 27,3 30,5 12,3 10,8 
� 5,7 2,5 4,9 6,3 4,5 6,9 
m 1,1 0,8 0,9 1,9 0,9 2,1 
V 25,9 9 17,9 20,6 36,6 63,8 
Уровень отл отл уд отл хор хор 

 
Сравнение абсолютных среднегрупповых данных и уровневой их оценки представлено в 

таблице №2. Так, абсолютные среднегрупповые  результаты  в тестах на силовую выносливость были 
выше у мальчиков, а гибкости у девушек. При этом уровневая оценка в первом тесте на силовую 
выносливость (приседания) определена как «отлично» в обеих группах (Д, Ю) при разнице в 
абсолютных величинах 25%.  

Во втором тесте на силовую выносливость (упражнение на пресс) у девушек при абсолютном 
среднегрупповом результате (27,3) оценка была удовлетворительной, а у юношей в тесте 
«отжимание» отвечала высокому уровню. В тесте на гибкость (складка) при разнице абсолютных 
среднегрупповых показателей в 12,2% оценка была одинаковой у девушек и юношей и отвечала 
среднему уровню. 

 
Таблица  2. Разница показателей контрольных испытаний (Д, Ю) в %. 

Показатели 
 

Девушки Юноши Абс-я 
разница 

Разница%
M±m Уро-нь M±m Ур-нь 

Сил. выносливость 
Приседание (кол-во) 

22±1,1 отл 27,5±0,8 отл 5,5 25 

Сил. выносливость  
Упр. на пресс/ 
Отжимание (кол-во) 

27,3±0,9 уд 30,5±1,9 отл - - 

Гибкость упр. «Складка ноги 
вместе» (см) 

12,3±0,9 хор 10,8±2,1 хор 1,5 12,2 

 
Сравнение процентного соотношения учащихся (Ю, Д) с различным уровнем развития 

изученных физических качеств показал следующее (Рис.1). По сумме тестов 54,5% юношей имели 
оценки «хорошо» и 55,5% –оценки «отлично. У девушек получили оценки «отлично» только 14,3%, 
хорошие оценки – 71,4 3% и удовлетворительно 14,3% студенток.  
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Рисунок 1. Процентное соотношение учащихся с различным уровнем развития физических 
качеств (Д, Ю). 

 
Анализ результатов по отдельным тестам выявил, что в первом упражнении на силовую 

выносливость (приседания) у девушек получили оценки «отлично» 82,1%, хорошие оценки – 17,9% 
студенток, а у юношей 27,3% - оценки «хорошо» и 72,7% –оценки «отлично». Оценка 
«удовлетворительно» в обеих группах в тесте (приседания) отсутствовала (Табл.3). Во втором тесте 
на силовую выносливость (упражнение на пресс) оценку «удовлетворительно» получили   
64.3%девушек, «хорошо»-28,1%, «отлично» только 7,1%. У юношей в тесте отжимание 45,5% из них 
получили хорошую и отличную оценки, только 9% удовлетворительную. В тесте на гибкость 
(складка) у девушек получили оценки «отлично» 21,4%, хорошие оценки – 50%  и удовлетворительно 
28,6%, а у юношей оценки «отлично» 27,8%, хорошие оценки – 36,4%  и удовлетворительно 36,4%. 

 
Таблица 3. Процентное соотношение студентов с различным уровнем физической 

подготовленности. 
Уровневая 
оценка 

Сил. выносливость Гибкость 
Приседание  
(кол-во) 

Упр.на пресс 
(кол-во) 

Отжимание(кол-
во) 

Упр. «Складка ноги 
вместе»  (см) 

Девушки 
(28) 

Юноши 
(11) 

Девушки (28) Юноши 
(11) 

Девушки 
(28) 

Юноши 
(11) 

% % % % % % 
Удов-но 0 0 64,3 9 28,6 36,4 

Хорошо 17,9 27,3 28,6 45,5 50 36,4 
Отлично 82,1 72,7 7,1 45,5 21,4 27,8 

 
Для объяснения полученных фактов мы проанализировали результаты проведенного в этих 

группах в начале учебного года онлайн опроса по выявлению отношения и интереса к физической 
культуре. Как выяснилось, процент мальчиков с высоким уровнем интереса к физической культуре 
составил 63,6%, и оказался существенно выше, чем у девочек (46,4%).  Кроме того по нашим данным 
10,7% девочек проявили низкий уровень  интереса к изученной потребности (Рис.2). На наш взгляд 
более низкий уровень интереса к «Физической культуре» мог явиться одним из факторов, 
повлиявших на результаты сдачи контрольных тестов у девочек. 

 

 
 
Рисунок 2. Процентное соотношение учащихся с различным уровнем мотивации к физической 

культуре (Д, Ю) 
 
Заключение. Применение дистанционных технологий затрудняет усвоение практических 

аспектов  дисциплины физическая культура. В частности студенты не добросовестно выполняют 
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поставленный перед ними план занятия, так как контроль практически отсутствует со стороны 
преподавателя.  

Образовательная программа по учебной дисциплине «Физическая культура» с учетом 
специфики ее содержания не может быть реализована в полном объёме.  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что организация дистанционного обучения 
по физической культуре требует от преподавателей разработки новых подходов, форм и методов 
работы со студенческой молодежью.  
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Саби Б.  Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Дене мəдениеті жəне спорт 
факультеті, 1-курс магистранты  
(Ғылыми жетекші – п.ғ.к., доцент А.Н.Иманбетов ) 

 
10-14 ЖАСТАҒЫ ПАЛУАНДАРДЫҢ АНАТОМИЯЛЫҚ-ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ 
 
Қазіргі заманғы ғылым жалпы жəне арнайы дене шынықтыруды ажыраты сипаттайды. 

Палуанның  жалпы дене дайындығы белдесу шарттарын белгілейтін талаптарды орындауға 
бағытталған. Жалпы физикалық дайындық заманауи палуандағы реакция жылдамдығы, ұтқырлық, 
икемділік, секіру қабілеті, төзімділік пен тұрақтылық сияқты маңызды қасиеттерді дамытуға ықпал 
етуі керек. Əрбір палуанның табиғи бейімділігі сөзсіз маңызды. Жылдамдық пен маневрлікті дамыту 
жаттығуларын орындау, басты назар белдесуге шоғырланған, сондықтан олардың мүмкіндіктерін 
толық аша алмайды . 

Палуанның дене шынықтыру жаттығуларына белдесу кезінде қолданылатын жаттығулар ғана 
емес, палуандардың өзара əрекеттесуіне қажетті жаттығулар да кіреді. Кешенді оқыту біржақты 
оқуды жояды, бұл табиғатынан жағымсыз. Жақсы дайындалған палуан белдесу барысында өзінің 
барлық физикалық қабілеттерін қолдана алады. 

Жақсы жалпы дамытуға негізделген арнайы дене шынықтыру жаттығулары палуанды күрес 
жаттығуларының көмегімен, оның ойын тез, ептілігімен жəне қозғалғыштығымен техникалық 
тұрғыдан дамыту мақсатын қояды. Мұнда жаттықтырушы түрлі əдістерге негізделген жаттығуларды 
қолданады, бірақ сонымен бірге нақты тапсырмаларды есте сақтау қажет: 

- дамыту, 
- қимылдарды үйлестіруді жақсарту, 
- жылдамдық жəне т.б. 
Мұның бəрі спорттық физиология мен психофизиологияның заманауи мəліметтері туралы 

білімдер мен спорттық генетиканың негіздері туралы идеялардың жаттықтырушының толық кəсіби 
құзыреттілігі үшін барған сайын қажет бола түсетіндігін айғақтайды [1]. 

Күрестегі жоғары спорт шеберлігіне қол жеткізу дене белсенділігі мен əдіс жасау жасау 
техникасына тікелей байланысты. Жас палуандардың арнайы жұмыс қабілетін дамыту əдістері мен 



161 
 

құралдарын іздеу кезінде, ең алдымен, дененің жетілуіне байланысты жас ерекшеліктерін ескеру 
қажет. 

Тірек-қимыл жүйесі. 
Дененің өсуі мен дамуы 20-25 жасқа дейін жалғасады. Қыздардың денесінің қарқынды өсуі 10-

15 жаста байқалады. Негізінен ұзындықтың өсуі аяқ-қол есебінен жүреді. Қозғалыстардың кейбір 
бұрыштылығы мен ыңғайсыздығы бұлшықеттер мен сүйектердің, дене мен аяқ-қолдардың тепе-тең 
емес дамуының нəтижесі болып табылады. 

Балалардың сүйек бұлшықеттерінің құрылымы оның құрылымынан ересектердегіден 
ерекшеленеді, құрамында минералды тұздардың мөлшері аз (кальций жəне фосфор тұздары) жəне 
жұмсақ шеміршектерінің мөлшері жоғары. Шеміршектің көп пайызы балалардың аз сүйектенуіне 
байланысты олардың сүйектерін серпімді етеді. Ересектерге қарағанда балалардың шеміршектері 
икемді. Буындардағы үлкен икемділік пен қозғалғыштық балаларға күрделі техниканы игеруге 
көмектеседі. 

Балалармен жəне жасөспірімдермен өткізілетін сабақтарда жұлын бағанасының бұлшықеттерін 
күшейтуге, дұрыс қалыпты қалыптастыруға көмектесетін жаттығулар беру маңызды. Статикалық 
күштерді дұрыс қолданбаған кезде қозғалыстардың біртектілігі, омыртқаның қисаюы мүмкін екенін 
есте ұстаған жөн. Жаттығуларды дұрыс таңдау кезінде сүйектің дамуы ауытқусыз жүреді. 

10-14 жаста төстің қабырғаға бірігу процесі жалғасады, ол 15-16 жасқа дейін аяқталады. Өкпенің 
көп жұмысымен кеуде формасы өзгереді. Қолдың сүйектену процесі 13 жасқа дейін аяқталады [2]. 

Үлкен амплитудамен байланысты еркін, сыпырушы қозғалыстар балалардағы сүйектерінің 
дамуына оң əсер етеді. Бұл жаста серуендеу, жүгіру, түрлі секірулер, лақтыруды қолдану сүйектердңғ 
өсуіне ықпал етеді жəне шеміршектің қоректік жағдайларын жақсартады. Əр түрлі түсіру, қатты 
жерге құлауға мұқият қарау керек. 

Бұлшықеттер күші біркелкі емес өседі. Балалардың бұлшық еттері құрылымы, құрамы жəне 
қызметі бойынша ересектердікінен ерекшеленеді. Олардың құрамында гемоглобин аз, бұлшықет 
талшықтары аз, ақуыздар, майлар жəне бейорганикалық тұздар аз. Балаларда бұлшықеттер 
буындардың айналу осьтерінен алысырақ сүйектерге жабысады, бұл күштің аз жоғалуымен қозғалуға 
мүмкіндік береді. Бұлшықеттер біркелкі емес дамиды, алдымен үлкенірек, содан кейін кішірек. Бұл 
кезде статикалық жаттығулар зиянды, əсіресе күшті сипатқа ие. Буындардағы қозғалыстармен 
байланысты кезектесетін кернеу мен релаксациямен неғұрлым физиологиялық негізделген жəне аз 
шаршататын жаттығулар. 

10-14 жаста палуанның дене салмағы артып, оның өсуі тездейді, нəтижесінде дененің күш 
қабілеттері артады. Күштің мүмкіндіктері бұлшықет массасының мөлшеріне байланысты. 
Адамдардағы бұлшықеттің жиырылу жылдамдығы бұлшықет массасының көлеміне қарамастан 
өзгереді жəне көбінесе жасөспірімдерде максимумға жетеді . 

Осылайша, жас палуандарды тəрбиелеу жəне оқыту процесінде жылдамдық пен үйлестіру 
қабілеттерін дамытуға көп көңіл бөлу керек. Орта мектеп жасындағы балаларда бұлшықет күшінің 
артуымен бірге аяқ, арқа, иық белдеуі, қол бұлшық еттерінің интенсивті дамуы байқалады. Аяқ 
доғаларының дұрыс қалыптасуы жəне жалпақ табанның алдын алу үшін аяқ пен төменгі аяқтың 
бұлшық еттерін дамытуға ерекше назар аудару қажет, бұл көбінесе орта мектеп жасындағы балаларда 
кездеседі. 

Қан айналымы адамның бүкіл өмірінде жүректің мөлшері, формасы, тіпті жағдайы өзгереді. 
Жыныстық жетілу кезінде, физикалық даму қарқыны жоғарылаған жəне белсенді жүретін 
энергетикалық жəне пластикалық процестер жағдайында, əсіресе, жүректің жұмысына үлкен 
талаптар қойылады. Балалардағы жүрек соғысы саны ересектерге қарағанда көбірек. 

Сонымен, 7 жаста минутына 90-95, 8-10 жаста -90, 12-14 жаста 76-80 соққы байқалады. 
Импульстің баяулауы шығарылған қан көлемінің ұлғаюымен қатар жүреді. Дене жаттығулары 
кезіндегі максималды жүрек соғу жылдамдығы     11-14 жаста байқалады. Жасы ұлғайған сайын қан 
мөлшері төмен қарай өзгереді. 

14 жастағы жасөспірімде салыстырмалы қан мөлшері дене салмағының 9% құрайды, ал 
ересектерде - 8%. Балаларда қан айналымы ересектерге қарағанда жылдамырақ. Сонымен, 
ересектердегі қанның толық өтуі 22 секунд, 14 жаста - 18 секунд, 7-10 жаста - 16-17 секунд. 
Капиллярлардың кеңейуімен қанның көп мөлшерде ағуына мүмкіндік береді; бұдан ұлпалардың 
қоректенуі тезірек, қарқынды жүреді, ал тотығу процестері белсенді жүреді [3]. 

Балалардың қаны суға жəне экстрактивті заттарға бай, бірақ тұздарға қарағанда эритроциттердің 
саны ересектерге қарағанда көп, ал фагоциттер көп. 13-14 жаста жүректің айтарлықтай дамуымен 
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оның массасының салыстырмалы төмендеуі жүреді. Қан инсультының мөлшері ересектерге 
қарағанда бір жарым есе аз, бірақ сынап бағанының арқасында минуттық көлем ересектердің 
минуттық көлеміне жақындайды, яғни. ювенильді гипертония деп аталуы мүмкін, бұл патологиялық 
құбылыс емес, жасқа байланысты. 

Алайда, шамадан тыс жұмыс əсерінен жүректің жиырылуы көбейеді. Балалар мен 
жасөспірімдердегі қан қысымы ересектерге қарағанда айтарлықтай төмен; ол тең: 7-8 жасқа -99 / 64, 
9-12 жасқа-105/70, 13-15 жасқа-117/73 жəне 16-18-120 / 75 мм сынапқа. Кейбір жасөспірімдерде оны 
130/80-ден 150/85 мм-ге дейін көбейтуге болады, жүрекке қатты стресс беретін физикалық 
жаттығулар жəне басқа да жағымсыз факторлар, қан қысымының мұндай жоғарылауы тұрақталып, 
өмір бойы сақталуы мүмкін . 

Дұрыс қолданылған жаттығу жасөспірімдердің жүрек-қан тамырлары жүйесі үшін пайдалы. 
Біртіндеп жаттығу жүректің бұлшықет талшықтарына, бұлшықеттің серпімді жəне жиырылу 
қасиеттеріне əсер етеді. Жүрек бұлшық еті күшейіп, тамыр соғысы бəсеңдейді.  

Тыныс алу жүйесі балалар мен жасөспірімдердің тыныс алу мүшелерінің негізгі құрылымдық 
ерекшеліктеріне олардың бұлшықеттерінің нəзіктігі, тыныс алу жолдарының шырышты 
қабаттарының оңай осалдығы, тыныс алу жолдарының шырышты қабаттары мен қабырғаларында қан 
мен лимфа тамырларының көптігі жатады. Өкпенің ең қарқынды өсуі 10-16 жаста байқалады. 

Балалардағы өкпенің тыныс алу беті ересектерге қарағанда салыстырмалы түрде үлкен. Тыныс 
алу мүшелерінің құрылымының ерекшеліктері жəне олардың балалардағы белсенділігі механизмі 
тыныс алуды үстірт жəне жиірек етеді. 5 жастағы балада минутына тыныс алу саны 26, 14 жаста - 20, 
ересектерде - 16-18; спортшыларда минутына тыныс алу саны 10-15-ке жетеді, ал кейбір жағдайларда 
-6-8, мұндай тыныс терең. Егер физикалық жаттығулар жүйелі түрде қолданылса, дем алу ырғақты, 
терең, сирек болады . 

Жасөспірім денесінің салыстырмалы түрде оттегіге қажеттілігі жəне тыныс алу жолдарының 
шырышты қабығының əлсіздігі спорттық орындарда таза ауаны қажет етеді, ал физикалық 
жаттығулар көбінесе таза ауада өткізіледі. Тыныс алу аппараттарының мөлшері мен 
функционалдығы жасына байланысты артады. Кеуде шеңбері жəне оның тыныс алу қозғалысының 
мөлшері біртіндеп ұлғаюда. 

Сондай-ақ, кеуде қуысының экскурсиясы жоғарылайды, осыған байланысты өкпенің тіршілік 
сыйымдылығы үлкен болады. VC мəні тыныс алу функциясының мүмкіндігін анықтауда үлкен 
маңызға ие. Рационалды дайындық процесінде толығымен табиғи өсім байқалады, ал дұрыс емес 
дайындықпен жəне денсаулықтың нашарлауымен  VC төмендейді. 

Жасы ұлғайған сайын тыныс алу тереңдігінің жоғарылауы кеуде шеңберінің ұлғаюымен 
байланысты; бұл өз кезегінде VC жəне тыныс алудың минуттық көлемінің ұлғаюына əкеледі (өкпенің 
желдетуі). Тыныс алу аппараттарының функционалдық мүмкіндіктерін арттыру жаттығулары бірдей 
жүктеме өкпенің желдетілуімен орындалатындығына əкеледі, бірақ сонымен бірге қиын газ 
алмасуымен қозғалыс белсенділігіне бейімделуді пайдалану пайызы балаларды қозғалыстармен 
үйлестіре отырып, еркін тыныс алуға үйрету кезінде ерекше назар аударуды қажет етеді . 

Сонымен, жасөспірім денесінің дамуы біркелкі емес, секіріспен жүреді. Өсу кезеңдерінің 
жоғарылауы оның тежелу кезеңдерімен ауыстырылады, оның барысында тіндер мен органдардың 
қарқынды дифференциациясы, қалыптасуы жүреді. 

Дене қабілеттері де біркелкі дамымайды.10-14 жаста өтпелі жастың басталуы байқалады, оның 
барысында организмде үлкен өзгерістер болады. Əр түрлі балалардағы жыныстық жетілудің əртүрлі 
кезеңдері кейбір жағдайларда орта жəне үлкен жастағы шекараларды анықтамайды. 

10-11 жасында орталық жүйке жүйесінде үлкен өзгерістер орын алады, өйткені бұл жас 
жыныстық жетілудің басталуымен белгіленеді. Осы кезеңде жасөспірімдерде локомотив аппаратын 
тез қайта құру басталады, қаңқа мен бұлшықеттің өсуі жалғасады. Мұның бəрі үйлесімділіктің 
бұзылуына жəне 10-12 жастағы балаларда байқалған қимылдардың салыстырмалы түрде жақсы 
үйлестірілуіне əкеледі. 

Сыртқы жағынан, бұл қозғалыстардың көптігінде көрінеді, бірақ бұл қозғалыстар ыңғайсыз жəне 
бұрыштық. Жасөспірімдерде жүйке жасушаларының тиімділігінің төмендеуіне байланысты тез 
шаршау байқалады. Алайда 14-15 жасқа қарай ішкі тежелу күшейеді, қозу мен тежелу процестерінің 
ара қатынасы жақсарады. Қозғалыстар үйлесімді, үнемді болады. 
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САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ 

 
Жаһандану дəуірінде мемлекеттің ұлттық құндылығы мен əлемдегі бəсекеге қабілеттілігі 

туралы объективті ақпарат адами капиталдың зияткерлік өлшемдерімен анықталады. Кез келген 
кезеңде жоғары бəсекеге қабілеттілікке қол жеткізу үшін заманауи, өзекті жəне тиімді білім беру 
процесін қолдау қажет. 

Елбасымыздың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан 
дамуының басты бағыты» Жолдауында ғылым мен білім беру жүйесін жетілдіруге байланысты 
мəселелер маңызды орын алады - бұл Қазақстандағы адами капиталдың сапалы өсуі. Елбасы білім 
беру жүйесін жаңғырту барысында оқу процесіне заманауи əдістер мен технологияларды енгізу, 
педагог кадрлардың сапасын арттыру, педагогикалық білім берудің негізгі стандарттарын нығайту 
жөніндегі шараларды іске асыру қажеттігін атап өткен [1]. 

Ұлттық сандық білім беру ресурстары жобасын жүзеге асыру аясында электрондық оқытудың 
ақпараттық жүйесі құрылды: білім беру ұйымдарының порталы, Ұлттық білім беру деректер базасы, 
ішкі корпоративтік портал, электрондық кітапхана, білім беру ұйымдарын басқару жүйесі жəне 
https://e.edu.kz сайтында қолжетімді болып келетін электрондық оқытудың басқа да компонеттері [2]. 

 «Бала оқытуды жақсы білейін деген адам əуелі балаға үйрететін нəрселерін өзі жақсы білуі 
керек» - деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, біздің міндетіміз - бастауыш сынып оқушыларын 
тəрбиелеудің қыр-сырын көрсетіп, олардың қабілеттерін арттыру, кез-келген ортада өзін еркін 
ұстауға жəне өз елінің патриоты болуға баулу. Осыған байланысты оқушылардың білім деңгейін 
көтеру маңызды міндет болып табылады. Бұл мəселе көптеген жылдар бойы қарастырылып келеді. 

Сондықтан бастауыш мектепте пəндердің қиындығы мен күрделілігіне қарамастан, бізде 
болашақ ұрпақты осы пəндерге деген қызығушылықтарын ояту жəне білім деңгейін арттыру үшін 
үлкен жауапкершілікті талап ететін оқыту əдістері болуы керек. 

Қазіргі уақытта оқушылардың білім деңгейін көтеру мəселесі маңызды мəселелердің бірі болып 
табылады. Оқушылардың білім деңгейін көтеру дегеніміз - оқушыны ғылымның негіздерінен берік 
білім бере отырып, оны болашақ қоғамға қызмет ететін азамат етіп, білімін одан əрі тереңдетіп, 
жетілдіре отырып, жан-жақты тəрбиелеу. 

Оқушылардың жүйелі білім беру, алған білімдерін өмірде қолдануға жəне дамытуға 
дағдыландыратын мұғалім. Бастауыш мектеп сабақтарында сандық білім беру ресурстарын, 
электрондық оқулықтар мен интернет-ресурстарды заманауи талаптарға сəйкес пайдалану арқылы 
оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру оқу процесінде оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Сандық білім беру ресурстарын пайдалану оқытудың тиімді əдістерінің бірі болып табылады. 
Қазіргі заманғы сандық білім беру ресурстарымен жұмыс оқушыларды тиянақтылыққа, дəл, 
тапсырмаларды сапалы орындауға, негізгі проблемаға назар аударуға шақырады, сонымен қатар 
оқушылардың жеке іс-əрекеттерін дұрыс жоспарлауға, сандық білім беру ресурстарымен жұмыс 
жасау кезінде дұрыс шешім қабылдауға үйретеді. 

Сандық білім беру ресурсы мұғалімді алмастырмайды, бірақ мұғалімге қосымша материалдар 
береді, яғни сабақтың мазмұнын ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жаңа 
мультимедиялық мүмкіндіктерімен толықтыруға, оқушылардың назарын маңызды оқу 
тақырыптарына аударуға, қажет болған жағдайда оқушылардың назарын зерттелетін көріністердің 
ерекшеліктеріне аударуға, оны визуализациялауға, сабақтың мазмұнын қоғамда болып жатқан 
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құбылыстармен, өмірлік тəжірибемен, оқушылардың пəнге қызығушылығымен жəне т.б. 
байланыстыруға мүмкіндік береді. 

Сандық білім беру ресурстары - білім беру мазмұнын айқындайтын электрондық оқыту 
жүйесінің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады  

Білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін, оқу процесінде өскелең ұрпақтың СБР 
белсенді қолдану, бүгінгі таңда берілген бағдарлама аясындағы педагогикалық қоғамдастықтың 
алдында өзекті мəселелердің бірі болып табылады. 

Сандық білім беру ресурстары əр  пəннің оқу бағдарламасына, оқу мақсаттарына  сəйкес  
арнайы тақырыптар бойынша қолдануға болатын дидактикалық материалдар болып табылады, 
сондықтан оны қандай да бір пəннің бір тақырыбы бойынша мультимедиалық түсіндірулер, 
интерактивтік тапсырмалар жəне тестілік сұрақтар арқылы пайдалануға болады. Яғни, кез келген пəн 
оқытушысы СБР құрылымын  оқыту процесі кезінде, яғни,  жаңа материалды түсіндіргенде,  
материалды бекіту жəне меңгеру деңгейін бағалауда, өз бетімен оқу, орындау жəне өз-өзін бағалау 
кезінде қолдана алады.  

«Бастауыш мектепте сабақты жоспарлай отырып, мұғалім сандық білім беру ресурстарын 
пайдаланудың мақсатын, орнын жəне тəсілін мұқият ойлауы тиіс» [3]. Сабақта компьютерлік 
тесттерді, тексеру ойын жұмыстарын қолдану мұғалімге қысқа уақыт ішінде оқылатын материалды 
меңгеру деңгейінің объективті көрінісін алуға жəне оны уақытында түзетуге мүмкіндік береді. 

Сандық білім беру ресурстары - бұл цифрлық нысанда ұсынылған фотосуреттер, 
бейнефрагменттер, статикалық жəне динамикалық модельдер, виртуалды шындық жəне интерактивті 
модельдеу объектілері, картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, символдық объектілер жəне 
іскерлік графика, мəтіндік құжаттар жəне оқу процесін ұйымдастыруға қажетті өзге де оқу 
материалдары. 

СБР көмегімен материалдар презентациялар; компьютерлік ойындар; интерактивті 
бағдарламалар, тесттер; графикалық демонстрациялық материалдар; бейне немесе 
мультипликациялық фильмдер жəне т.б. түрінде ұсынылуы мүмкін.  

СБР пайдаланудың келесі міндеттерін бөліп көрсетуге болады: 
1) мұғалімге сабаққа дайындық кезінде көмек: 
− жеке сандық нысандардан сабақты құрастыру жəне модельдеу; 
− қосымша жəне анықтамалық ақпараттың көп мөлшері бар – тақырып туралы білімді 

тереңдету үшін; 
−  сандық білім беру ресурстары жиынтығындағы ақпаратты тиімді іздеу; 
− бақылау жəне өзіндік жұмыстарды дайындау (мүмкін нұсқалар бойынша); 
− шығармашылық тапсырмаларды дайындау; 
− сандық нысандарға байланысты сабақ жоспарларын дайындау; 
− интернет арқылы басқа мұғалімдермен қызмет нəтижелерін бөлісу. 
2) сабақ өткізу кезінде мұғалімге көмек: 
− мультимедиялық проектор арқылы дайындалған сандық нысандарды көрсету; 
− фронталды зертханалық жұмыс режимінде виртуалды зертханалар мен интерактивті теру 

модельдерін пайдалану; 
− оқушыларды компьютерлік тестілеу жəне білімді бағалауға көмектесу; 
− сабақтағы сандық білім беру ресурстарымен оқушылардың жеке зерттеу жəне 

шығармашылық жұмысы. 
3) оқушыға үй тапсырмасын дайындауға көмектесу: 
− материалды ұсынудың жаңа формасы есебінен оқушылардың пəнге деген қызығушылығын 

арттыру; 
− кез-келген ыңғайлы уақытта оқушылардың автоматтандырылған өзін-өзі бақылауы; 
− баяндамаларды, рефераттарды, презентацияларды жəне т.б. дайындауға арналған 

объектілердің үлкен базасы; 
− энциклопедиялық сипаттағы қосымша ақпаратты жедел алу мүмкіндігі; 
− пəндік виртуалды ортада оқушылардың шығармашылық əлеуетін дамыту; 
− оқушыға тақырыпты ыңғайлы қарқынмен жəне оның жеке қабылдау ерекшеліктеріне 

байланысты материалды игерудің таңдалған деңгейінде оқуды ұйымдастыруға көмектесу; 
− оқушыларды заманауи ақпараттық технологияларға баулу, ақпараттық технологияларды 

меңгеру жəне олармен тұрақты жұмыс істеу қажеттілігін қалыптастыру. 
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Əр сабақта компютерлік технология арқылы барынша толық жұмыс істеу мұғалімнен 
шеберлікті, іскерлікті, өте жоғары ұйымдастырушылықты қажет етеді. Математика, жаратылыстану, 
дүниетану сабақтарында сандық білім беру ресурстарының көмегімен мобильді визуализацияның 
болмауы мəселесін шешуге болады, онда мұғалімнің жетекшілігімен балалар монитор экранындағы 
геометриялық фигураларды сурет салу əдісімен салыстырады, нақты бақылауға, өсімдіктер мен 
жануарлар əлемінің құбылыстарын зерттеуге мүмкіндікті иеленеді. 

Мəселен, бастауыш сыныпта «Табиғаттағы су айналымы» тақырыбын өткенде 
https://imektep.kz/kz/tabigattagi-su-aynalimi сайтындағы бейнематериал арқылы барынша шынайы 
ақпарат беріп, білімдерін бекітуде ойындар мен тест тапсырмаларын орындатса оқушылардың пəнге 
деген қызығушылығын арттырады [4]. 

 

            
Табиғаттағы су айналымы туралы фильм             «Дұрыс - Дұрыс емес» ойыны 

           
              «Ойлан. Тап» ойыны                                                  Тест              
 
СБР мазмұны жəне оны сабақ барысында үнемі қолдану оқушылар бойында білім жəне оны 

өмірде қолдана білу; өз бетімен жалпылау, талдау, себеп-салдарлы байланыстарды орнату; 
дереккөзбен жұмыс істей алу, салыстырмалы талдау негізінде  оқиғалар мен құбылыстарды ұғыну 
іскерліктерін қалыптастырады жəне қандай да бір құбылысқа деген жеке бас қарым-қатынасы мен ой-
өрісін дамытады. 

Ұстаз үшін нəтижеге жету шəкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді өздігінен алуы жəне 
алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. Бүгінгі бала – ертенгі жаңа əлем. Бүгінгі күні 
ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі 
түрде жеткізе алатындай, коммуникативті жəне ақпараттық мəдениеті дамыған, интерактивтік 
тақтаны пайдалана алатын, барлық ресурс түрлерімен жұмыс жасау əдістерін меңгерген мұғалім 
болуы тиіс. 

Осылайша, қазіргі сандық білім ресурсы (СБР) білім беру ұйымдарындағы оқу процесін 
жаңғыртудың тиімді де ұтымды құралы болып табылады, сондықтан, оқу процесінде СБР қажетті 
құрал болып келетіні туралы сенімді түрде айтуға болады. СБР-ды қолдану арқылы оқушы бойында 
түйінді, əрі пəндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға, оқушыларға өз бетімен көрнекілік, 
проблемалық оқытудың əдістемесін жүзеге асыру, білім бақылауын автоматтандыру арқылы білім 
алуға болады.  

Біздің ойымызша, сипатталған қолдану əдістерін орындай отырып, оқу процесіне СБР-дің 
толық енуі оқытудың дəстүрлі əдістерін толықтырып, олардың жаңа қолданыстағы ақпараттық 
технологиялармен үйлесуіне мүмкіндік береді. 
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TEACHER'S IT COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING 

 
The use of Internet technologies has become an integral part of the daily life of all mankind. This is 

evidenced by the fact that the number of Internet users is growing steadily around the world. Modern society 
requires a transition to a fundamentally new level of access to quality education. The XXI century is 
characterized by the creation of a knowledge society, the key components of which are knowledge, 
experience, skills, competencies and innovation. At the present stage, there is a comprehensive mass 
introduction of information technologies in all areas of education. The main goal of informatization of the 
education system is to transform modern information resources and information and communication 
technologies into a resource of the educational process that ensures the formation of qualitatively new 
educational results. 

The pandemic of viral infection in 2020 showed the vulnerability of humanity to various circumstances 
that prevent personal communication. Teachers were called upon to ensure a continuous and high-quality 
educational process through distance learning based on the use of electronic educational resources.  

In scientific and periodical domestic and foreign literature, there is a lot of material that describes the 
pros and cons of social networks in education. This problem became more urgent during the pandemic, when 
all educational institutions were forced to switch to distance learning. However, despite all the disadvantages 
of using various network platforms in the educational process, such as unstable access to technological 
resources, the low quality of sources on the Internet, many factors that distract from educational activities, 
etc., we must agree that this is a powerful tool for organizing interaction of students and teachers, their 
participation in professional communities. Technology can be a very effective tool, but it is just a tool. 
Technologies are not intended to replace a teacher; rather, the idea is to create such a learning environment 
that will allow switching the organization of the educational process to a higher level, ensuring the formation 
of qualitatively new educational results. 

The specifics of the field of education are such that it will always have special requirements, because 
the efforts of the system are aimed at people. Therefore, along with technological progress in the educational 
sphere, the process of its humanization is also important. The main goal of the education system is, of 
course, to prepare a person for life in an ever-changing world. Therefore, it is necessary to build the 
educational process in such a way that it develops the potential capabilities of a person, helps to find 
themselves and develop their talents in the professional and social sphere. After all, while working on the 
Internet, a student can not only gain new knowledge, but also actively practice useful communication skills 
through interaction with other members of professional online communities [1]. 

All of the above indicates that, first of all, a modern teacher today is not only a traditional teacher with 
general competencies, but also a person who knows the educational segment of the Internet, who is oriented 
in pedagogical network communities, who has the skills to conduct the educational process using 
information and communication technologies, knowing pedagogical technologies of distance learning, able 
to teach his subject in any form using any means of communication. The teacher himself forms the 
educational environment for training a specialist: he designs the content of an academic discipline, a 
professional module, and selects the necessary software. Consequently, the level of competence formation of 
each graduate depends on the personal and professional qualities of the teacher. 

Initially, the term competence was used in pedagogy only in relation to the study of a foreign language. 
It was first used by N. Chomsky, a professor at the University of Massachusetts (USA), in 1965. By 
competence, he meant "the speaker's knowledge of the language", distinguishing it from "the use of the 
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language" [2]. In modern society, the concept of "professional competence" of a teacher is considered from 
the point of view of a humanistic approach to education, the purpose of which is the formation and 
development of the student's personality [3]. Thus, we can conclude that the competence of a teacher is 
something that can be learned, his pedagogical, psychological and methodological literacy, the presence of 
practical work experience, it depends on various personality traits, its main source is training and subjective 
experience. Professional competence is characterized by a constant desire to improve, acquire new 
knowledge and skills, and enrich activities. The willingness to constantly improve their skills, professional 
development is the psychological basis of competence. 

The general competencies of a teacher can be grouped into several blocks: personal, organizational, 
intellectual and communicative. The following professional and pedagogical competencies are distinguished: 
socio-psychological; professional and communicative; general pedagogical; subject; managerial; reflexive; 
information and communication; competence in the field of innovation; creative competence. There are also 
professional skills (hard skills) − the skills of a teacher, which are extremely important in the educational 
process, but are not related to the teaching methodology. Such as creating a comfortable psychological 
environment in the learning process; involving all participants in the learning process; strategic planning; the 
skill of applying formative assessment; maintaining a professional image, etc. 

Globalization and modern conditions require all specialists to constantly improve, they must be able to 
use information resources productively. First of all, this applies to teachers. A distance education teacher 
must have a system of professionally significant qualities. In this case, competence as a professional quality 
is determined by the presence of three groups of characteristics: technical competence, subject and 
methodological competence. Technical competence is a necessary condition for working in a remote format, 
which consists in the ability of the teacher to use digital educational technologies and equipment, IT-
communication for the full implementation of the educational process. Subject competencies are the 
foundation of a teacher's professional skills, and it is their duty to know the subject well. Methodological 
competence is the knowledge of the basics of the theory and methodology of higher education, the ability to 
"adjust" the methodological system of training to work in a remote format in compliance with the relevant 
pedagogical principles. To modernize the educational process, teachers should use social networks and 
blogs, video chat and video conferencing programs, 3D communication systems, cloud services, and many 
other tools. In the context of distance learning, it is possible to effectively organize teamwork, long-term 
project activities, international exchanges, including scientific and educational ones, mobile continuing 
education and self-education, and even networking activity of people located at the ends of the globe.   

 The teacher's readiness for remote work is one of the most important professional competencies. It 
should be maintained and intensively used, be the subject of development in the professional training of 
teachers, professional development [4]. Accordingly, the training of teachers for remote work should be 
considered a necessary direction of the personnel policy of an educational institution [5]. 

In order to determine the level of development of IT competencies of teachers and their readiness for 
learning in a distance format, the branches of JSC "National center of improving qualifications "Orleu" 
together with the Education Departments of the regions in November 2020 on behalf of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan conducted a survey. The questionnaires contained 
questions on the following aspects of teaching activities: curriculum and assessment, teaching practices, 
digital skills, educational organization and management, professional development of teachers. 306 482 
teachers from 6 858 schools of the republic took part in the survey. The level of digital competencies of 
teachers was defined as basic, sufficient (average) and optimal (high). During the survey, high results were 
revealed for acceptable and optimal levels in Aktobe, WKO and Karaganda regions. 66,262 (22.3%) of the 
interviewed teachers showed a basic level, 202,546 (66.1%) an acceptable level covering basic level, 35,674 
(11.6%) an optimal level with coverage of teachers from basic and acceptable levels (Figure 1). The analysis 
of the total indicator of the level of IT competences of teachers in the Republic of Kazakhstan is 100% at the 
basic level, 77.7% at the acceptable level and 11.6% at the optimal level. Thus, the majority of teachers have 
IT competence formed at an acceptable level of [6]. 

However, most teachers do not know how to analyze strategies for using digital technologies and 
service applications when developing their own digital educational resources. The results of the analysis of 
digital skills of teachers show that most are able to organize a distance educational process in ZOOM, have 
an idea about the use of electronic educational resources. But, at the same time, more than half of the 
respondents experience: insufficient knowledge of the Windows operating system; difficulties in protecting 
information from viruses; difficulties working in MS Excel; difficulties in storing information in the cloud, 
and others. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЕТТІЛДІК ПРОДУКТИВТІ БІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ 
 
Бастауыш сынып ілкімді сапалы білімнің іргетасы іспеттес.Білім берудің аталмыш сатысындағы 

оқушылар ақпаратты санасына тез сіңіретін, сезімтал, нағыз қабылдау жасында болғандықтан 
қолайлы жағдай туғызғанда тілдік білімді игеріп кетуге мейілінше икемділік таныта біледі.Тілдерді 
меңгеру мəдени жобасы аясында қазақ, орыс, ағылшын тілін оқыту балабақшадан басталып сатылы 
негізде іске асырылып жатыр.Балдырғандарымыз ортаның қолайлы ықпалының арқасында тіл үйрену 
бағытында келесі сатыға қадамын нық басса, жарқын болашақта сапалы білімге  негіз қаланар 
еді[1].Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты – оқушылардың ағылшын тілінде қарым-
қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту 
оқушылардың коммуникативті құзыретін арттырады, олардың қызығушылығын оятуға дем береді, 
біртіндеп көп тілде қатысымға түсуге мүмкіндік алады.Əлем мойындаған аталмыш халықаралық тіл 
ұлттың бəсекеге қабілеттілігін шыңдай түседі.Яғни қазіргі заманда ағылшын тілін білу – уақыт 
талабы. Тілді үйрену сабақтарында бір-бірімен тығыз байланыстыра отыра тыңдап-түсіну, оқу, жазу, 
сөйлеу дағдыларын дамыту сабақ барысында жүзеге асып отырғаны абзал деген ойдамыз[2].Аталған 
сөз əрекетінің төрт түрі арасында тыңдалым мен оқылым рецептивті біліктерге жатса, сөйлесім мен 
жазба тіл продуктивті біліктерді айқындайды. Зерттеуімздің аясында соңғы екі білік тілге тиек 
етіледі.Сөйлесімнің негізін монолог пен диалог құрайды. Монолог -  кейіпкердің көпшілікке қарата 
немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет-уағызы. Сөз өнерінде жиі қолданылатын монолог 
кейіпкердің ішкі жай-күйін, сырт ортаның өзіне əсер еткен жағдайына байланысты туған толғаныс-
тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылады. Мысалы,  «who? what?» деген сауалдардан көрі 
«why?, why not? why do think so? сұрақтары оқушының ойын ұшқырлыққабаулиды. Ой-пайымды 
қуаттайтын  төмендегі сұрақтар да білім алушылардың тілін ұштауға, сөйлеуге машықтануға ықпал 
етеді. 

• Do you like to go to the cinema? How often do you go to the cinema? (once a week, twice a month, 
never, etc.) 

• What kind of films do you like  most? Can you name some popular films made in Kazakhstan? 
• When did you last go to the cinema and what film did you see? 
Монолог сөз дағдысын дамытуға бағытталған жаттығулардың келесі түрінде орындауғаболады. 
• Алмастыру – I have a pen (a book) 
• Өзгерту-He has a book. He has no book. 
• Толықтыру, кеңейту- I have an interestingEnglish story book at home. 
• Тақырыпты суреттің мазмұнын баяндау 
• Екі сурет немесе екі мəтін арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды сипаттау 
• Сатуға қойылған заттар қасиетін сатып алушыға жеткізе білу(сипаттайбілу) 
 Диалог – екі тараптың ақпарат алмасуының айғағы. Адамдар арасындағы қатысым 

амандасудан басталады. Мұғалім сабаққа кіргеннен оқушылармен диалог- сұхбат аясында болады. 
Диалог сөзі тыңдап -түсінумен біте қайнасқан. Мақсатты ұйымдастырылған жағдаяттар арқылы  
сөйлесімге баулу  оқушыларды қызықтырады, ақпарат алмасуға қажеттілік туғызады.Диалог реплика- 
стимул жəне реплика- реакциядан құралады. Алғашқы сөйлеуші əңгіменің басталуына түрткі болады, 
адресатты əңгімеге шақырады (сұрайды, бұйырады, келіседі, келіспейді, өтінеді т.б.)Диалог 
сөзініңформаты да əртүрлі болады. Мысалы,уəжға- уəж, сұрақ — жауап,сұраққа- қарсы сұрақ.Рөлдік 
ойындар, симуляциялар, қойылымдарағылшын тілі сабағында оқушылардың ынтасын арттырады, 
қызығушылығын оятады., тілге машықтануға жағдай туғызады.Бастауыш сыныпта жалпы ойын 
технологисын қолданудың рөлі ерекше.Оқушылардыңқойылған сұрақтарға жылдам жауап қайтаруға 
машықтандыратын  «Пинг-понг» ойынын мысалға келтіруге болады. 

• Do you like playing badminton? 
• Yes, I do. 
• Can you play it well? 
• Yes, I can. 
• Do you play it in summer? 
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• Yes, I do. 
• Is it difficult to learn how to play it? 
• No, it isn`t. 
• Will you teach me to play it? 
• Yes, it`s my pleasure. 
Тілдік жаттығудың мақсаты – сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы 

мұғалімнің жылы дауысы, сұрақтардың алдын ала ойластырылып тапсырмалардың дұрыс 
жоспарлануы мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы қарым – қатынас туғызып, алдағы сабақтың 
нəтижесін жоғарлата түседі. 

Жазу жəне жазба тіл дағдылары басқа біліктермен тығыз байланыста дамиды.Əріптерді, 
сөздерді,сөз тіркестерін жазу, сөйлем құрап жазу, əр түрлі форматтағы диктанттар,мазмұндама, 
шағын шығарма жаза білу қабілеттерін дамыту  аталмыш білікті жетілдіруге қызмет етеді.Жазуға 
үйрету жəне емле қателіктерін алдын алу үшін мұғалім төмендегідей жаттығуларды ұсына алады: 

1.Көшіру(copying)                                                                                                                                                             
а)ұқсассөздер:room–spoon–moon                                                                                                                       
ə)естілуі ұқсас,  жазылуы əртүрлі сөздер: two – too sea – see one – won.   Оқушылар бұл сөздерді 
жазғанда оның құрамындағы əріпті атауы керек. Ережеден тыс сөздерге көп көңіл бөлу керек: sure; 
usual; clerk; soldier.Оқушыларды таныс айтылымдарды, сөйлемдерді көшіру арқылы жазуға 
машықтандыруға болады.Сонымен қатар үй тапсырмасы ретінде тыныс белгілері  қойылмаған шағын 
мəтін беріп оны  ретке келтіруміндеті тапсырылады.Жазу дағдыларын жетілдіретін жіктеу, топтау, 
анықтамасын айқындау сияқты  логикалық операциялармен бірге сөзжұмбақ, ребус, əріптердің, 
сөздердің қисынынтауып, ретімен орналастырып мақал мəтелдер, идиомалар, аталы сөздер түзу де 
тілге деген қызығушылықты арттыратыны күмəн туғызбайды. 

2. Диктант – жаттығудың күрделілеу түрі. Диктанттың мынадай түрлері бар:                     
а) Көріп жазу диктанты. Мұғалім тақтаға сөзді, айтылымды, сөйлемді жазады, ал балалар оларды 
оқып жазылу сұлбасын есте сақтауға тырысады. Содан кейін мұғалім сөздерді тақтадан өшіріп 
тастайды, ал балалар естерінде қалған сөздерді дəптерлеріне жазады.                     
ə) Жаттығып машықтану диктанты. Мұғалім сөйлемді оқиды. Емлесі  қиындау сөз тақтаға жазылады, 
келесі бір оқушы сөздің ішіндегі əріптерді атап шығады. Содан кейін балалар сөздерді дəптерлеріне 
жазады, ал мұғалім қатарлардың арасында жүріп оқушылардың жұмысын қадағалайды. Сөйлемнің  
дұрыс нұсқасын жазған бала тақтаға шығып, сөйлемнің көшірмесін бейнелейді. Диктанттың бұл түрі 
10 – 12 минутқа созылады.Жазу жұмысының бұл түрімашықтану ақиқат өлшемі қағидатына саяды.б) 
Өзіндік диктант жазу. Үйде жаттап келген мəтінді не тақпақты оқушылар сыныпта мəнерлеп жатқа 
айтады,содан  кейін сол тақпақты не мəтінді дəптерлеріне жазып,ақпаратты бекітеді[3,4]. 

3. Мазмұндама .Бастауыш сынып оқушыларына ұсынылатын мазмұндама бағдарламалық 
тақырыптардың аясында іске асырылады, жазба  оқушылардың ақпаратты есте сақтау қабілетін 
арттырумен қатар олардың логикалық ойлау жүйесін, емлелік дағдыларын да дамытатыны сөзсіз. 

4.Шағын шығарма жазу.Бастауыш сынып оқушыларын жас жазушылар ретінде даярлау 
қағидатын іске асыру да қоғам  мен өмір талабынан туындап отыр.Жазудың бұл формасын іске асыру 
үшін шетел тілі мұғалімінің регулятивтік əмбебап оқу əрекеттері туралы түснігі болу керек, яғни 
оқушымұғалімнің көмегімен өз бетімен білім алуға машықтанып, материалды  өңдеп іске жарата білу 
қабілетін дамыту.11 жасқа дейінгі оқушыларды ойлану,орындау, рефлексия,өз қабілетіне сенімін 
арттыру сатысынан өткізіп,мақсат қою-жоспарлау, болжам жасап- бақылау, түзету жəне бағалау 
сияқты регулятивті бесаспап оқу əрəкетін орындауға баулу.Шетел тілі мұғалімі скэфолдинг -
стратегияларды  қолданып,шекті деңгейде  пікірталас  ұйымдастырып,нақты  мысалдаркелтіріп 
отырады.Осы бағыттағы ізденістер өзін өзі оқытуды модельдеуге, білімді меңгеру мəдениетін 
жақсартуға, кеңірек пайымдағанда өзін өзі дамыту, өз бетімен білімін ұштау əректтеріне 
жетелейді[5]. 

Шеттілдік білім беруде бастауыш сынып оқушыларының продуктивтік біліктерді меңгеру 
ерекшеліктерін анықтау мақсатында Сəтбаев қаласындағы Абай атындағы 4-ші мектеп -лицей 
тəжірибелік-эксперимент базасы болып белгіленді. Зерттеу жұмысы сауалнама негізінде 4-ші қазақ 
сынып оқушыларын қамтыды. Сауалнамаға 11 оқушы қатысып, ағылшын тілін меңгеруде 
продуктивті біліктерді дамытуға байланысты 10 сұраққа жауап берді. 1-сұрақ оқушылардың 
ағылшын пəніне көз қарасын анықтаумен байланысты болды.Оқушылардың 91% ағылшын тіліне 
қызығушылық танытатынын білдірді.Ағылшын тілінің өмірде қажеттілігіне байланысты 2-сұраққа 
барлық оқушы ағылшын тілі болашақта кез келген мамандық иесіне халықаралық тіл ретінде міндетті 
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түрде қажет деп есептейді.Ағылшын тілі сабағында сөйлесе білу қабілетімен байланысты 3- сұраққа 
оқушылардың 20% сабақта өз ойын мұғаліммен жəне құрбыларымен бөлісе білетінін жеткізді. 
Оқушылардың 46% сабақ аясында аракідік сөз əрəкетіне қатысатынын білдірді.Өкінішке орай, 
оқушылардың 34% сөйлесімге келгенде қиналатынын ашық айтты.Біздің пікірімізше, бұл жағдай 
ағылшын тілісабағында тыңдалым білігін дамытумен байланысты машықтану жаттығуының аз 
қолданылуы монолог пен диалог сөз біліктерінің нашар жетілуіне бірден бір себеп болуы да мүмкін. 
Керісінше, 4-сұрақта оқушылардың 50% пайызы ағылшын тілі сабағында жазу жазатынын, 27% -
анда- санда жазу дағдыларын дамытатынын, ал 23%- жазба жұмыстарын орындамайтынын жеткізді. 
Оқушылардың 73% ағылшын тілі пəнінен жазбаша үй тапсырмасын орындайды.Ағылшын тілінен өз 
еркімен оқушылардың 18% үйде əртүрлі жазбаша жұмыстар орындаса, 9%- ештеңе жазбайды. 6-
сұрақ оқушыларды ағылшын тілі сабағында қызықтыратын оқу əректтерімен байланысты болды. 
Оқушылардың əн айтуға (28%), сөздерді жазуға (36%), сөзжұмбақтарды шешуге (20%) ықыласы 
ерекше болса ,мəтінді тыңдауға немесе сөйлесуге құлшыныстарының байқалмауы (16%) бізді 
алаңдатпай қоймайды. 7-сұрақ бойынша ағылшын тілі сабағында көбірек сөйлейтін тұлғаны анықтау 
қиынға соқпады, сабақ уақытының 60% мұғалімге тиесілі екені,барлық оқушылар 40% - бен 
қанағаттанатыны белгілі болды, бұл мəселе де бізді бей- жай қалдырмайды. 8-сұрақ сабақта 
оқушылардың ағылшын тілінде сөйлесуді қаншалықты қалайтынымен байланысты болды. 
Оқушылардың 64% сабақта ағылшынша қатысымға түсуді қалайтыны көңілімізге үміт ұялатса, білім 
алушылардың 27% бұл мəселеге салқындық танытқаны шешімін іздейтін мəселе екенін айқындай 
түсті. 9-шы сұрақ ағылшын тілі сабағында жазу мен жазба тілді тапсырмалар орындауға 
саяды.Оқушылардың 74% жазбаша жұмысқа оң көзқарас білдіріп құптайтыны айқындалса, 17% 
зауқы жоқ екені расталды. Білім алушылардың 9% бұл сұраққа нақты жауап бере 
алмады.Оқушыларға ұсынылған 10-шы сауал ағылшын тілінде сөйлеу мен жазу оқушылар көзқарасы 
бойынша қаншалықты қиындық туғызатынын анықтаумен ерекшеленді.Білім алушылардың 56% 
сөйлеу мен жазба тіл білігін меңгерудің өзіндік қиындығы бар екенін тілге тиек етсе, оқушылардың 
27% көңіл қойса, сабақ қызықты болса сөйлесім мен жазу, жазба тілді меңгеруге сенімдері мол екенін 
білдірді. 

Аталмыш зерттеу барысында бастауыш сыныптардан бастап жоғары сыныптарға дейін сөз 
əрекетінің төрт түрін бір бірімен тығыз байланыста оқыту қағидатын сақтағанда ғана ағылшын тілін 
бағдарлама талабына сай деңгейде меңгеруге болатынына көзіміз жетті.Белгілі межеге жету үшін 
рецептивті жəне продуктивті біліктерді үйлесімді дамыту мақсатында бастауыш сынып 
оқушыларының жас ерекшелігіне сəйкес жаттығулар кешенін түзу зерттеуіміздің екінші кeзеңінің 
еншісінде. 
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ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ЖҰМЫСЫНДА АРТ-ТЕРАПИЯ ТƏСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ 

АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚИЯЛЫН ДАМЫТУ 
 
Қазіргі кезеңде білім беру саласында əр түрлі өзгерістер орын алуда.   Елбасы Н.Ə.Назарбаев 

«Білім беру саласында балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машағы мен əлеуметтік дағдысын 
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дамытатын бағдарламалардың біріңғай стандарттарын енгізу қажет» деп  2019 жылғы жолдауында 
айтқан болатын[1].  Балаларды дамыту мəселесі ұлттық даму стратегиясымен тығыз байланысты 
мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі ретінде қаралуы тиіс. Бүгінгі  жаңартылған білім беру 
саласында əр қилы əдіс-тəсілдерді қолдану мүмкіндігі алға қойылды. Соған орай,  мектепте педагог-
психологтар  арт-терапия тəсілдерін өз жұмыстарында кеңінен тиімді қолдануда.  

Ресей психологы, медицина ғылымдарының докторы А.И.Копытиннің пікіріне сүйенсек: «Арт-
терапия педагог-психологтарының ең мықты, таптырмас құралы болып табылады».  Өйткені, арт-
терапия тек баланың психикалық процестерін дамытып қана қоймай, психоэмоционалды күйінде 
реттейді.   

Сонымен Арт-терапия тарихына қысқаша тоқталсақ, бұл терминнің авторы британдық суретші – 
Адриан Хилл.  Арт-терапия ағылшын тілінен аударғанда «шығармашылық терапия» немесе «өнермен 
емдеу» деген ұғымды білдіреді. Адриан Хилл арт-терапияны 1938 жылы санаторияда туберкулез 
ауруына шалдыққандардың көңiл-күйлерiн сипаттау жұмысында қолданған. Ал, 1940 жылдары М. 
Ричардсон, Дж.Дебуффе жəне басқалар бейнелеу өнерін психикалық бұзылуларды емдеу үшін 
қолданды. Суреттер бейсаналық процестерді зерттеу құралы ретінде қолданылды. Арт-терапия өз 
бастауын З.Фрейд пен К.Г.Юнгтың психоаналитикалық теориясынан алады. Тарихи мəліметтерге 
сүйенсек арт-терапевт мамандар психиатр мен психотерапевттердің көмекшісі болған, оларға 
пациенттiң диагнозын анықтауға немесе ем жүргiзуге, олардың суреттерiне қарап, əдiс таңдауға 
көмектескен. Бiртiндеп арт-терапевттер ешкiмге тəуелсiз маман статусын иемденген. 1969 жылы арт-
терапевт-практиктердi бiрiктiрген американдық арт-терапиялық ассоциация құрылды. Осы сияқты 
ассоциациялар кейiннен Англия, Голландия, Жапония жəне Ресейде құрылған. Онда арт-терапевттер 
қазiргi уақыттағы психотерапияның процестерi мен жекелiктерiн зерттеуге өз үлестерiн қосуда[2]. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда, арт-терапия 
техникасының даралануын айтуға болады.  

Дегенмен де біздің ойымша арт-терапия Қазақстанда дамып келе жатқан жас бағыттың бірі. 
Болашағы зор үміт күттіреді. Арт-терапия тəсілін балаға да ересек адамға да қолдануға болады. 
Əсіресе мектеп педагог-психологына дамыту жəне түзету бағдарламасын қолдану үшін өте тиімді. 
Мəселен, оқу үдерсінде кейбір балалар ойың жеткізе алмай, ұялып өз-өзіне кіріп кетуі əбден мүмкін. 
Бала неге ойың жеткізе алмайды деген сұрақ туады?  Қиялы дұрыс жетілмеген немесе дұрыс 
дамымай қалған деуге негіз бар. Өйткені бала көп оқымайды, оқымаған соң  өзінің арманын 
жетелейтін белгілі бір образды құру қиынға соғады. Яғни, қиял арқылы бала ойлайды, қиялдайды, 
өзіне жаңа мүмкіндіктер ашады. Сондықтан бала қиялын уақытымен дамыту өте маңызды. Ал, бала 
қиялын дамытудың  ең тиімді əрі бірден-бір жолы - бұл арт-терапия тəсілі.  

Арт-терапияның негізгі түрлеріне бейнелеу теарапиясы, ертегі терапиясы, əуентерапиясы, құм 
терапиясы, би терапиясы, драматерапия, маскатерапия, ойын терапиясы, фототерапия, кинотерапия, 
қуыршақ терапиясы жəне т.б. жатады. Аталған терапиялардың ішінен негізгілеріне тоқталып өтсек: 

Бейнелеу. Арт- терапияның негізгі техникасы болып табылады. Суретті əр түрлі тəсілдермен 
салу арқылы бала бойындағы қиындықты анықтауға болады. Қолданылатын заттар: қарындаш, бояу, 
акварель, бор т.б. 

Ертегі терапиясы. Ертегімен жұмыс істеу баланы емдеу мен көмек беруге тікелей бағытталған. 
Бұл балаға өмірлік қиыншылықтары мен проблемаларына шешім тауып, ертегімен жұмыс істей 
алатындай жағдай жасайды. Арт-терапияның бұл түрі топпен жəне жеке жұмысқа ыңғайлы болып 
табылады. 

Əуен терапиясы. Соматикалық жəне психикалық аурулармен ауратын балалар мен ересектерді  
сауықтыру, білім беру мен тəрбиелеуде əуенді бақылап, шегімен пайдалану. Əуен əсер етудің негізгі 
жетекші факторы ретінде немесе басқа түзету əдістерінің əсерін күшейту мен тиімділігін арттыру 
үшін музыкалық сүйемелдеу ретінде қолданылады. 

Құм терапиясы.  Құм терапиясы адам психикасын түгелдей  қалыпқа келтіріп, іште жатқан 
«Мен» түсінігін айқын ашуға мүмкіндік береді.  М.Ловенфельд өзінің əдістемесін «əлемді құру 
техникасы» деп атады. Балаларға құмды қалыптар жəне əр түрлі кішкентай фигуралар беріледі. Бала 
салған «əлемнің саханасы» оны жасаушы мен терапевке баланың психологиялық жағдайын түсінуге 
мүмкіндік береді. 

Коллаж техникасы. Əр түрлі журналдардан алынған суреттерден, түрлі-түсті қағаздар мен 
материалдар қолдану арқылы жасалады. Бұл əр адамға сəттілік сезімін береді. 

Драматерапия. Əр түрлі тақырыптағы театрлық қойылымдар арқылы, жағдаяттарды саханалауға 
арналған бағыт. 
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Фототерапия.  Бұл терапия түрі дайын фотосуреттер мен авторлық фотосуреттерді қолдану 
арқылы өтеді. Фототерапияның негізгі мазмұны баламен бірге фотобейнелерді құру, қабылдау, 
толықтыру, талдау т.б. арқылы ұйымдастырылады. 

Ойын терапиясы. Ойын терапиясының əсерлі өткенінің белгісі баланың еркін жəне қуана 
ойнауға үйренгені болып саналады. Бұл терапияны қолдану спектрі өте кең жəне трамвалық стресс 
синдромы, амнестикалық компоненті бар балалық шақтағы жарақаттар жұмысында тиімді болып 
келеді[3]. 

Осы аталған Арт-терапия түрлерін байланыстырып, қолдануға болады. Мысалы, колладж 
техникасы мен ертегі терапиясын байланыстырып көрейік. Ғарыш, жершары туралы ертегі оқимыз. 
Балада жер, ғарыш  туралы ой қалыптасқан соң, ватман қағазына əртүрлі суреттері бар колладждарды 
жабыстыруды ұсынамыз. Əр бала өз қиял əлемі арқылы, өз жерін қағаз бетіне түсіреді. Бұл əдіс 
арқылы əр баланың қиял деңгейін біле аламыз. Терапияның түрін дұрыс қолдана алсаңыз, жақсы 
нəтиже алатыныңыз анық. 

Сонымен Арт-терапия түрлері педагог-психологтар жұмысында өз нəтижесін көрсетуде. Оның 
ішінде, бала қиялын дамыту үшін ең тиімді арт-терапия түрі - бұл бейнелеу терапиясы. Неге? Десеңіз. 
Бейнелеу терапиясына ертегі терапиясын қосып, керемет тəсіл жасауға болады. Мəселен, «Ертегіні 
аяқта» жаттығуын қолданайық. Педагог-психолог бұл əдісті жеке баламен немесе топпен қолдануына 
болады. Ертегінің басын оқып, соңын балаға аяқтатамыз. Бала ойлау арқылы қиялдай бастайды. 
Қиялдау процесі іске қосылады. Ертегіні аяқтаған соң, қолына бояу қарындаштарын беріп бейнелеу 
терапиясын қолданамыз. Қиялдан туған ертегіні қағаз бетіне түсіру барысында бала қиялына қарай 
суретті өзгертіп отырады.  

Арт-терапия тəсілдері арқылы баланың танымдық əрекеттерін жəне  оның қиялын дамытумен 
қатар, бала бойындағы ерекшеліктер мен қиындықтарын  білуге болатының тəжірибеден көруге 
болады.  Демек, бала қиялын дамытуда арт-терапияның тиімді түрінің бірегейі - ертегі терапиясы мен 
сурет терапиясы. Алайда педагог-психологтар өз жұмыстарында сурет терапиясын кеңінен пайдалана 
бастады. Олардың айтуынша, сурет терапиясы мен ертегі терапиясы жақсы нəтиже береді. Мысалы: 
Көңіл-күйі жоқ баланың қолына ақ парақ пен бояу қаламдарын берсеңіз, бала өз ойын, өз эмоциясын, 
өз қиындығын қағаз бетіне түсіреді. Бұл əдіс əңгімелесу əдісінен де тиімді деп қарастыруға болады.  

Демек, ертегі терапиясы - бұл тұлғаның интеграциясы, шығармашылық қабілеттерін дамыту, 
сананың кеңеюі, сыртқы əлеммен қарым-қатынасын жақсарту үшін ертегі формасын қолданатын əдіс. 
Ертегілердің бейнелері бір мезгілде екі ақыл-ой деңгейіне таралады. Сана мен бейсана, бұл қарым-
қатынасқа ерекше мүмкіндік береді. Бұл əсіресе күрделі эмоционалды ортада тиімді 
коммуникациялық жағдайды құру қажет болған кезде түзету жұмыстары үшін өте маңызды. 
Ертегінің келесі түзету функциялары ерекшеленеді: шиеленісті эмоционалды жағдайларға 
психологиялық дайындық, физиологиялық жəне эмоционалды күйзеліске символдық жауап, 
физикалық белсенділіктің символдық түрінде қабылдау.  

Арт-терапияның бағыттары тұтастай алғанда əр өнер түрінің ерекшелігіне негізделген жəне 
техниканың əртүрлілігі іс жүзінде шектеусіз[4].  Мəселен, бала қиялын біз мектепке дейінгі жастан 
бастап дамытқанымыз жөн. Қиял арқылы мектеп жасына дейінгі бала армандауды үйренеді. Өз ойын 
жинақтап, жеткізуді үйренеді. Арт-терапия тəсілі арқылы бала қиялын дамыту үшін зерттеу жұмысын 
жүргізген болатынмын. 7 жасар іңіме ертегі терапиясы мен бейнелеу терапиясын біріктіріп 
қолдандым. Ертегілер жинағынан «Сараң бай» ертегісін оқып, соңын өзіңе аяқтауды ұсындым. 2-3 
минут іңім ойланып, мен күтпеген жауапты берді. Ойың бөлмей, тыңдап, жігерлендіріп отырдым. 
Ертегіні өз қиялымен өте жақсы аяқтады. Құралған ертегіні қағаз бетіне түсіруді ұсындым. Бояу 
қарындаштары мен ақ парақ бердім. Қиялында ертегіні керемет құрап айтқанымен, қағаз бетіне 
түсіргенде сəл кідірді. Алайда, суретті өз қиялымен салып, аяқтады. Осыдан мынандай қорытындыны 
жасауға болады яғни, арт-терапия тəсілі арқылы баланың шығармашылық қиялын, танымдық 
қабілеттерін дамытуға болады.  

Жоғарыдағыларды қорыта келе,  Арт - терапия эмоциялық күйді түзететін, танымдық 
белсенділікті артыратын ең ежелгі жəне табиғи тəсілдің бір түрі болып табылады. Педагог-психолог 
жұмысындағы бала қиялын дамытудың негізгі құралы. Арт-терапия шектеусіз болғандықтан, ол 
өзіміз жайлы ғана емес, өзгелерді де танып білуге психотерапияда да, педагогика  бағытында 
пайдаланылады. Айта кету керек, бұл техникада ешқандай қарсы жəне шектеулер жоқ. Кез келген 
адамға арт-терапия шығармашылық арқылы өзіңіздің ішкі əлеміңізді білдіруге мүмкіндік береді. Арт-
терапия шығармашылық процесс. Арт-терапия арқылы күйзеліске ұшыраған адамды, психикалық 
ауытқулары бар жəне т.б адамдарды емдеу процесінде қолданылады. 
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Білім беру саласында біз баланың ешбір кедергісіз білім алуына көмек береміз, бірақта баланың 
психологиялық денсаулығы оның психикалық күйіне психологиялық қолдау көрсету керек.  Əрбір 
қиындықты шешетін құрал болса, арт-терапия ішкі қиындықтарды шешуге көмектесетін «алтын 
құрал» десе артық емес. Бала өміріңде қиял маңызды процесс. Қиял арқылы бала ойлап, қиялдап қана 
қоймайды, өз болашағын, арманың, бағындырар белестерін анықтайды. Қиял - бұл қанат секілді. 
Баланың қанатының қаққаның қаласаңыз, дер кезінде қиындықтарына мəн беріңіз.  
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THE FLIPPED CLASSROOM AS AN EFFECTIVE TECHNOLOGY OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE SKILLS IMPROVEMENT 
 
With the introduction of the updated content of education in Kazakhstan, more and more attention is 

paid to personality-oriented learning, which, in turn, requires the development of independent and critical 
thinking skills of students. One of the most effective ways to implement personality-oriented learning and 
meet these requirements is the "flipped classroom" technology. 

This model was first used in practice by American high school teachers Jonathan Bergmann and Aaron 
Sams in 2000[1]. The introduction of this model possessed the absence of students in the classroom; to 
compensate the lessons in which students were absent, teachers began to record videos of their lessons. Soon, 
they realized that if all students were able to watch the lessons at home, in libraries, in places with a 
computer and Internet access; then they did not need to explain the educational material at school. Thus the  
"flipped classroom" technology was born. Lessons in the school were henceforth intended for practicing the 
material studied at home, discussing and completing tasks with the teacher. We should mention that the 
theoretical basis of this model was created in the year when Alison King published her book "From Sage on 
the Stage to Guide on the Side" in which she focused on the importance of the use of class time for the 
construction of meaning rather than information transmission [2]. Due to the fact that this model of learning 
is relatively new, scientists give different definitions of this term and also consider it in different ways. 
According to J. Bergmann and A. Sams, flipped classroom technology is a teaching technique where “what 
was usually done in classroom, under these conditions is performed at home, and what was previously done 
at home is now performed in the classroom”[1]. Professor R. Tolbert defined flipped classroom concept as a 
pedagogical approach when first contact with new material is shifted from group educational space to 
personal space in the form of structured assignments, and as a result, group space is transformed into a 
dynamic, interactive educational environment where leader guides students as they apply acquired 
knowledge and involves them in an active educational process[3]. In some scientific works flipped classroom 
technology is defined as a learning strategy [4]; the blended learning model [5] and approach [6]. However, 
all definitions have one thing in common: "a flipped classroom is defined as a pedagogical model in which 
work in the classroom and at home are reversed." 

Modern education requires more and more new approaches to learning, and traditional learning is being 
replaced by the most effective technologies that have more advantages in teaching students. During the 
coronavirus pandemic, the term "distance learning" became more relevant than ever before, which allowed 
teachers and students from all over the world to use information and digital technologies in teaching. In this 
report, we would like to share our experience of using the "flipped classroom" model in distance learning and 
offer a new look at this concept. According to the generally accepted concept, "flipped classroom" is 
supposed to mean working in the classroom and getting acquainted with the educational material outside of it 
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[7], [8], [9]. From my own experience, I consider a flipped classroom as a blended learning model that does 
not require lessons in school, that is, the implementation of this model may occur online. The analysis and 
the study of the essence of the concept of "flipped classroom" allowed us to give the following definition of 
this concept: "The flipped classroom is a model of blended learning, focused on increasing student 
engagement by independent understanding and mastering the material being studied with the teacher's 
guiding and advising function." 

There are a number of advantages of this model: 
1. Time productivity and flexibility; if in the traditional classroom most of the time is spent on 

presentation and less time on practice, this model requires students and teachers to spend more time on 
practice. Students are in control of their own progress and move at their own pace; 

2. The opportunity for students to discuss questions relevant for them; since the video is viewed at 
home, students have more opportunities to discuss the difficult questions that have arisen on the video of the 
lesson. Moreover, in the process of discussing these questions with the teacher and other students, students 
get profound knowledge on a particular topic; 

3. Independence; within the framework of this model, high school students have the opportunity to 
study and analyze new material independently, thereby developing their critical thinking and meeting the 
requirements of personality-oriented learning; 

4. Since this technology involves independent study of the main content of the educational material, 
students who were absent from the lessons can view the material, relying on the with detailed  information 
necessary for completing the tasks; 

5. This technology is based on the taxonomy of B. Bloom [10], and assumes familiarization with the 
content of the material at home, whereas discussion, analysis, synthesis and application is conducted in the 
classroom and which positively affects the emotional state of students. 

There are some difficulties in implementing the "flipped classroom" technology: 
1. Lack of motivation; teachers will have a hard time motivating students who are used to the traditional 

learning format; 
2. The need for additional time for the "so busy" teacher to organize and adapt students to work within 

the framework of this technology; 
3. Technical problems; working within the framework of this technology requires full access of students 

to a personal computer and Internet; 
The successful implementation of the "flipped classroom" technology at foreign language lessons is 

possible if the following conditions are met: 
1. Correspondence of the level of knowledge of the English language of students educational standards; 
2. Proficiency, methodological literacy and information culture of the teacher; 
3. Availability and quality of the information as well as the functionality of communication 

technologies. 
In order to justify the advantages of using the technology of "flipped classroom" for the development of 

students' independence, a practical part of our research is offered. Before implementing this technology, 
students were introduced to the structure, content, requirements and rules of work. Then the first survey of 
high school students was conducted to determine the problems they face during the traditional format of 
education and to assess the level of independence. The questions in the questionnaire were as follows: 

1. How do you rate your independence in a percentage? 
2. How well can you work independently? 
3. Do you have any problems with the traditional learning format? 
4. Do you experience difficulties and stress while doing homework? Do you have any questions while 

doing your homework? 
5. How well do you understand the material presented in the video format? 
According to the results of the initial survey (table 1), the students noted a low level of independence 

and inability to do such work, when asked about the problems they often face, the students noted the lack of 
time for understanding and practice, noise and lack of concentration in the classroom, the inability to "get 
ahead" with excellent mastery of the material and the dependence of the overall class work on the other 
students. Also, most of the students said that they experience problems with homework and sometimes a 
depressed emotional state and fear. The students also pointed out that they sometimes forget some elements 
of the new educational material, which, in turn, prevent them to successfully cope with the tasks. The last 
question of the questionnaire, almost all students answered positively, referring to various video tutorials on 
English in social networks, which they remember and understand faster. 
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Question 1: How do you rate your independence in a percentage? 
Question 2: How well can you work independently? 
Question 3: Do you have any problems with the traditional learning format? 
Question 4: Do you experience difficulties and stress while doing homework? Do you have any 

questions while doing your homework? 
Question 5: How well do you understand the material presented in the video format? 

 
Table 1 

Number of 
students 
asked 

1st question 2nd question 3rd question 4th question 5th question 

37 15% - the 
average rate 

83% - not well 
8% - well 
9% - can’t 
answer 

89% - yes 
11% - no 

93% - yes, 
often 
5% - no 
2% - always 
different 

90% - understands 
better 
8% - doesn’t watch 
often 
2% - understands 
badly 

 
The “flipped classroom” technology was tested in the educational process of 8th grade students on the 

topic: "Environmental problems". Students were previously sent a list of words for self-study, and were also 
offered tasks on the content of the video material they saw: 

1. What environmental problems do people face worldwide? 
2. What cause "global warming"? 
3. How is the problem being dealt with in our country and in America? 
Further discussion of this topic was carried out in the classroom. 
After the introduction and practicing the "flipped classroom" technology, another survey was conducted 

to identify the students' attitude to this model and the changes that occurred with the implementation. Thus, 
according to the results of the second survey, the students rated their independent work higher than before, 
and noted the absence of questions when completing tasks, since their work is directed by the teacher, and 
the students noted the longer time allotted for practice, which allowed them to assimilate the material better. 
At the same time, we would like to note the increased activity of students in the classroom and the 
improvement in academic performance at the end of the quarter. The results of the survey after introduction 
and practicing “flipped classroom” technology are shown in the table 2.  

Question 1: How do you rate your independence in a percentage? 
Question 2: How well can you work independently? 
Question 4: Do you experience difficulties and stress while doing homework? Do you have any 

questions while doing your homework? 
 

Table 2 
Number of 
students asked 

1st question 2nd question 3rd question 4th question 5th question 

37 67% - the 
average rate 

78% -  well 
18 % - not well 
4% - can’t 
answer 

- 89% of students 
answered that they 
don’t have 
problems with the 
homework 
anymore.  

- 

 
Thus, the practical application of the "flipped classroom" technology in the form of an experiment 

showed the effectiveness of its use and its role in the development of students ' independence. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРОВАННОГО ТРЕНАЖЕРА ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 

 «Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания!»  
Сюнь-цзы 

 
Ежедневно мы замечаем изменения в нашем современном мире. Многие люди, предприятия, 

организации, в том числе и система образования, следует информационному прогрессу. Со временем 
все отрасли осваивают переход на автоматизированный процесс организации деятельности.  

Знакомство с новыми научно-техническими технологиями и применение их в процессе обучения 
новым знаниям становится отличительной чертой развития современного общества. 

Образовательный процесс не исключение. Процесс обучения ежедневно обновляется и образует 
огромный поток информации. Также меняется и отношение к результату образовательной 
деятельности: нужен человек, который способен самостоятельно организовать образовательную 
деятельность, применяя при этом различные творческие и управленческие подходы. 

В настоящее время до сих пор применяется устаревшее методы обучения в педагогических 
системах. Свою несостоятельность показал традиционная система обучения еще в 60-е годы ХХ века 
и уже тогда начали поиск альтернативных систем обучения. 

В психолого-педагогических исследованиях традиционная классно-урочная система обучения 
является самой простой и надежной в системе образования. На самом деле она считается плохо 
управляемой и  минимально эффективной с точки зрения всестороннего развития личности учеников. 
Программированное обучение, изобретенное и разработанное в 50-60-е годы ХХ-го столетия, может 
быть ценным дидактическим средством при преподавании любых предметов. Особенно 
перспективным приёмом программированное обучение стало с широким распространением 
персональных компьютеров. Целью данной работы была разработка контента и интерфейса 
программного тренажёра по химии для школьников. Система задумана для изучения школьного 
курса химии самостоятельно или под руководством преподавателя. 

За основу контента компьютерного тренажёра был принят классический учебник Нентвига И. и 
соавт. «Химический тренажёр: Программированное пособие для средней школы», изданный на 
русском языке в 1986г. Содержание учебника в целом соответствует современной школьной 
программе. Анализ структуры заданий позволяет установить, что в подходе Нентвига сочетаются 
линейный и разветвленный алгоритмы. Это позволяет добиться адаптивности материала и получения 
индивидуальных траекторий каждым из обучающихся. Вместе с тем, разнообразие типов заданий 
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усложняет логику компьютерной обработки материала при интеграции его в программу, 
разрабатываемую для автоматизации обучения по этой книге. 

Для использования материала выбранного учебника в компьютерной программе задания 
(рубрики) были разделены на 3 основных вида:  

1) Рубрика, не требующая ответа пользователя. После ознакомления – переход к следующей 
рубрике. 

2) Рубрика, требующая выбора ответа из предложенных (ветвление). Ознакомление, выбор 
ответа, переход к следующей рубрике, номер которой определяется ответом. 

3) Рубрика, требующая ввода текстового ответа или рисунка. После ввода ответа 
осуществляется переход к следующей рубрике для проверки правильности.  

Дополнительно, любой из типов заданий может содержать рисунок, или не содержать его. 
Также, задание может быть последним в программе. Тогда оно не требует ввода ответа и не содержит 
перехода к следующей рубрике. С учетом специфики заданий была разработана структура базы 
данных, и алгоритм для загрузки рубрики в главное окно программы [1,2]. 

Интерфейс разрабатываемого приложения, по нашему мнению, должен включать диалоговые 
формы авторизации/регистрации (для отслеживания индивидуального хода обучения) и визуализации 
заданий. Первая формы была сделана простой и традиционной, чтобы максимально упростить 
процедуру. Вторая форма содержит поля для вывода текста вопроса и, при наличии, иллюстрации к 
нему, а также меняющееся в зависимости от типа задания поле ввода/выбора ответа. На главной 
форме имеются также компоненты, индицирующие номера тома, программы и рубрики по Нетвигу и 
кнопки принудительной навигации (перехода к конкретной части или к началу курса).  

Программа, реализующая этот интерфейс, была написана с использованием бесплатной среды 
Delphi 10.3 CommunityEdition, и может быть использована без лицензионных ограничений. Работа 
обучающегося с программой строится следующим образом: 

1) Обучающийся регистрирует свою учетную запись, идентифицируемую уникальным логином 
и паролем. 

2) После регистрации возможен вход в главное окно программы. Первый вход запускает первую 
из имеющихся в базе учебных программ, с первой рубрики. 

3) Обучающийся знакомится с текстом, выполняет задание и жмет кнопку «Далее». 
4) Ход дальнейшей работы соответствует логике «бумажного» Нентвига, за исключением 

искусственно ограниченной возможности перейти к любому месту материала. 
5) В любой момент обучающийся может остановиться, закрыть программу, и вернуться к 

обучению в другое время. 
Приложение ведет лог, в котором фиксирует время работы обучающегося и его ответы, а также 

«прямые переходы» к другим разделам материала. Эта функция предназначена, главным образом, для 
преподавателя. Анализ лога позволяет судить об успехах ученика, выявить недостаточно понятные 
разделы, а в перспективе – автоматизировать оценивание проведенной учащимся работы. 

Приложение содержит также форму редактирования базы данных заданий, вызываемую 
секретным сочетанием клавиш. Поскольку база содержит сканированный текст, редактирование 
может понадобиться для коррекции ошибок, форматирования, и т.д. Прием вызова этой формы 
усложнен, т.к. прямой доступ учеников к базе не желателен. На этапе создания базы данных заданий 
эта форма применялась для её заполнения. На рисунке1 приведено главное окно разработанного 
приложения. 

Программно-педагогические средства могут оказывать сильнейшее влияние как на стремление 
ученика к обучению, так и на саморазвитие его мыслительного, творческого или культурного 
потенциала [3]. Но для того, чтобы эффект был положительным, необходимы задания, 
соответствующие уровню способностей учеников. Слишком легкие задания будут расслаблять их, 
замедляя развитие умственных способностей, а очень сложные – раздражать, что снижает желание 
учиться, снижая мотивацию. Поэтому у преподавателя химии для организации программированного 
обучения возникает потребность самостоятельно создавать программу, дифференцируя её, исходя из 
знаний о группе, в которой будет использована эта технология. 

Дифференцируя материал для будущего тренажера на основе программированного обучения, 
стоит обратить внимание на то, чтобы занятия не были перенасыщены теорией или изображениями, 
учитывая потребность учащихся в той или иной форме предоставления информации. Даже при 
применении педагогического программного средства можно снизить мотивацию у учащихся, если 
перенасытить его элементами дизайна. Внешний вид программы должен соответствовать возрастным 
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и индивидуальным особенностям обучающихся. К примеру, серый фон в дизайне тренажера наведёт 
тоску, снижая эмоциональный фон [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Главное окно разработанного приложения. 
 
Разработанное приложение было предложено учащимся 11 класса КГУ «ОКШДС №77»  для 

самостоятельного прохождения темы «Строение атома». Поскольку тема эта не нова для учеников, 
прохождение её не вызвало у большинства каких-то затруднений. Все ученики смогли пройти тему за 
2-3 часа. Вместе с тем следует отметить, что никто из участников тестирования не прошел программу 
по кратчайшему пути, предусматривающему только верные ответы на каждое задание. 

По завершению тестирования учащимся была предложена анкета для оценки приложения, его 
содержания, и общего отношения к программированному обучению. Результаты анкетирования 
показали, что большинство учеников участвовали в эксперименте весьма заинтересовано. Интерфейс 
программы некоторым показался не вполне удобным, но большинство оценило его как хороший. 
Процедура программированного обучения оказалась интуитивно понятной ученикам. Все 
анкетированные выразили мнение, что метод программированного обучения следует чаще 
использовать в школе. На основании результатов проведенного эксперимента можно сделать вывод о 
том, что при соблюдении предложенных нами организационно-педагогических условий, применение 
элементов программированного обучения при изучении отдельных тем основного курса 
неорганической химии позволит повысить успешность усвоения учебного материала учащимися 
благодаря особенностям программированного подхода в образовании. 

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 
1) На основе материала книги «Химический тренажер» было разработано содержание курса для 

программированного обучения химии в средней школе. 
2) Разработан интерфейс приложения, автоматизирующего изучение материала книги 

«Химический тренажер». Создана база данных с заданиями. Разработана работоспособная тестовая 
версия приложения, реализующего задуманный функционал. 

3) Приложение прошло испытание в школе. Результаты анализа логов приложения и анкет 
участников показали, что разработанный комплекс может применяться при изучении химии в школе. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ В ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСТАНСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА 
 
Статья освещает роль женщин-ветеранов в формировании и развитии казахстанского 

патриотизма. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения духовного потенциала 
общества. Практическая значимость работы связана с необходимостью формирования и развития 
гражданственности и патриотизма в процессе обучения и воспитания во всех образовательных 
учреждениях, проведения массовой политико-воспитательной работы в трудовых коллективах, 
армии, общественных организациях, освещение темы патриотического воспитания граждан в 
средствах массовой информации. Лидер Нации Н.А.Назарбаев справедливо отметил, что 
«увековечивание памяти участникам войны является важным фактором патриотического воспитания 
молодежи» [1]. 

1418 дней Великой Отечественной войны изменили судьбы, унесли жизни миллионов советских 
людей. Каждый день и каждый час этих военных дней отмечены  подвигом и героизмом советского 
человека. Ежедневный подвиг на фронте под пулями и разрывом снарядов, ранения, контузии и 
инвалидность стали нормой жизни для многих воинов, среди которых было немало женщин. 
Трудности, лишения, голод и холод, тяжелая работа во имя Победы, горе от потери родных. И это 
стало обычной жизнью женщин советской страны. Воспоминания женщин-ветеранов позволяют 
увидеть войну разными глазами, понять и прочувствовать боль военных лет.  

С началом Великой Отечественной войны десятки тысяч советских женщин настойчиво 
стремилось уйти на фронт. Женщины составляли 40% от общего числа добровольцев. В первый год 
войны в военные комиссариаты региона поступило более 25 тысяч заявлений наших земляков с 
просьбой об отправке их на фронт. В 1941-1945 гг. в действующую армию Казахстана отправилось 
как добровольно, так и по призыву 5 118 женщин. Общая численность, вовлеченных в боевые 
действия на стороне СССР, составило 800 000 человек. Женщины играли всегда огромную роль в 
защите отечества в качестве медицинского персонала, тружениц на заводах и фабриках, обеспечивая 
фронт всем необходимым. Также, много женщин воевали на фронте в качестве снайперов, летчиков и 
в других боевых формированиях. 

Из воспоминаний Шинкевич Марии Ефимовны: родилась 13 апреля 1925 году в селе 
Ростовка. В селе Астаховка закончила среднюю школу. После окончания, меня выдвинули 
комсоргом в райком комсомола Осакаровского района. Там же получила повестку в военкомат  после 
чего  уехала в Караганду, где прошла 110 – часовую военную подготовку и изучала азбуку Морза. 
Всего из Осакаравского РВК было направлено 12 девушек: из Джезказгана, Улытау, Карсакпая. 

После этого была направлена для подготовки в снайперскую женскую школу Московского 
главвсеобуча. Там проучилась на снайпера до декабря 1944 года. Пройдя шестимесячный курс 
обучения,  мне выдали справку об окончании и отправили на фронт в Восточную Пруссию, чтобы 
сражаться с фашистами. В первые дни сражений под свист пуль и взрывов снарядов, ощущалось 
дыхание смерти. Нужно было психологически перестраиваться  и первое боевое крещение было 
выдержано с честью. Задолго до рассвета приходилось выходить на огневые рубежи, выбирая 
походящее место. Для этого мы одевали маскхалаты и в неподвижности часами лежали, зорко 
наблюдая за вражескими укреплениями. Ночевали в подвалах разбомбленных домов. 
Обмундирование было такое же, как у ребят, т.е. полностью привозили мужскую одежду. Воевала по 
август 1945 г снайпером на 3-ем Белорусском и Украинском фронтах в Оршанской Краснознаменной, 
ордена Суворова 2 степени 110-ой стрелковой дивизии, в 199 Армейском запасном стрелковом полку. 
Мы шли до Праги пройдя Польшу и Германию. По пути собирали умерших солдат, грузя на машину. 
Было страшно. 

Когда войска перешли в наступление, Мария встала в пехотный строй. В последние месяцы 
войны шли тяжелые бои. Боевой дух однополчан поддерживала надежда о победе. Хотелось скорее 
изгнать фашистов и встретиться с родными ведь в дома остались отец и мать и две маленьких 
сестренки. На войне смертью храбрых погиб мой брат - Андрей Шинкевич. Ведь когда-то мое сердце 
рвалось на фронт, чтобы отомстить за брата. И моя мечта сбылась.  
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Весть о капитуляции фашисткой Германии застала меня под Прагой. В Праге мы почувствовали 
себя, словно на родной земле, - вспоминает она. Награждена орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков».  

Из воспоминаний Пастуховой Татьяны Ивановны: родилась 1 февраля 1925 года в деревне 
Журавлиха Краюшкинского района Алтайского края.  

20 мая 1942 года была призвана Осинниковским горвоенкоматом  Кемеровской области в войска 
ПВО. Мне не было еще 18. Загрузили нас на эшелон и приехали мы в г. Воронеж. По дороге была 
бомбёжка, при которой погибло четверо девчат и один молодой парень. Там нас поселили в 2 барака, 
там же принимали присягу 6 июня 1942 года. Мы там жили больше месяца. 

Принимала участие при обороне Сталинграда, Балашова, Саратова, Углич, Ярославль, Рыбинск, 
Калинин, Бологое. Сначала я была прибористом 736-го зенитно-артиллерийского дивизиона, была 
командиром отделения связи 1933-го зенитно-артиллерийского полка малого калибра ПВО. Я не 
сходила с радиостанции, т.к. работа была секретной, а сообщения отправляли в цифровом порядке. 

Войну закончила 29 ноября 1945 года. Когда всех демобилизовали, я еще готовила ребят до 
осени – это новое пополнение. И только после того как выучила группу, была демобилизована.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», 
«Маршал Советского Союза Г.К. Жуков» и многими юбилейными медалями.  

С 1951 года проживаю в Караганде. Работаю секретарём учебной части мединститута, в 
Ленинском райвоенкомате, инспектором  отдела  кадров шахты «Западная». С 1983 года нахожусь на 
пенсии  

Из воспоминаний Сорокиной Нины Николаевны: родилась 26 января 1919 года в селе 
Россошь Репьевского района Воронежской области. Для Нины Николаевны особенно памятна 
«Сталинградская битва», вошедшая в историю Великой Отечественной войны, как самое 
кровопролитное сражение. В её воспоминаниях отражены сюжеты фронтовой повседневности: «16 
августа 1942 года дивизия пешим ходом выступила в поход. Марш проходил в исключительно 
сложных условиях. Лето выдалось знойное, нещадно палило солнце. Небольшие речушки и колодцы 
пересохли, был введен строгий питьевой режим: одну фляжку – на сутки, и нам очень хотелось пить. 
Мы шли проселочными дорогами, обычно ночью, поднимая облака пыли. Наши гимнастерки 
пропитались потом и покрылись пылью, лица почернели и изменились до неузнаваемости. За ночь 
мы проходили до 45-50 километров. Солдаты несли на себе скатку шинели, винтовку, подсумки с 
патронами, вещмешки, фляжку, саперную лопатку. Особенно трудно было пулеметчикам, 
минометчикам и расчетам противотанковых ружей. Свое оружие в разобранном виде они несли на 
себе. Плитой от миномета разбивали спины до крови, а противотанковое ружье весом 16 кг несли на 
плечах два бойца, из-за чего у них были потерты плечи. Девочки несли огромные санитарные сумки, 
наполненные перевязочным материалом, жгутами, брезентовой лямкой (мы её называли волокушей), 
предназначенной для вытаскивания раненых с поля боя. На другом плече – карабин. Люди падали от 
усталости, некоторые спали на ходу, поддерживаемые товарищами, идущими с обеих сторон».  

Имеет следующие награды: Орден отечественной войны I степени, Орден Трудового Красного 
Знамени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»», «Ветеран труда», «За доблестный труд в честь 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», 11 юбилейных медалей, Почетные знаки различных воинских 
соединений, в состав которых входила наша дивизия во время боевых действий – 10 штук и другие. В 
мае 2005 года награждена юбилейной медалью в честь 60-й годовщины Победы в войне 1941-1945 гг. 
и нагрудным знаком «Победитель». 

Из воспоминаний Пономаревой Серафимы Григорьевны: родилась  3 октября 1927 года, в 
городе Клинцы, Брянской области.   

«Меня забрали  на фронт в качестве  переводчика, так как хорошо знала языки. Нас было 17 
человек: 3 девочки, 14 мальчиков. А переводчиков было всего трое,  и нас разослали в разные 
стороны. Нас даже не ставили в известность, куда нас отправят и зачем. У меня не было ни военного 
билета, ни паспорта, кроме свидетельства о рождении. Я служила в первом Белорусском фронте 
переводчиком. Везде нужен был переводчик:  с английского, немецкого и французского языков. За 
время службы, я побывала во всех лагерях смерти. И самый страшный из них был «Маутхаузен». Он 
находился в Австрии.  Еще один самый страшный лагерь, это «Бухенвальд». Там были и дети, и 
взрослые. Когда у детей брали кровь, после этого их заживо выбрасывали в ямы и закапывали их там. 
В этом лагере погибло 2 миллиона человек.  
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Самым первым сражением для меня было, это взятие Берлина, освобождение  Рейхстага.  
За эти года, мы пережили столько боли, нужды, смертей, крови, горести. Но, несмотря на это 

все, мы победили». 
За участие в войне была награждена орденами Отечественной войны І и ІІ степени, медалями  

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За взятие Берлина». 

Из воспоминаний Севальневой Лидии Михайловны: родилась 5 мая 1927 года в городе 
Константиновке Донецкой области. 

Шёл 1943 год. По призыву отец с братом ушли на фронт. Я окончила 7 классов. Город был 
оккупирован немцами, после – голод и разруха. Количество добровольцев среди молодёжи росло с 
каждым днём. Не отставали и девушки, заменяя на полях сражений своих отцов и братьев. Как и 
многие мои ровесницы, тоже рвалась на фронт. Но сначала меня не взяли Тогда пошла на хитрость: 
прибавила себе один год и меня записали на курсы санинструкторов. Училась хорошо, медицина 
нравилась.  

Полтора месяца медицинской службы при действующем госпитале, и весь курс, семьдесят 
девушек отправляются на фронт, на передовую. Мы умели делать самое основное: делать перевязки, 
оказывать первую помощь; а всему – как выжить, преодолеть страх, как научиться под пулями и 
артобстрелом на стон или крик ползком подбираться к раненому бойцу, бинтовать его, останавливать 
кровь, перекладывать на носилки и дальше передавать для транспортировки санитару – учила война. 

После окончания курсов была направлена в часть 44077 санинструктором на 3-й Украинский 
фронт под командованием маршала Советского Ф.И. Толбикина. Часть, где я служила, вела бои в 
районах Одессы, Николаева, Днепропетровска. Начались тяжёлые военные будни. Каждый день под 
шквалом огня, перебегая от одного раненого к другому, делали перевязки, выносили на своих 
хрупких плечах тяжелораненых. Сколько боли и страданий разделила она с ранеными, за что 
услышала немало сердечных «спасибо». Не раз довелось слышать и немецкое «данке», ведь 
приходилось оказывать медицинскую помощь не только советским воинам  дружественных стран, но 
и немецким раненым. 

1943 год был переломный и судьбоносный. Наши войска уверенно наступали, в Красной Армии 
появились первые трофейные автомобили «студебеккеры» (союзников – американцев). Перевозить 
раненых стало легче. Даже тяжелую и неудобную винтовку, которую медсестре полагалось вместе с 
двумя сумками, набитыми бинтами и лекарствами, таскать на ремне через плечо, часто перемещаясь 
ползком, к этому времени заменили на трофейный пистолет. Наша часть в составе 2-го Украинского 
фронта уверенно продвигались по Болгарии, Югославии, Румынии. Бои с фашистами были 
тяжелыми, но на фронте говорили: кто не видел 41-го года, тот не знает войны… В своем решении 
идти фронт в 1943 году, не видела ничего героического, что многие тогда так и поступали, 
прибавляли себе возраст и отправлялись под пули. Тогда дети рано взрослели, время было такое. 

В 1944 году была награждена медалью «За отвагу», а в 1945 году – орденом «Красной Звезды», 
медали «За освобождение Будапешта», «За освобождение Белграда и других городов Но самой 
большой наградой стал День Победы. 

Таким образом, воспоминания женщин-ветеранов о Великой Отечественной войне 
свидетельствует об их высоком патриотизме и самоотверженности, о значительном женском вкладе в 
победу над фашисткой Германией. Они справлялись с поставленными задачами на грани своих 
возможностей, поскольку существенно уступали мужчинам в физической силе, в большей степени 
подвергались эмоциональным стрессам  в силу специфики женского организма. Они заслуживают 
того, чтобы о них писали, говорили, чтобы ими восхищались, уважали и ценили их! 
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ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ДАМЫМАҒАН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІН ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ 
БОЙЫНША ДАМЫТУ 

 
Қазіргі уақытта жалпы жəне арнайы білім беруде мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке 

дайындау процесінде байланыстырып сөйлеуді дамыту мəселесіне көп көңіл бөлінеді. Мəселенің 
маңыздылығы жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған балалар санының үнемі өсіп келе жатқандығына 
байланысты. Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы – есту қабілеті мен ой-өрісі əдеттегідей дамыған 
балалардың мағыналық жеке қатысты сөйлеу тілі құрамының компоненттерінің бұзылуынан болатын 
əртүрлі күрделі тіл кемшіліктері.. Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы алалия, афазия, ринолалия, 
дизартрия сияқты күрделі сөйлеу патологиялардың түрлерінде де байқалады [1, 64 б]. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың ана тілін меңгеруі ұзаққа созылады, балалардың 
лексикалық мағынадағы сөздерді игеруі нақты емес. Көбінесе сөз мағыналарын өзара кең түрде 
ауыстырады, абстрактілі лексиканы меңгеру кезінде қателер кездеседі. Сондай-ақ, байланыстырып 
сөйлеуде көптеген қиындықтар туады.  

Байланыстырып сөйлеу – тек қана сөйлемдердің тізбегі емес, ол сөйлемдердің бір – бірімен 
тиянақты, белгілі бір ретпен, кезектілікпен, мазмұны жинақы құрастырылған сөйлемдердің жүйесі [2, 
73 б]. 

Байланыстырып сөйлеуді зерттеу барысында біз балалардың қарапайым мəтіннің көлемі мен 
құрылымын көбейтуде, жеке тəжірибеден əңгіме құрастыруда, осы бастаудағы оқиғаны көрнекі 
қолдаумен жалғастыруда қиындықтар туындайтынын көрдік. Балалар өздігінен ақпаратты 
өзгертпестен мəтінді қайталай алмайды. Олар көрнекілік пен мысалдарсыз жеке тəжірибеден əңгіме 
құрастыруда үлкен қиындықтарға тап болады. Көрнекі қолдау болса да, мұндай балалар толық 
сөйлемдер жасай алмайды жəне оқиғаны аяқтай алмайды. Сол себепті біз түрлі əдістемелерді 
пайдалана отырып, балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытуға арналған «Жалпы сөйлеу тілі 
дамымаған бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу тілін дамыту» атты  оқу-
əдістемелік құралын əзірледік жəне авторлық куəлікке ие болдық (1,2 – сурет). 

 

                
      
 1 – сурет. Оқу-əдістемелік құрал                         2 – сурет. Авторлықты растайтын куəлік 
 
Ұcынылып отыpғaн оқу-əдicтемелiк құpaл негiзгi екi мaқcaтты көздейдi:  
1. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып cөйлеу тiлiн 

дaмыту;  
2. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып cөйлеу тiлiн 

дaмыту үшiн ұcынылып отыpғaн электpонды оқу-əдicтемелiк құpaлмен тaныcу.  
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Электpонды оқу-əдicтемелiк құpaлындa Петpовcкий A.М., Вaгaновa О.И., Кутеповa Л.И бiлiм 
беpудегi инновaциялық технологиялap əдicтемелеpi қолданылды: 

- Компенcaтоpлық - пaйдaлaнушы электpонды оқу-əдicтемелiк құpaлындaғы жұмыcын жеңiлдету 
мaқcaтындa, iзденic блогы жəне көмекшi бaтыpмaлap құpылғaн. 

- Дидaктикaлық - бaлaлapды виpтуaлды оқытушы көмегiмен тaқыpыптapдың белгiлi бip pеттiлiгi 
бойыншa оқытып дaмыту. 

- Коммуникaциялық - желiлiк өзapa ic-қимыл жүйелеpiне қaтыcу үшiн коммуникaтивтiк қолдaу . 
Яғни, пaйдaлaнушыдa cұpaқ туындaғaн жaғдaйдa, олap əлеуметтiк желiлеp көмегiмен aвтоpлapғa 
бaйлaныcқa шығa aлaды [3, 310 б]. 

 Тапсырмаларды ЖСТД бар балалардың жасына, бағдарламалық мазмұнына жəне сөйлеу 
мүмкіндіктеріне сəйкес таңдадық. 

Лексика мен грамматиканың дамуына ықпал ететін жəне балалардың тапсырмаларды орындауға 
деген қызығушылығы мен ынтасын тудыратын дидактикалық ойындардың мысалдарын келтіре 
кетсек: 

1.«Сөз тапқыр» 
Мақсаты: балаларда тез тапқырлықты, сурет мағынасы бойынша қажетті сөздерді таңдау 

қабілетін дамыту. 
2.«Эстафета» 
Мақсаты: етістікті сөйлемде белсендіру. Бала сұрақта берілген суретті іс-əрекет бойынша  

тауып, сəйкестендіруі керек. 
3. Мнемотехника əдістемесі 
Мақсаты: сурет бойынша іс-əрекетті сəйкестендіру 
4. «Буындап оқы» əдісі 
Мақсаты: Белгілі бір дауыссыз дыбысты дауысты дыбыстармен кезек сəйкестендіріп оқу. 
5.«Əңгіме құрастыру» əдістемесі. Балаға кесілген бөліктерден əңгіменің бүкіл бейнесін жинау 

ұсынылады. Сюжетті бөліктерден жинап, бала əңгілемелеуі керек. 
6. «Біреу жəне көп»  əдістемесі. Мақсаты: «Біреу жəне көп» ұғымын ажырата алуға үйрету. 

Мұғалім балалардан заттардың арасынан бір жəне көп заттарды табуды сұрайды [4,8 - 25 б]. 
Беpiлген  оқу-əдicтемелiк құpaлмен aтa-aнaлap, арнайы мамандар тaныcып, дaмыту мaқcaтындa 

құpылғaн бaғдapлaмa apқылы өзiн-өзi жетiлдipе отыpып, күнделiктi тəжipибеде пaйдaлaнa aлaды.  
Сондай-ақ, аталған əдістерді біріктіріп, қызықты ойын-тест тапсырмалары ретінде балардың 

байланыстырып сөйлеу тілін əрі қарай дамыту мақсатында қызықты ойын-тест тапсырмаларынан 
тұратын электpонды оқу-əдicтемелiк құpaл  дайындадық. Себебі, бастауыш сынып оқушыларында 
визуалды – бейнелі есте сақтау басым болады, ал есте сақтау негізінен еріксіз: балалар өмірлік 
тəжірибесіне жақын оқиғаларды, заттарды, фактілерді, құбылыстарды жақсы есте сақтайды. 
Электpонды оқу-əдicтемелiк құpaл бapлық aдaмдapғa қолжетiмдi болуы үшiн http://damytu.com.kz/ 
caйтындa (3-cуpетте) көpcетiлген. 

 

 
 

3 – сурет. http://damytu.com.kz/- Электpонды оқу-əдicтемелiк құpaлы 
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Электpонды оқу-əдicтемелiк құpaл apқылы ciз үйpете aлacыз:  
-сөйлеу тілін дамытуды;  
-бaлaлapды дыбыcтapдың дұpыc aйтылуынa елiктеудi;  
-байланыстырып сөйлеуін; 
-танымдық қабілетті дамытуды. 
Құpылғaн электpонды оқу-əдicтемелiк құpaл тест сұрақтарымен қaмтылғaн. Əpбip сұрақтың 

өзiндiк cипaттaмacы бap.  
Электpонды оқу-əдicтемелiк құpaл құpылымынa келетiн болcaқ, ол блоктapғa бөлiнген. Олap: 

Авторлар жөнінде, құрал бойынша ақпарат жəне кіру. 
 Авторлар жөнінде. Электронды оқу-əдістемелік құралдың авторлары туралы ақпарат,олардың 

ғылыми дəрежелері жəне жетістіктері  
Ақпарат. Электронды оқу-əдістемелік құралын пайдаланушылар үшін мағлұмат (мақсаты , кімге 

арналған)  
Кіру. Əрбір пайдаланушыға оның нəтижесін авторларға көрсету үшін құрылған логин жəне 

пароль батырмалары. Сол батырмаларды пайдаланушы баса отырып, тестке өте алады.  
Бұл жұмыс ЖСТД бар бастауыш мектеп жасындағы балалардың ерекшеліктерін, 

байланыстырып сөйлеуді дамытудың негізгі мəселелері мен түзету əдістерін сипаттайды. Жұмыс 
бастауыш сынып мұғалімдеріне, ата-аналарға, арнайы білім беру мекемелерінің тəрбиешілеріне жəне 
баланың ЖСТД -мен байланыстырып сөйлеуінің дамуын түзетуге қызығушылық танытқандарға 
пайдалы болады. 

ЖСТД бастауыш сынып жасындағы балалардың байланыстырып сөйлеу тілін инновациялық 
технологиялар, яғни ғаламтор желісі арқылы дамыта келе, жүргізілген зерттеу нəтижелері бойынша 
мынандай ұсыныстар береміз: 

 1. Ақпараттық инновациялық технологияларды барынша тиімді қолдану; Өзіне ғана емес, 
сонымен қатар, қоршаған ортаға пайдасы тиетіндей өзін-өзі жетілдіретен бағдарламалармен танысу; 

 2. Ұсынылып отырған оқу-əдістемелік құралға сəйкес тапсырмаларды іс-тəжірибеңізде 
қолданыңыз; 

 3. ЖСТД балалардың байланысытырып сөйлеу тілін дамытуды ерте жастан бастап дамыту 
керек, сонымен қатар заманауи ақпаратты құралдарды қолдану қажет. 

 4. Қоғамға көмек ретінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір сүру шарттарын арттыру 
мақсатында барлық адамзаттың ақпартты инновациялық құралдарды игеруі керек. 

Қaзaқcтaн Pеcпубликacының Пpезидентi Нұpcұлтaн Əбiшұлы Нaзapбaев «Қaзaқcтaн – 2050» 
«қaлыптacқaн мемлекеттiң жaңa caяcи бaғыты» жолдaуындa дaму мүмкiндiгi шектеулi aзaмaттapды 
қоғaмдық оpтaғa кipiктipу мəcелелеpiне қapacтыpу қaжет екенi көpcетiлген. «Мүмкiндiгi шектеулi 
aзaмaттapымызғa көбipек көңiл бөлу кеpек. Олap үшiн Қaзaқcтaн кедеpгiciз оpтaмен қaмтaмacыз ету 
қaжет. Мүмкiндiгi шектелген aзaмaттapғa көмек беpу- өзiмiздiң жəне қоғaм aлдындaғы бiздiң 
пapызымыз. 
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ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ƏЛЕУМЕТТІК МƏСЕЛЕ РЕТІНДЕ 

 
Жұмыссыздық жаһандағы  ортақ мəселелердің бірі болып саналады. Қазірде қоғамның ең өткір 

мəселесіне айналып отыр. Жұмыссыздық мəселесі адамдармен тығыз байланысты жəне соларға 
тікелей əсер етеді. Оның салдары оның барлық мүшелеріне теріс əсер етеді, ауру деңгейінің 
жоғарылауына əкеліп соғады, алкоголизм, нашақорлық, ажырасу, тұрмыстық зорлық-зомбылық 
сияқты басқа да проблемалардың пайда болуына ықпал етеді. Сонымен қатар жұмысынан айырылу 
олардың табысының азаюына, өмір сүру деңгейінің төмендеуіне, онымен қоса психологиялық 
стресске алып келеді. Осы себепті көптеген саясат адамдары өзінің сайлауалды компанияларында 
жұмыс орындарын жасауға көп көңіл бөледі. Жұмыссыздықты зерттеу олардың пайда болу 
себептерін аныктайды, мемлекеттің тарапынан шараларды іске асырады. Бірақ сонымен бірге 
көптеген экономистердің ойынша жұмыссыздық қажет нəрсе, оны зұлымдық ретінде қарастыруға 
болмайды. Өйткені, жұмыссыздықтың ең маңызды пайдалы жақтары оның сапалы еңбекті, бəсекені 
тудыратыны болса керек. Бұл мəселе бір жүйеден екінші бір жүйеге өтетін елдерде кеңінен 
байқалады [1, c. 425]. Мəселен, мұндай процесс Қазақстанда жүріп жатыр. Ол өзімен бірге бірқатар 
жаңа проблемаларды алып келеді. Адамды дағдарыстық жағдайдан шығару, оны жүзеге асыру, 
қоғамда лайықты өмір сүру əлеуметтік жұмыстың негізі болып табылады. Елдегі жүйелі дағдарыс 
жағдайында жұмыссыздық проблемалары өндірістің күрт құлдырауына байланысты (əр түрлі 
салаларда 50% жəне одан да көп) күрделене түседі, сонымен қатар мемлекеттің, ең алдымен ауқатты, 
бай адамдардың мүдделерін қорғайтын əлеуметтік саясаты күшейе түсуде.  

Қазақстанда пандемия кезінде жұмыссыздық 46%-ға өсті. Мəжіліс отырысында: «Карантин 
кезінде 4,2 млн адам жұмыспен қамту аймағынан тыс қалған, сөйтіп жұмыссыздық саны 46%-ға күрт 
өсті. Бұл біздің тарихымыздағы жоғары көрсеткіш», - делінген. Атап өткендей, шағын жəне орта 
бизнес саласындағы өндіріс көлемі екі есе қысқарды. «Карантин кезінде ШОБ саласындағы өндіріс 
көлемі жалпы тамақтану саласында – 53%, бөлшек саудада – 45%, көлік саласында – 37% төмендеген. 
Бұл кəсіпорындардың жабылу, банкрот болу, кəсіпкерлер секілді, жұмысшылардың да банктермен 
соттасуы секілді қауіп түрлерін тудыруда [2]. Пандемияға байланысты Қазақстан екі онжылдықтағы 
ең ауыр экономикалық күйзеліске тап болды. Бұған дейін ел экономикасы қаржы секторының 
тұрақтылығына əсер еткен мұнай бағасының төмендеуінен зардап шекті. Пандемия кезіндегі қазіргі 
оқшаулау шаралары экономиканы одан əрі қыса түсті. Ең ауыр соққы қызмет көрсету саласындағы 
бизнеске келді. Шолу авторлары ел билігі дағдарыстан зардап шеккен бизнес пен отбасыларды 
қолдау бойынша фискалдық шаралар пакетін қабылдағанын атап өтті. Алайда, олардың пікірінше, 
дағдарыстың салдарын еңсеру үшін Қазақстан халыққа көмек көрсету мақсатында жинақталған 
ресурстарды барынша іске қосу қажет. Бұл, сондай-ақ, құрылымдық реформаларды жалғастыру 
жолында да пайдалы болмақ. Дамуды ынталандыру жөніндегі шаралар пакеті экономикалық өсуді 
қалпына келтіруге көмектеседі, бұл пандемия аяқ тартқаннан кейін ғана болуы мүмкін. Сарапшылар 
2020 жылы елдің жалпы ішкі өнімі 3 пайызға қысқаратынын болжаған еді. Қазақстандағы инфляция 
биыл орталық банктің мақсатты көрсеткішінен 6 пайызға жоғары болады. Сауда көрсеткіштерінің 
нашарлауы жəне мұнай экспорты көлемінің қысқаруы болжанып отыр. Ұзаққа созылған дағдарыс 
Қазақстандағы кедейліктің өсуіне жəне тереңдеуіне алып келуі мүмкін. Алдын ала бағалау 2020 
жылы кедейлік деңгейі 12,7 пайызға дейін өсуі мүмкін екенін көрсетеді. Басқаша айтқанда, елде 
кедейлікте 800 мың адам өмір сүретін болады. Мұндай жағдайдың негізгі себебі – еңбек 
нарығындағы күйзеліс, сондай-ақ, сапалы білімге, əсіресе, карантин кезінде барлығына бірдей 
қолжетімді болмауы. 

Еңбекке қабілетті халықтың едəуір бөлігі жұмыс іздейтін, бірақ жұмыс таба алмайтын жағдай 
бірқатар ауыр зардаптарға əкеледі. Экономика тұрғысынан жұмыссыздық еңбек жəне өндірістік 
ресурстардың тиімсіз пайдаланылатынын көрсетеді. Макроэкономика тұрғысынан ел халқын екі 
топқа бөлуге болады: жұмыс күшінің санына кіреді жəне жұмыс күшінің санына кірмейді. Жұмыс 
күшіне енбейтін адамдар – бұл қоғамдық өндірісте жұмыс істемейтін жəне жұмысқа орналасқысы 
келмейтін адамдар. Бұл санатқа халықтың келесі топтары кіреді: 16 жасқа дейінгі балалар; түрмеде 
отыру мерзімін өтеп жатқан адамдар; психиатриялық ауруханалардағы адамдар жəне мүгедектер. 
Сондай-ақ, бұл санатқа жұмыс істей алатын, бірақ жұмыс істегісі келмейтін жəне жұмыс іздемейтін 
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адамдар кіреді: күндізгі бөлім студенттері; зейнетке шыққан, үй шаруасындағы əйелдер; жұмыс 
іздеуді тоқтатқан адамдар. 

Статистика көрсеткендей, барлық жастағы жұмыссыздардың жалпы санынан əйелдер шамамен 
65% немесе ерлерге қарағанда екі есе көп. Бұл қазіргі уақытта бос орындарға үміткерлерге 
қойылатын негізгі талаптардың бірі арнайы – техникалық білімнің болуы болып табылатындығымен 
түсіндіріледі. Алматы қалалық жұмыспен қамту орталығының мəліметінше, жұмыс берушілердің 
техникалық салада ұсынатын бос жұмыс орындары шамамен 40% - ды құрайды. Бірақ жұмыссыздық 
25 жасқа дейінгі жастар арасында жиі кездеседі. Оның үлесі жұмыспен қамту орталықтарына 
жүгінген халықтың жалпы санының 41,2% - ын құрайды. Бұл көбінесе олар бірден "өздеріне 
ұнайтын" жұмыс тапқысы келетіндігімен жəне осы іздеулермен айналысқан кезде жұмыссыз болып 
саналатындығымен түсіндіріледі. Бұл сонымен қатар біздің жұмыссыздық деңгейінде бос жұмыс 
орындары негізінен белгілі бір жұмыс өтілі бар мамандармен толтырылатындығына байланысты. Ал 
жұмыс тəжірибесі жоқ жастарға оны алу мүмкіндігі де берілмейді. 

Еңбек нарығы – бұл жұмыс күшін тауар ретінде сатып алуға жəне сатуға қатысты экономикалық 
қатынастар жүйесі. Еңбек нарығының əсерінен жоғары білікті еңбектің беделі сөзсіз көтеріледі, əр 
жұмыс орнының бағасы артады, жұмысшыларға қойылатын талаптар жəне олардың жұмысының 
сапасы артады. Еңбек нарығында ең қабілетті жəне іскер жұмысшыларды қатал, аяусыз іріктеу жүріп 
жатыр. Нарық əлсіз жəне жұмыс істей алмайтын жалқау адамдарды аямайды. Бұл оның жоғары 
ұтқырлығын қамтамасыз етеді, кəсіпкерлік пен бастаманы ынталандырады. 

Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығы демографиялық, салалық, өңірлік салалар бойынша 
теңгерімсіз. Атап айтқанда, көмір жəне тау-кен, мұнай өңдеу аудандарында ерлер еңбегі басым жəне 
мұнда əйелдер еңбегі барынша толық қолданылатын кəсіпорындар нашар дамыған, ал мұнда елдегі 
жұмыссыздар санының үштен екісі – əйелдер. 

ҚР-дағы жаппай (жасырын, бейресми) жұмыссыздықтың шынайы себептері мынадай: көбісі 
білімге, оқу орындарының (ЖОО, колледждер, КТУ) біліктілігі жоқ кадрларды даярлай бастағанына, 
соның нəтижесінде бітірушілердің жұмыс таба алмауына сілтеме жасайды. Бірақ бəрі де оңай емес. 
Оқу орындары теоретиктерді практикаға назар аудармай дайындайды деп келісуге болады, бірақ бəрі 
бірдей оларға байланысты емес. Талапкерлердің өздері мамандық алғаннан кейін не істейтіндерін 
білмейді. Сапасыз мамандар шығаратын көптеген оқу орындары бар – бұл негізінен сырттай оқу 
формасының болуы, сыбайлас жемқорлық жəне т.б. осылайша, жоғары білім туралы дипломға ие 
болу түлектің жұмыс табатынына кепілдік бермейді (мамандығы бойынша да емес).  

Алайда жағдай онша жағымды емес. Жұмыссыздықтың қандай жолмен есептелетініне назар 
аударған жөн. Қазақстандықтардың едəуір бөлігі өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға жатқызылған, бұл 
ретте олардың қызметінің сипаты мен кірістері мүлдем басқа сипатқа ие. Оларға компаниялардың 
иелері жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылғандар, оның ішінде табысы кейде күнкөріс минимумына 
жетпейтін отбасылық кəсіпорындардың жалақы төленбейтін қызметкерлері кіреді. 

Азаматты жұмыссыздар қатарына жатқызу үшін ол тұрғылықты жері бойынша халықты 
жұмыспен қамту орталығына немесе "электрондық үкімет" порталы арқылы жұмысқа орналасуға 
жəрдемдесу үшін жүгінуі тиіс. Алайда, еңбекке қабілетті жастағы адамдардың көпшілігі жұмыс іздеп 
жұмыспен қамту орталықтарына бармайды, бірақ жұмысты өздері хабарландырулар бойынша 
интернет арқылы жəне таныстары арқылы іздегенді жөн көреді [3, с. 118]. Баламалы, оның ішінде 
əлеуметтанушылық зерттеулердің деректері де бұл проблеманың Қазақстанда қаншалықты өткір 
тұрғанын көрсетеді, өйткені респонденттердің шамамен 40% - ы оны басым деп бөледі. Бұл 
проблеманың өзектілігін көрсететін фактор ішкі көші-қон болып табылады, оның өсіп келе жатқан 
ағындары жұмыссыздық проблемасымен де байланысты. Елдің кейбір аймақтарында проблема онша 
өткір емес, басқаларында, əсіресе жастар жұмыс іздеп қалаларға асығады, бұл ең алдымен 
ұтқырлықпен сипатталады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сөйлеген сөздерінің бірінде мынадай 
деректерді келтірді: қазақстандық жастардың шамамен 40% - ы жұмысқа орналасу проблемасына тап 
болады, сондай-ақ жастардың шамамен 51% - ы бизнеспен айналысуды жоспарламайды.  

Жастардың жұмыссыздығына, ең алдымен, əлеуметтік-психологиялық сипаттамалар əсер етеді – 
үміткерлердің шамадан тыс амбициясы, кəсіби немесе мансаптық дамуды қажет етпейтін жоғары 
лауазымға немесе лауазымға бірден орналасуға деген ұмтылыс, кəсіби қызметті жүзеге асыруда ұзақ 
мерзімді жоспарлардың болмауы. Сонымен қатар, жастардың, атап айтқанда, кешегі ЖОО 
түлектерінің кəсіби тəжірибесі жеткіліксіз. Осыдан "алғашқы жалдау тұзағы" пайда болады: жұмыс 
берушілер жалдау туралы хабарландыруларда, əдетте, өтініш берушіден 3 жылдан 5 жылға дейін 
жұмыс тəжірибесін талап етеді. 
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Жастардың тағы бір проблемасы: жоғары оқу орындарында алған білімдері теориялық, 
практикадан алшақтатылған, экономиканың түрлі секторларында жұмыс істеу шындығына ие. 
Жастары əлсіз тізімдерін қажеттіліктеріне, еңбек нарығында жеңіл алған беделі сол немесе өзге де 
кəсіптер, мамандықтар бағдарланады. Зейнеткерлік жас алдындағы азаматтар да еңбек нарығындағы 
халықтың неғұрлым осал санатына жатады. Көптеген жұмыс берушілер халықтың бұл санаты қазіргі 
еңбек нарығында бəсекеге қабілетті емес деп санайды. Жұмыс берушілердің арасында пікір бар, бұл 
адамдар 50 жастан асқан болғандықтан, жаңа технологиялар мен əдістемелерді игеру олар үшін 
қиынға соғады. Жас, денсаулық жағдайы əлеуетті қызметкерлердің жұмысқа қабілеттілігіне, 
ұтқырлығына əсер етеді деп болжанады. Сонымен қатар, осы жас санатындағы қызметкерлер, жас 
қызметкерлерге қарағанда, өздерінің еңбек құқықтары туралы жиі жақсы біледі, салықтарды 
шегеруді талап етеді. Жалпы алғанда жұмыс берушіге неғұрлым сауатты жəне талапшыл жұмыскер 
қажет. Сондықтан, компаниялар, фирмалар, ұйымдар, жалдау агенттіктері жалдау туралы 
хабарландыруларында қызметкерлерге "45 жасқа дейін" деген талапты жиі қоятыны таңқаларлық 
емес. 

Бізге не көмектеседі? Бұған дейін Қазақстанда жұмыссыздықпен күресу үшін 2017-2021 
жылдарға арналған "Еңбек" нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы əзірленіп, қазір іске асырылуда. Қазақстан еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің мамандары объективті себептерге байланысты Қазақстанда 2025 жылға қарай 
жұмыссыздықтың өсуі мүмкін деп болжады. Объективті трендтер орта мерзімді перспективада елдің 
дамуындағы кезекті демографиялық толқынға, оның халқына жəне еңбек нарығындағы өзгерістерге 
байланысты жұмыссыздықтың өсуі ықтимал екенін көрсетеді. Еңбекке қабілетті популяцияда 5-6 
жылдан кейін демографиялық жарылыстың "екінші толқыны" ұрпағы (1950 жылдардың аяғы-1960 
жылдардың басы), яғни 1980 жылдардың екінші жартысында туылған ұрпақ басым болады. Бүгінде 
бұл ұрпақтың өкілдері 30-35 жаста. 2025 жылы олар еңбекке қабілетті халықтың негізгі жəне 
неғұрлым белсенді, сұранысқа ие жəне үлкен тобын құрайтын болады. Бұл еңбек нарығына "қысым 
жасайды". Сонымен қатар, 2025 жылға қарай əйелдердің саны жəне олардың еңбек нарығындағы үлес 
салмағы айтарлықтай артады, өйткені əйелдердің зейнеткерлік жасы 63 жасқа дейін өсті. Жыл сайын 
зейнеткерлік жас алдындағы (63 жасқа дейін) əйелдердің үлес салмағы өсетін болады. Сондықтан 
Үкімет жұмыспен қамтудың жаңа бағдарламасын толықтырады жəне əзірлеуі мүмкін. 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, жұмыссыздық проблемасы нарықтық 
экономикадағы негізгі мəселе болып табылатыны жəне оны шешпей, экономиканың тиімді қызметін 
жолға қою мүмкін болмайтыны анық. Əсіресе жұмыссыздық проблемасы қазір Қазақстанның 
алдында тұр. Мемлекеттің жұмыс орындарының санын ұлғайту үшін, оның ішінде жұмыс күшінің 
біліктілік деңгейін арттыру есебінен қажетті жағдайлар жасау арқылы жұмыспен қамтудың қазіргі 
деңгейіне оң ықпал ету əрекеттері түсініледі. Бұл жағдайда жұмыспен қамту қызметі 
жұмыссыздардың армиясын азайтуға бағытталған. Жұмысқа орналастыру, инновациялық жəне 
кəсіпкерлік белсенділікті көтермелеу бойынша жергілікті бастамаларға үлкен рөл беріледі. Дегенмен, 
қоғамдағы жұмыссыздық мəселесін түбегейлі жою мүмкін емес. Жұмыссыздық проблемалары бір 
қадаммен шешілмейді, бірақ жұмыссыздықтың алдын алу жəне төмендету үшін жүзеге асырылуы 
қажет көпжақты бағдарламалар сипатында болады деп қорытынды жасауға болады. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Информационные технологии, вычислительная техника и средства коммуникаций активно 

внедряются практически во все сферы человеческой деятельности. Новые технологии порождают 
новые виды преступной деятельности, вследствие чего необходимы адекватные им средства защиты 
и методы работы правоохранительных органов. 

В соответствии с темой научного исследования проанализируем этапы развития уголовного 
законодательства Республики Казахстан об ответственности за компьютерные преступления, как 
одной из правовых гарантий обеспечения информационной безопасности.  

Отметим, что в специальной литературе данная группа уголовно наказуемых деяний именуется 
по-разному:  «компьютерные преступления» (Ю.М.Батурин), «преступления в сфере компьютерной 
информации» (Т.Г. Смирнова), «информационные преступления» (В.В. Крылов), «преступления в 
области высоких технологий» (И.Н. Соловьев).  

Криминологически значимыми  особенностями уголовных правонарушений в сфере 
информатизации и связи выступают способы совершения [1; 34], характеристика личности субъектов 
(возраст, уровень образования) [2], высокая степень латентности, международный и конвенционный 
характер преступлений.  

Начальным этапом закрепления уголовной ответственности за компьютерные преступления 
считается Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 года, статья 227 которого устанавливала 
состава «Неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ». В системе Особенной части УК данный состав 
был размещен в главе 7 УК «Преступления в сфере экономической деятельности». Изменения в 
данную норму вносились Законами РК от 21 декабря 2002 года и 09 ноября 2011 года.  

Законом РК от 08 января 2007 года уголовный закон был дополнен статьей 227-1 
«Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, 
устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ 
для изменения идентификационного кода абонентского устройства». Признаки состава преступления 
подвергались корректировкам Законами РК от 10 декабря 2009 года, 18 января и 09 ноября 2011 года.  

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел» от 23 апреля 2014 года 
статьи 227 и 227-1 были исключены, а кодекс дополнен главой 7-1 «Преступления против 
безопасности информационных технологий». В числе новаций уголовного закона необходимо 
отметить криминализацию и увеличение количества рассматриваемой нами группы преступлений (с 
двух до девяти составов преступлений).   

03 июля 2014 года был принят новый уголовный закон страны, содержащий главу 7 «Уголовные 
правонарушения в сфере информатизации и связи».Сравнительный анализ конкретных правовых 
нормпоказал, что в целом, положения УК РК 1997 года сохранены. Основные изменения уголовного 
законодательства сводятся к следующему: 

- изменен заголовок главы УК  - «в сфере информатизации и связи»; 
- введена двухзвенная система уголовных правонарушений, включающая уголовные проступки 

и преступления; 
- количество составов уголовных правонарушений данной группы сохранено; 
- квалифицирующим признаком практически всех составов уголовных правонарушений в сфере 

информатизации и связи является совершение их «в отношении критически важных объектов 
информационно-коммуникационной инфраструктуры»; 

- в качестве отягчающего обстоятельства отдельных преступлений, закрепленных в других 
главах УК, предусмотрено совершение их «посредством использования сетей телекоммуникаций, в 
том числе сети Интернет»; 
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- изменено место данной главы в системе Особенной части УК, она размещена перед группой 
уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности [3].   

За период действия уголовного закона в нормы об ответственности  за уголовные 
правонарушения в сфере информатизации и связи изменения и дополнения были внесены Законами 
РК от 28 декабря 2017 года и 12 июля 2018 года.  

В целом, все изменения и дополнения, внесенные в УК РК, соответствовали приоритетным 
направлениям совершенствования уголовного законодательства. В частности, был уточнен 
понятийный аппарат; осуществлены полная и частичная криминализация общественно опасных 
деяний; закреплена система  уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи. 

Уголовным правонарушениям в сфере информатизации и связиприсущи следующие 
характерные признаки:неоднородность объекта посягательства;электронная информации, 
являющаяся как объектом, так и средством правонарушения; использование компьютера либо в 
качестве предмета, либо в качестве средства совершения правонарушения; многообразие предметов и 
средств криминального посягательства.  

Как видно, принимая решение об объединении рассматриваемых преступных деяний в одну 
группу, законодатель руководствовался необходимостью обеспечения всесторонней охраны такого 
важного социального блага как «информационная безопасность». 

По действующему национальному законодательству «информационная безопасность» входит в 
систему национальной безопасности, наряду сдругим видами: общественная безопасность, военная 
безопасность, политическая безопасность, экономическая безопасность, экологическая безопасность 
(ст.4 Закона РК от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»).  

Для понимания содержания национальной безопасности на законодательном уровне 
конкретизированы также понятия «национальные интересы Республики Казахстан», «угрозы 
национальной безопасности», «объекты национальной безопасности». 

Различные аспекты обеспечения информационной безопасности получили закрепление в законах 
РК от 5 июля 2004 года «О связи», от 24 ноября 2015 года «Об информатизации».  

В рамках реализации Глобальной программы кибербезопасности ООН, постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407 утверждена Концепция 
кибербезопасности «Киберщит Казахстана». Программный документ определил основные 
направления реализации государственной политики в сфере защиты электронных информационных 
ресурсов, информационных систем и сетей телекоммуникаций, обеспечения безопасного 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

ВДепартаменте криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
создано подразделение специальной оперативно-аналитической работы и раскрытия преступлений в 
сфере высоких технологий. 

По данным официальной статистики, уголовные правонарушения в сфере информатизации и 
связи, характеризуются минимальными абсолютными показателями. При этом,производство по всем 
уголовным делам, возбужденным по ст.210 УК «Создание, использование или распространение 
вредоносных компьютерных программ и программных продуктов», прекращены в связи с 
примирением и добровольным возмещением причиненного ущерба [4].  

В целом, следует признать, что на сегодняшний день в Казахстане информационная 
безопасность обеспечивается системой экономических, политических, правовых, организационных и 
технических средств и методов.  
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ЦИФРЛЫҚ  САҚТАНДЫРУ СЕКТОРЫНЫҢ  

ДАМУЫ 
 
Сақтандыруға цифрлық технологияларды енгізу - бүгінде бүкіл əлемде белсенді 

инвестицияланатын негізгі трендтердің бірі. Цифрлық сақтандыру - жаңа термин болып саналады.Бұл 
сандық технологиялар арқылы сақтандыруды қорғаудың дəстүрлі немесе нақты қажеттілігін 
қанағаттандыру тəсілі. 

Цифрландыру сақтандырушылардың базалық инновацияларға қызығушылығын айқындайды. 
Сақтандыру процестері мен тетіктерін оңайлату мақсатында олар цифрлық технологияларды 
белсенді пайдалануда. 

Мұндай технологияларға: автоматтандыру, чат-боттар, деректерді бұлтты өңдеу,блок, сандық 
деректердің үлкен массивтерін өңдеу (BigData), жасанды интеллект элементтері бар технологиялар 
жəне мобильді қосымшалар жатады.  

Бүгінгі күні сақтандырушылардың 70% IT-өнімдерін енгізеді, Интернет-сақтандыруды 
дамытады, ал сақтандырушылардың 50% онлайн сервистерді іске қосты жəне сақтандырудың ерікті 
түрлері бойынша сақтандыру дүкендерін əзірлейді. 

Цифрлық  сақтандыру Қазақстанда белсенді енгізілуде, бұл ретте сақтандырудың негізгі 
экономикалық мазмұны өзгеріссіз қалады, бірақ сақтандыруда көптеген бизнес-процестерді іске 
асыруды жеңілдететін басқа да ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану блок ретінде 
жаңа инновациялық технологияларды енгізу жүріп жатыр. 

Қазіргі заманғы сақтандыруды цифрландырудың негізгі фактырлары :  
- интернетті пайдалану (интернетизация); 
- сандық деректерді өңдеу диджилитазация (BigData); 
- сақтанушының сұраныстарын дараландыру. 
Цифрлық технологиялар технологиялық прогрестің объективті факторлары ретінде дəстүрлі 

экономиканың барлық салаларында ақпараттық-цифрлық технологияларды қарқынды енгізуді, жаңа 
таза цифрлық өндірістердің пайда болуын жандандырады.Сандық экономика деп өндірістік процестің 
негізгі факторы сандық деректер болып табылатын экономикалық қатынастар жүйесі түсініледі, бұл 
азаматтар мен қоғамның қажеттіліктерін ескере отырып, ақпараттық-коммуникациялық кеңістікті 
қалыптастыруға ықпал етеді. Өндірістік процесті цифрлық қайта құру қағидатты жаңа бағдарламалық 
- аппараттық шешімдерді, жаңа цифрлық технологияларды енгізу арқылы жүзеге асырылатын 
болады.Қазақстандағы цифрлық экономиканың қазіргі заманғы үрдістеріне сəйкес қаржы саласын 
одан əрі цифрландырудың объективті қажеттілігі талап етіледі. Қаржы (оның ішінде сақтандыру) 
нарығын цифрландырудың жедел барысы жаңа технологиялық шешімдерді, оның ішінде жаңа 
цифрлық құралдарды енгізуді бере алады[1].  

Цифрландыру жағдайында сақтандыру нарығы түпкі өнім ретінде сандық полис беру, 
тəуекелдерді есепке алу жəне өлшеу процестерін автоматтандыру, сақтандыру шығындары 
мəселелерін шешу үшін жаңа жетілдірілген технологиялық шешімдерді пайдалануға дайын болуы 
тиіс. Сақтандырудың экономикалық мазмұны өзгеріссіз қалады, бірақ жаңа сандық инфрақұрылым 
жəне негізгі сандық құралдар жасалады. Іс жүзінде көбінесе "электрондық" сақтандыру термині 
қолданылады.  Қазіргі заманғы сақтандыруды цифрландырудың негізгі факторлары инновациялық 
технологиялық шешімдерді қолдану, ақпаратты өңдеудің бөлінген жүйесін (блокчейн) енгізу, үлкен 
сандық деректерді өңдеу əдістері, жасанды интеллект болып табылады, олардың көмегімен 
сақтандыру қызметі жəне сақтанушының жеке сұраныстарын қанағаттандыру мəселелері шешілуі 
тиіс. Сақтандыру бизнесіне блокты енгізудің негізгі проблемасы технологиялар саласында емес, 
адами қатынастар саласында жатыр. 

Блок-технологияның пайда болуы, ең алдымен, крипто-валюта операцияларын автономды 
режимде қамтамасыз ету үшін байланысты. Блоктың бірегейлігі криптографиялық қорғау жүйесіне 
кепілдік беретін өзгермейтіндіктен немесе қайтымсыз болып табылады Блокчейннің өзіне тəн 
ерекшелігі-блоктардағы нақты операция жазбасының үлестірілген тізбегінің барлық 
қатысушыларының ақпаратына қол жеткізу қабілеті болып табылады, бұл деректерді бұрмалау 
мүмкіндігін болдырмайды. Бұл тізілім бір-бірімен өзара байланысқан блоктарда шифрланған түрде 
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хронологиялық тəртіппен үнемі толтырылатын жазбалар тізімін сақтауға қабілетті. Сонымен қатар, 
əр түрлі қолданушылар мен ұйымдар арасында бүкіл əлем бойынша бөлінген тораптардың жиынында 
(кейде миллиондаған) бір мезгілде жұмыс істейтін таратылған тізілім немесе деректер базасы. 

Блокчейн сақтандыру саласын жаңғыртуда мүлдем жаңа технологиялық мүмкіндіктерді ашуға 
мүмкіндік береді:  

 - сақтандыру оқиғалары бойынша орындалатын смарт-келісімшарттар автоматты сақтандыру 
төлемдерін қамтамасыз етуге  

- тəуекелдерді азайтуға жəне жалпы клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартуға 
көмектеседі- блок-жүйелердің тиімділігі нарықтарды орталықсыздандырылған, толық сандық жəне 
неғұрлым қауіпсіз етеді; 

- сұраныстарды өңдеу уақытын жəне қаржылық транзакциялардың құнын төмендетеді;-  
делдалдардан бас тарту жəне жария блок - платформалардың ашықтығы, жүйеге деген сенімді 
арттырады, жұмыс жылдамдығын айтарлықтай арттырады жəне оның құнын төмендетеді;- 
транзакцияларды өңдеудің жоғары жылдамдығы қызметтердің жеке құнын оңай таңдауға мүмкіндік 
береді жəне нарықты неғұрлым икемді етеді;  

Бүгінгі күні əлемдік тəжірибеде сақтандыру саласында блокчейн технологиясын пайдаланатын 5 
ең қызықты бизнес жоба:  

- Etherisc  
  - Medishares.  
- PAL Network.  
- Teambrella. 
  -VouchForMe.  
Etherisc стартабы Ethereum блоктарына негізделген орталықсыздандырылған сақтандыру 

платформасын əзірледі. Компания осы платформада өнімдерді дербес əзірлейді, сондай-ақ басқа 
ұйымдарға өз қосымшаларын құру жəне тарату үшін пайдалануға мүмкіндік береді, оларды жалпы 
инфрақұрылыммен, өнімдер үлгілерімен жəне қызмет ретінде сақтандыру лицензиясымен 
қамтамасыз етеді.  

Medishares-бұл əр түрлі қызмет салаларында пайдаланушыларды өзара сақтандыру үшін 
орталықсыздандырылған маркетплейс. Бұл ашық бастапқы коды бар платформа Ethereum блоктарына 
негізделген жəне сақтандыру компанияларының сақтандыру қызметтерін пайдаланушыларды жеткізу 
үшін смартконтрактарды пайдаланады.MediShares сақтандыру моделі осы жүйеге қосылып, 
сақтандырушылар MDS таңбаларын сатып алу арқылы сақтандыру төлемдері үшін резервтерді 
қамтамасыз ете отырып, белгілі бір соманы енгізеді. Сақтандырушыларды жүйеде резервтерді 
сақтауға ынталандыру үшін оларға MDS платформасының белгісінде сыйақы төленеді.MDS белгісі 9 
биржаларда, HuobiGlobal, Gate.io, Dcoin жəне басқалар. 

PAL Network-жасанды интеллект пен Машиналық оқыту арқылы блокта сақтандырумен 
айналысатын Сингапурдың стартапы. Платформа адамдарға банктік жүйеден тыс сақтандыру 
қорғанысын ұсыну, дамушы елдердегі тұтынушылар мен сақтандыру қызметтерін жеткізушілер 
арасындағы алшақтықты қысқарту мақсатында құрылды.Сақтандыру полисін дəстүрлі валюта немесе 
платформа белгісі үшін сатып алуға болады, мұндай жағдайда сақтандыру 50% арзан болады. 
Сақтандыру төлемдері, сондай-ақ əдеттегі валютада немесе таңдау pal белгісінде жасалады. Сондай-
ақ, PAL Network серіктестерге сақтандыру өнімдерін таратуды жеңілдету үшін ыңғайлы қол 
жеткізуді ұсынады. 

Teambrella Стартап пайдаланушыларға P2P сақтандыру қызметін ұсынады. Сервисті 
пайдаланушылар командаларға бірігеді. Сақтандыру жағдайы басталған кезде командада өтеу туралы 
шешім сақтандыру процесінің ашықтығын қамтамасыз ете отырып, талқылау жəне дауыс беру 
жолымен қабылданады. 

Процестің ашықтығы əділ шешімдер шығаруды қамтамасыз етеді жəне əлеуметтік қатынастарды 
нығайтады.  

Vouchforme, бұрын InsurePal ретінде белгілі, бұл бірегей тұжырымдамасы бар блок платформа. 
Қосымша қоғам тарапынан мақұлдауға негізделген əлемдегі алғашқы орталықсыздандырылған 
əлеуметтік сақтандыру болып табылады. Ұқсас механизм басқа салаларда да, мысалы, қарыз алушы 
қандай да бір артықшылықтар алған кезде, егер оның кепілгері болса, кредит беруде де 
пайдаланылады. Платформаның негізгі принципі қаржылық кепілдік беретін кепілгерлер болған 
жағдайда сақтандыру компанияларының клиенттеріне жеңілдіктер беру. Платформа сақтандырылған 
клиент, егер басқа тарап өзара келісімді бұзса, түпкілікті өтемақы алады деп кепілдік береді[2].  



193 
 

Үлкен деректер (Big Data) - сақтандыру бизнесінің негізі ретінде статистикалық жəне басқару 
ақпараты. Сақтандыру өнімдері түрлерінің кең тізімі жəне көптеген сақтандыру ақпараттары 
сақтандырушылардың Big Data технологияларын келесі бағыттарда қолдануына себепші болады:  

1. Дербестендіру (индивидуализация) сақтандыру полистері;   
2. Сақтандыру тарифтерін қалыптастыру кезінде тəуекелдерді бағалау;  
3. Сақтандыру жағдайларының алдын алу;  
4. Сақтандыру Алаяқтығына қарсы күрес;  
5.Сақтандырудағы рутиндік процестер мен операцияларды автоматтандыру.   
«Бұлтты» Технологиялар. Қазіргі заманғы сақтандыру технологияларын дамытудағы ең өршіл 

бағыт-жұмысты «корпоративтік бұлтқа» аудару болып табылады. Бұл бағытта зерттеулер жеткіліксіз. 
«Бұлт» термині пайдаланушыларға IT-қызметтерді ұсыну тəсілін білдіреді. 

«Бұлтты» технологияларға күмəнсіз артықшылықтармен қатар, олардың қолданылуын 
шектейтін кемшіліктер де тəн. Мысалы, сақтанушының Интернетпен сенімді байланысы, сақтандыру 
ұйымы талап еткен бағдарламалық қамтамасыз етуді еңбекті көп қажет етеді. Мұндай шектеулер 
"бұлтты" жəне агенттік - бағытталған технологияларды біріктіру жолымен ішінара еңсеріледі. 
Мысалы, үнемі қозғалыстағы сақтандыру агенттері қолдайтын мобильді есептеулер тұжырымдамасы 
Клиентті желіге тұрақты қосуды талап етпейді.  

 Интеллектуалды ақпараттық технологиялар (АТЖ), ол адам дағдылары мен іс-əрекеттерін, 
логикалық ойлау қабілетін қолдану сияқты əртүрлі деректерді өңдеуге қабілетті цифрлық 
технологиялар түсініледі. Бұл технологиялар жасанды интеллект технологиялары деп 
аталады.Сақтандыруды цифрландыру перспективалары электрондық порталдың мүмкіндіктерін 
жақсартуға, сақтандыру өнімдерін электрондық сату сақтандыру қызметінің жұмыс процестерін 
басқару жүйесін енгізуге жəне жақсартуға бағытталған цифрландыруға инвестициялармен 
байланысты.Дамыған елдердің экономикасында, саланың жетекші сақтандыру компанияларында 
озық цифрлық технологиялардың техникалық жəне технологиялық жетістіктерін белсенді 
пайдаланады[3]. 

Қортындылай келе сақтандыруда жаңа цифрлық құралдарды қолдану Қазақстан үшін сандық 
бəсекеге қабілеттілік тұрғысынан өте өзекті. Цифрлық құралдар еңбек өнімділігінің жоғары деңгейі 
бар бəсекеге қабілетті өндірісті құруға, адамның жеке қажеттіліктерін  қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Сақтандыру қызметінде цифрлық технологияларды пайдалану нəтижесінде:   

сақтандыру қызметінің тиімділігі мен рентабельділігі артады; өзара конвергенция жүзеге 
асырылады жəне коммерциялық сақтандыру (P2P-сақтандыру);  

сақтандыру қатынастарының əлеуметтенуі орын алады; жаңа сақтандыру қызметтері мен 
өнімдері пайда болады;сақтандыру саласында еңбек нарығы өзгереді . 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

КАК КЛЮЧЕВОЕ  УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 
 

Полиция и гражданское общество, находясь в постоянном взаимодействии, активно влияют друг 
на друга, осуществляя определенные цели, используя различные принципы, типы и формы. Главная 
задача полиции состоит в том, чтобы обеспечить безопасность и сохранность гражданского общества. 
Из всего вышеизложенного следует, что в мероприятия по противодействию преступности должны 
быть вовлечены практически все институты гражданского общества, общественные организации, 
юридические и физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность. Например,  
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статьей 9 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416-I «О противодействии 
терроризму» на граждан Республики Казахстан налагается обязанность незамедлительного 
сообщения государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму, сведений о 
готовящемся или совершенном акте терроризма [1]. Такие меры нельзя рассматривать, как излишние, 
как ненужную, чрезмерную тревожность, ненужную бдительность, для которых нет никаких 
оснований и серьезных причин. Такие меры могут совершенно необходимыми в условиях 
предупреждения террористических  актов и в целом, для борьбы с терроризмом. И здесь ценность 
может представлять любая информация о готовящемся или об уже совершенном акте терроризма. 
Например, при расследовании террористических актов в Париже в ноябре 2015 года большую 
помощь оказали записи с камер наружного наблюдения, которые были установлены на бензостанции 
в небольшом городке неподалеку от Парижа. Проанализировав эти записи, полицейские установили 
личность террориста, причастного к совершению террористических актов. Камерой был 
зафиксирован автомобиль, из которого террористы расстреливали людей возле парижских баров и 
ресторанов [2].  

В Законе «Об органах внутренних дел» очень кратко сказано об их взаимодействии с 
институтами гражданского общества. Хотя во все периоды в любом государстве практика такого 
взаимодействия имеется. В качестве примера можно привести службу шерифов в США, институт 
омбдсменов в Англии. В советский период нашей истории такими примерами являются 
первоначально отряды милиции, а впоследствии добровольные народные дружины. Например, 
добровольные народные дружины формировались из рабочих и служащих, которые в послерабочее 
время патрулировали  отведенные для  них районы населенного пункта. 

В статье 13 Закона  предусмотрено, что «органы внутренних дел при выполнении поставленных 
перед ними задач по охране правопорядка взаимодействуют с другими государственными органами». 
Кроме этого предусмотрено, что участниками такого взаимодействия являются также граждане и 
организации. Законом предусмотрено право, а не обязанность указанных субъектов оказывать 
содействие полицейским органам при выполнении ими своих правоохранительных функций.  

Следует также отметить, что статья  предусматривает возможность такого сотрудничества как на 
гласной, так и  на негласной основе. Такое негласное взаимодействие осуществляется в соответствии 
с законодательством. Законом запрещено принудительное привлечение граждан к 
конфиденциальному сотрудничеству. Кроме этого предусмотрено сотрудничество  с 
правоохранительными  органами других государств. Такое сотрудничество осуществляется, как 
правило, на основе  двусторонних и многосторонних межгосударственных договоров о правовой 
помощи.  

Законом установлено, что органы внутренних дел взаимодействуют с различными институтами 
гражданского общества. Целью такого взаимодействия является повышение доверия граждан к 
деятельности органов внутренних дел. Еще одним важным инструментом в сотрудничестве органов 
внутренних  дел с общественными институтами является система общественного контроля. Однако, 
закон не раскрывает понятие и элементы этой системы. Для этого следует обратиться к Закону «Об 
общественных советах», в котором сказано, что общественный контроль осуществляется 
Общественными советами для «выражения мнения гражданского общества по общественно 
значимым вопросам» [3]. Основными формами общественного контроля являются  общественный 
мониторинг, общественные  слушания, общественная экспертиза, заслушивание отчета о результатах 
работы государственного органа.  

Общественный контроль как институт характерен для систем права многих государств. 
Демократические институты контроля гражданского общества над публичной властью разработаны 
на практике и имеют разные формы и методы. Для этого института, например, в Европейском Союзе 
и США определены цели – повышение уровня открытости и подотчетности публичной власти 
гражданскому обществу. Это означает «обязанность аппарата государственной и муниципальной 
власти  предпринимать активные шаги для реализации гражданами своего права знать, которое 
является своеобразной гарантией реализации прав на их участие в управлении государственными 
делами» [4 с.157]. Например, в США утвержден национальный план действий «Открытое 
правительство», который предусматривает, что органы государственной власти должны быть более 
прозрачными на каждом уровне. Для этого следует предоставлять максимально полную информацию 
о деятельности правительства, и сделать ее легкодоступной для граждан. Вовлекать больше граждан 
в процессы принятия решений. В этих странах практически отсутствуют области государственного 
управления, не подлежащие общественному контролю, и действует принцип презумпции 
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добросовестности сомнений представителей гражданского общества, относительно 
удовлетворительного характера деятельности государственных органов и должностных лиц. Этот 
принцип позволяет повысить ответственность представителей власти перед обществом, а также 
сделать более эффективным контроль за деятельностью должностных лиц. Считается, что 
эффективной формой  общественного контроля является гражданский  контроль за деятельность 
полиции в США. Это особенно актуально на фоне многочисленных скандалов, связанных со 
злоупотреблениями органов полиции своими правами. В ряде случаев нарушения прав и свобод 
граждан, например, при применении полицейскими огнестрельного оружия, в США привели к 
массовым актам протеста населения. В 1993 году при Отделе шерифа округа Лос-Анджелес был 
создан специальный совет с постоянным штатом, была разработана специальная программа надзора 
за полицией. Создан добровольный комитет граждан, работающих на основе неполной занятости, 
которые еще и рассматривают поступившие жалобы. Результаты рассмотрения жалобы направляются 
в органы прокуратуры, а также инициируются процедуры отстранения от должности сотрудника 
полиции. Считаем, что такая форма общественного контроля наиболее эффективна в случае 
нарушения прав граждан, так как обычный гражданин, оказавшись один на один с государственной 
властью, не всегда может самостоятельно защитить свои права. А здесь на помощь приходит 
общественность. 

К формам общественного контроля можно отнести:   участие граждан через собрания и сходы; 
деятельность Советов аксакалов при местных органах государственной власти;  общественные  
слушания; доступ граждан к информации и документам о деятельности государственных органов;  
журналистские расследования;  направление гражданами групповых и индивидуальных письменных 
и электронных обращений в правоохранительные органы; общественное обсуждение вопросов их 
деятельности, затрагивающих права, свободы и законные интересы человека; научно-
исследовательские, журналистские и художественные произведения, формирующие общественное 
мнение и воздействующие на  должностных лиц органов государственной власти. 

 Пунктом 11 Правил организации деятельности участковых инспекторов полиции установлено, 
что они осуществляют взаимодействие с органами местного государственного управления, 
общественными объединениями и религиозными организациями по вопросам профилактики 
правонарушений [5]. Главой 5 правил установлено, что с целью информирования жителей о 
состоянии правопорядка на административном участке, обеспечения прозрачности в его 
деятельности, а также повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел, не реже 
одного раза в квартал участковый инспектор проводит отчетные встречи с населением.  Для 
максимального привлечения граждан к участию в обсуждении отчета, встречи должны проводиться 
в наиболее удобное для жителей время. Место проведения выбирается с учетом предполагаемого 
количества присутствующих. 

Участковый инспектор должен заблаговременно оповестить жителей своего участка о дате, 
времени и месте предстоящей отчетной встречи. Для этого могут быть использованы средства 
массовой информации, помощь администрации предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности. На отчетные встречи участковых инспекторов с населением в 
обязательном порядке приглашается представитель местного исполнительного органа. Содержание 
отчета обязательно должно включать информацию о состоянии правопорядка, распространенности 
отдельных видов правонарушений с указанием причин и условий, способствовавших их 
совершению, об эффективности работы общественности, а также наиболее актуальные проблемы, 
волнующие жителей административного участка. 

В целях выявления уровня удовлетворенности граждан действиями сотрудников органов 
внутренних дел и уровня доверия было проведено анкетирование.  В опросе приняли участие 100 
жителей Карагандинской области (жители г. Караганды, Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абая, 
Балхаша, Жезказгана и Сатпаева ). В ходе проведения анкетирования были поставлены вопросы, 
касающиеся оценки жителями Карагандинской области деятельности органов внутренних дел, 
фактов нарушения прав и свобод граждан со стороны сотрудников внутренних дел. В ходе опроса 
общественного мнения деятельность полиции оценена следующим образом: 43,3% опрошенных в 
основном положительно оценили деятельность органов внутренних дел Карагандинской области. 
Отрицательно оценили работу полиции 29,2% участников опроса, 24,9 % опрошенных вполне 
удовлетворены работой органов внутренних дел и 2,6% респондентов затруднились ответить. 

Далее респондентам предлагалось вспомнить, сталкивались ли они или имели дело с 
сотрудниками органов внутренних дел в течение последних двух лет. 45,8% респондентов так или 
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иначе сталкивались с сотрудниками полиции. Чаще всего граждане сталкивались с инспекторами 
дорожно-патрульной службы,   Число обращавшихся с заявлением  в полицию составило всего 43,4% 
от общего числа опрошенных по данному вопросу, при проверке документов количество составило 
42 %, 10 % опрошенных нарушили закон, 4,6 % опрошенных были свидетелями, понятыми. Из 10 % 
респондентов, нарушивших закон – 95 % привлекались к административной, 5 %- к уголовной 
ответственности.  

Ответы на следующий вопрос анкеты должны были охарактеризовать, насколько корректно вел 
себя сотрудник полиции, обращаясь к гражданам. Только 44,2% респондентов оценили поведение 
сотрудника как «корректное». Затем по убывающей следуют такие варианты ответов как: 
«некорректно, сотрудник полиции не представился, вел себя грубо, не объяснил причину и цель 
своего обращения» - 37,2%, 15,7% опрошенных ответили «некорректно, сотрудник полиции 
воспользовался своим служебным положением в личных целях».  

 Следующий блок вопросов позволил выявить нарушения прав и свобод граждан сотрудниками 
полиции. 79,5 % опрошенных ответили, что их права и свободы не нарушались, 20,5 % опрошенных 
посчитали, что их прав и свободы были нарушены сотрудниками полиции. Последние указали, какие 
именно права были нарушены: - право на личную свободу (к ним применялся незаконный арест и 
содержание под стражей)- 34,1%;  свобода передвижения (сотрудники полиции препятствовали 
моему передвижению без законных оснований, не следует учитывать в период чрезвычайного 
положения) - 29,3%;  неприкосновенность жилища (сотрудники полиции проникли в мое жилище 
против моей воли без законных оснований) - 13,6%;  неприкосновенность частной жизни (незаконное 
собирание, хранение, либо распространение сотрудниками полиции сведений о частной жизни, 
составляющих мою личную или семейную тайну) - 7%;  право на защиту в случае задержания - 4,2%. 

78,8 % опрошенных ответили, что к ним не применялись формы жестокого обращения со 
стороны сотрудников полиции,  к 6 % опрошенных применялась физическая сила, наручники, 
резиновые палки при отсутствии сопротивления. 16,2 % опрошенных указали, что на них 
оказывалось психологическое давление, их оскорбляли и унижали сотрудники органов внутренних 
дел. 

На вопрос о готовности оказать содействие сотрудникам полиции, респонденты ответили 
следующим образом: большинство (82,3%) готовы сообщить сотруднику полиции подробности 
ситуации, свидетелем которой он стал, также готовы стать понятым, принять участие в задержании 
правонарушителя. Поучаствовать в охране общественного порядка готовы 10%, при этом 7,7% 
респондентов готовы сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего 
полицию. В завершении опроса респондентам было предложено оценить их уровень доверия к 
полиции. Результаты представлены следующим образом: доверяют -  18,4 % опрошенных,  скорее 
доверяют - 20,4 %;  скорее не доверяю - 31,2 %;  определенно не доверяю - 30% . 

Как показали результаты опроса,  уровень доверия не высок. Но при этом подавляющее 
большинство граждан выразили готовность оказывать содействие органам внутренних дел в их 
работе. 

Система общественного контроля для Республики Казахстан – сравнительно новый правовой 
институт. К сожалению, в законе не дается определение общественного контроля. Общественный 
контроль  за деятельностью органов внутренних дел имеет некоторые особенности.  основании 
проведенного а мы предлагаем следующее определение: Общественный контроль в деятельности 
органов внутренних дел это урегулированная нормами права массовая и добровольная деятельность 
институтов гражданского общества в виде специально созданных объединений граждан,  в целях 
осуществления контроля за формированием и функционированием местных органов внутренних дел, 
а также оказания им содействия  в поддержании правопорядка на территории административной 
единицы и обеспечения соблюдения и реализации прав и законных интересов граждан. 

Ранее действовавшая система общественных объединений правоохранительной направленности 
(такие как общественный сотрудник милиции, добровольные народные дружины) в настоящее время 
практически прекратила свое существование. Причинами тому являются изменение системы 
ценностей, идеалов и установок, а также довольно распространено равнодушие граждан к 
деятельности органов внутренних дел и состоянию правопорядка в обществе.  

 Поэтому предлагаем усовершенствовать систему общественных объединений и других 
институтов гражданского общества, способных оказывать реальную помощь органам внутренних дел 
в обеспечении общественного порядка.  Действующая система общественных советов, советов 
аксакалов при местных исполнительных органах являются общегражданскими общественными 
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институтами, которые занимаются в основном вопросами содействия акиматам. Мы считаем, что  
необходимо создать специальные общественные институты, предназначенные для оказания 
содействия  органам полиции, по типу ранее  существовавших добровольных народных дружин. Это 
же будет служить важной составляющей не только повышения эффективности деятельности органов 
внутренних дел по поддержанию правопорядка и защите конституционных прав и свобод граждан, но 
обеспечения социальной и правовой защиты самих сотрудников органов внутренних дел.  

Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» 
содержит пункт 4 в статье 8, в котором сказано, что «права и обязанности правоохранительных 
органов определяются законами Республики Казахстан». В то же время в законе не отрегулирован 
порядок взаимодействия между уполномоченным органом в сфере  взаимодействия государства и 
гражданского общества,  органом исполнительной власти, который наделен наибольшим 
количеством полномочий в этих отношениях, и правоохранительными органами, в частности, 
органами внутренних дел, на которые ложится главная обязанность по поддержанию общественного 
порядка. Считаем, что данный пробел необходимо восполнить статьей о порядке взаимодействия 
местных органов государственной власти, в том числе с органами внутренних дел, в условиях 
проведения мирных собраний, митингов. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 
 
По данным ASAR и Delphi Consulting Group, ежегодно во всем мире создается около 6 

миллиардов документов. В 1995 году только десять процентов документов были в цифровой форме, а 
в 2005 году эта цифра увеличилась до семидесяти процентов. Конечно, увеличился и объем 
информации, вдвое выросла доля бумажных документов. В последние годы мир стремится перейти 
от бумажных документов к электронным.  

В Казахстане по поручению канцелярии премьер-министра в соответствии с целями программы 
электронного правительства в 2001 году изучались вопросы внедрения электронного 
документооборота и электронных цифровых подписей в других странах, а также защиты 
информации. Обсуждался опыт Литвы, Украины, Беларуси и России. После событий 11 сентября 
2001 года в США архивисты сосредоточились на изучении международного опыта создания архивов 
электронных документов, в том числе в США. По мнению американских экспертов, партийные и 
государственные архивы бывшей советской системы в большей степени организационно и 
структурно соответствовали требованиям информационной безопасности. Проводился анализ систем 
документации бывшего Советского Союза, включая Казахстан. Согласно проведенному анализу, 
система, разработанная в Казахстане, соответствует современным требованиям и даже превосходит 
по базовым параметрам такие системы в странах СНГ [1].  
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В Казахстане внедренный электронный документооборот подключен к единой системе. 
Преимущество этого состоит в том, что он облегчает взаимодействие государственных органов, а 
также организаций на всех уровнях и улучшает общую систему государственного управления. Работа 
по созданию единой системы электронного документооборота (далее - ЕСЭД) началась в 2001 году, 
конкретные меры были приняты в рамках государственной программы по формированию 
«электронного правительства». Организаторами электронного документооборота являются 
Администрация Президента и Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан. Работу по 
созданию единой системы электронного документооборота проводит АО «Национальные 
информационные технологии» Агентства по информатизации и связи.  

АО «Национальные информационные технологии» подписало соглашения и меморандумы с 
рядом зарубежных компаний. В их числе:  

- Договор о доступе в Интернет с Ripe NCC;  
- Соглашение о развитии сотрудничества в области информационных и телекоммуникационных 

технологий с Enterprise Information Management Systems Inc.  
- Программное обеспечение Fujitsu siemens, т.е. соглашение об обслуживании оборудования;  
- меморандум об информационных услугах с Cisco Systems International B.V.;  
- меморандум о взаимопонимании с LG CNS по развитию сотрудничества в области 

информационных и коммуникационных технологий.  
Эти соглашения и меморандумы способствовали быстрому развитию Единой системы 

электронного документооборота в стране.  
Кроме того, в АО «Национальные информационные технологии» принят ряд документов, 

определяющих общую концепцию и основные технические параметры Единой системы электронного 
документооборота государственных органов. Для реализации этого проекта, в первом квартале 2001 
года в пилотной зоне было опрошено 66 государственных органов, в том числе 22 комитета, 10 
министерств, 10 агентств, 9 других агентств, 14 аппаратов акима области и аппарата акима Алматы.  

Исследование показало, что основная часть информации перемещается с нижнего уровня на 
верхний и что 80% информации с нижнего уровня носит плановый, статистический и оперативный 
характер. В делопроизводстве выяснилось, что перемещение документов происходит только в 
прямом направлении, большая часть документов направляется руководителю и вместе с их 
резолюциями направляется исполнителям, в конце концов, при таком движении документы движутся 
в обратном направлении. В таком порядке движения документов исполнители получают от 
нескольких руководителей одно и то же задание с разными резолюциями. В вопросах разделения 
труда в делопроизводстве и руководители, и исполнители работают непосредственно с документами 
или их копиями. Сотрудники делопроизводства отслеживают движение документов по 
регистрационным карточкам [2]. Взаимодействие структурных подразделений с системой управления 
высшего уровня происходит в основном по запросам, поступающим от руководства. Утвержденный 
поток статистической и иной справочной информации охватывает незначительную, очень малую 
часть потока циркулирующей информации высокого уровня. Вместе с тем, отсутствие единой 
автоматизированной информационной базы не позволяет быстро и гибко создавать документы по 
запросам, разовым и постоянным поручениям руководства, Президента Республики Казахстан, 
Администрации Президента и правительства.  

В первом квартале 2004 года акционерное общество «Национальные информационные 
технологии» провело апробацию функционала центра межведомственного документооборота 
государственных органов. В результате 11 марта была внедрена центральная система единого 
электронного документооборота для опытной эксплуатации совместно с министерствами экономики 
и бюджетного планирования, транспорта и коммуникаций.  

В шести государственных органах, имеющих электронную систему регистрации и контроля 
исполнения документов, проведено тестирование и исследование возможностей программного 
продукта единой системы электронного документооборота. Так, в Администрации Президента была 
использована первая версия единой системы электронного документооборота и проведена ее 
интеграция с программным обеспечением системы ведомственного уровня. В канцелярии Премьер-
министра запланированы мероприятия по доработке унифицированной системы электронного 
документооборота и проведению приемочных испытаний. В Генеральной прокуратуре применены 
две системы электронного делопроизводства.  

В 2004 году были достигнуты следующие успехи в области разработки внедрения единой 
системы электронного документооборота.  
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- Созданы предпосылки для развития электронного документооборота государственных органов;  
- Создана необходимая информационная инфраструктура для автоматизации контроля 

исполнения бумажных документов в единой системе электронного документооборота 
ведомственного уровня, внедренной в пилотной зоне;  

- Сформированы основы нормативно-правовой базы автоматизации делопроизводства 
государственных органов, и электронного документооборота;  

- Для автоматизации делопроизводства с использованием документов на бумажных носителях 
разработано программное обеспечение единой системы электронного документооборота Республики 
Казахстан.  

В ходе реализации проекта конечно же встречались трудности. Обычно порядок работы с 
бумажными документами складывался десятилетиями, а внедрение электронного документооборота 
в стране началось 14 лет назад, что очень мало по сравнению со странами первого. В то же время, 
противостояние сотрудников возможности использования электронных документов является 
объективным явлением в современных условиях. Это также может иметь несколько причин. 
Информационное неравенство встречается не только в социально менее защищенной части 
населения, но и среди работников. Психологически невозможно сразу привыкнуть к новой работе. 
При этом отсутствие удостоверяющего центра лишает электронный документ юридической силы, что 
исключает возможность их полного использования государственным органом в документообороте.  

В Казахстане всего 74 центральных ГО, состоящие из примерно 1500 территориальных органов с 
общей численностью более 80000 сотрудников. Вместе с МИО (Акиматами) всего около 130000 
человек. Все работают в единой системе электронного документооборота (ЕСЭДО), реализованной 
на платформе IBM Lotus Notes. Lotus Notes - это программа, впервые выпущенная в 1989 году в 
Америке. В начале 2000х годов она появилась в Казахстане. Одной из первых компаний, кто внедрил 
у себя Lotus, был АО "Казахтелеком". Успешный опыт внедрения в Телекоме подхватили другие 
компании. С 2005 года начался проект по внедрению LotusNotes в государственных органах. 
Поскольку лицензии IBM Lotus Notes были дорогими, а внедрение сложным, охватить работу 
большинства центральных и территориальных госорганов получилось только спустя несколько лет. 
Но даже в 2020 году имеются территориальные госорганы, в которых еще не было внедрено ЕСЭДО. 
Настолько стоимость и сложность внедрения была высокой. За прошедшие 10 лет на проект ЕСЭДО 
было потрачено более 14 млрд тенге только на покупку лицензий и примерно около 3-4 млрд тенге 
тратится на ежегодное сопровождение системы [4].  

Насколько эффективной может быть система электронного документооборота, внедренная в 
республике в далеком 2006 году? Опыт использования единой системы электронного 
документооборота, встроенной в Национальный банк Республики Казахстан, дает бесспорно 
убедиться в эффективности системы.  

Внедрение системы электронного документооборота было реализовано в Национальном банке в 
несколько этапов. В центральном аппарате Национального банка в 2001-2004 годах, его филиалах в 
2004 году, областных филиалах в 2006 году внедрены подсистемы, обеспечивающие безопасность 
системы электронного документооборота. В результате в соответствии с планом мероприятий на 
2007 год входящие документы были зарегистрированы между центральным аппаратом и филиалами 
Национального банка через подсистему, обеспечивающую безопасность электронного 
документооборота. Все документы, поступающие в Национальный банк (в количестве 40-45 тыс.), 
регистрируются, сканируются и обрабатываются в зависимости от своих функций в 
автоматизированной информационной подсистеме «электронный документооборот». Аналогичную 
обработку проходят и исходящие документы. Также в соответствии с технологическими 
инструкциями по разработке, согласованию служебных писем внутреннего и внешнего сообщения, 
проектов нормативно-правовых актов подготовка этих документов (ориентировочное количество 20-
25 тыс.) ведется в целом по автоматизированной системе [3].  

С точки зрения эффективности внедрения единой системы электронного документооборота 
улучшилась, прежде всего, исполнительская дисциплина в организации. Так, с начала внедрения 
электронного документооборота сократилось количество неисполненных документов, что в 2001 
году составило 4,2%, в 2004 — 0,27, в 2005 — 0,19%. По сравнению с 2004 годом в 2005 году 
уменьшились расходы на бумаги, количество которых выросло на три тысячи. Удалось сократить 
сроки исполнения документов. Например, через «Казпочту» в города доставляется периодический 
электронный метод, который может достигать одного-двух суток, по Республике-двух-семи суток. 
Это позволило снизить общий расход документов.  
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Некоторые структурные подразделения из шести оставшихся в Бонне(Германия) министерств 
работали в Берлине. Основные реализованные функции информационной системы, например, в виде 
Intranet, обеспечивают создание электронной деловой переписки, электронного документооборота в 
сочетании с традиционным документооборотом, цифровых видеоконференций и электронного архива 
с возможностью ограничения оперативного доступа к документам.  

В компьютерном центре лондонского университета и в Центральном архиве департамента 
культуры правительства Каталонии находится такой важный государственный проект, как 
интенсивное исследование проблем удешевления стоимости архивного хранения электронных 
документов. В этой сфере активно занимаются созданием собственных электронных архивов и 
коммерческие организации. Например, организованы электронные архивы фармацевтических фирм 
Великобритании и Японии.  

В качестве крупнейшего проекта InterPARES, то есть Международного исследовательского 
проекта по устойчивой поддержке подлинности документов в электронных системах, занимает 
отдельное место. Данный проект реализуется исследователями из Канады, США, Великобритании, 
Ирландии, Швеции, Нидерландов, Италии, Австралии, Китая. Широкомасштабный проект поможет 
найти решение ряда актуальных проблем. Многие вопросы о природе электронных документов, их 
идентификаторах, правилах и процедурах обеспечения сохранности, принципах развития методов 
миграции и поддержки подлинности электронных документов и долгосрочной международной 
политике, безусловно, найдут отклик. Пока в мире не разработан проект, который превзошел его 
многогранность и академичность.  

В мире часто упоминается труд архивистов, накопивших богатый опыт работы с электронными 
документами. Таким опытом можно назвать Национальный архив Дании, Национальный архив 
Франции и Центр современных архивов, Национальные архивы Швеции, Финляндии, Германии, ряд 
архивов, входящих в Ассоциацию муниципальных архивов Нидерландов, исторические архивы 
Дании, Нидерландов, Великобритании. Особенно в Национальном архиве США 42 млн. проект 
архивного хранения сообщений электронной почты очень интересен. Несмотря на большое 
количество накопленного опыта, на его основе все еще трудно делать конкретные рекомендации. Тем 
не менее, накопленный сегодня опыт работы с электронными документами дает возможность достичь 
эффективных результатов, интегрируясь с системой электронного архива электронного 
документооборота в Казахстане.  

 
Список использованной литературы 

1. Адельгужин А. Нормативная правовая база по документированию и архивному делу. – 2017. – с. 14-20.  
2. Жусупов Е. О документационном обеспечении управленческой деятельности. – 2010. – с. 23-25.  
3. Джерембаев Е. Внедрение «электронного документооборота» в Национальном банке Республики 

Казахстан. – 2014. – с. 48-50.  
4. Канафин Б. История одного проекта, стоящая за двумя фазами Президента РК. – 2020. – с. 2-3.  
 
 
 

Берденова У.Қ. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, заң факультеті,Ю-11 
тобы, студент 
(Ғылыми жетекші- з.ғ.магистрі, аға оқытушы Бирманова А.И.) 

 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НИГИЛИЗМ - ҚҰҚЫҚТЫҚ АУЫТҚУШЫЛЫҚТЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 

 
Мықты, нəтижелі, бəсекеге қабілетті демократиялық құқықтық мемлекет құру халықаралық-

құқықтық бағдарларға негізделеді. Басқа елдердің оң тəжірбиесін ұстану, Қазақстанның бүгінгі жəне 
келешек ұрпағының алдына қойған міндеттерінің деңгейіне жəне күрделілігіне сəйкес 
конституциялық-құқықтық дəрежесін нығайту жəне жүйелі іске асырылуының алғышарты болып 
табылады. 

Алайда, ҚР Конституциясымен жария етілген осы жəне басқа да  гуманистік идеяларды тəжірбие 
жүзінде іске асыруға əртүрлі теріс жағдайлар мен ауытқушылықтар кедергі келтіреді, солардың бірі – 
құқықтық (немесе заңдық) нигилизм болып табылады. Нəтижесінде дəл осының əсері Қазақстандағы 
демократиялық реформалардың жүргізілуіне тежеу бола алады. 
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Ғылыми əдебиеттерде жəне бұқаралық ақпарат құралдарында құқықтық нигилизммен күресу 
қажеттілігі туралы бірен-саран мақалалар жарық көрді. Дегенмен, осы феноменнің талдануына 
кешенді ғылыми жол салынбады десек те болады. 

Тек, жиырмасыншы ғасырдың 90-жылдарда ғана құқықтық нигилизмнің əртүрлі тараптарына 
деген қызығушылық айтарлықтай дамыды. Тақырыптың кейбір жақтары мен мəселелеріне арналған 
əртүрлі ғылыми мақалалар, диссертациялар, монографиялар пайда болды. Алайда, заманауи талаптар 
мен бүгінгі күннің шындығына жауап бере алатындай негізді, іргелі зерттеулер əзірше жоқ. Тап осы 
кезде қарастырылып отырған апаттың заманауи Қазақстандағы көлемі барынша өсіп жəне мемлекет 
пен қоғамның мүддесіне қауіпті сипат  алып келеді. 

Заманауи жағдайда нигилизм қоғамның əртүрлі салаларында кең таралып отыр. Саяси өмірде ол 
демократиялық идеалдар мен құндылықтарды теріске шығару арқылы көрініс тауып отыр. 
Əдебиеттерде, публицистикада жəне тарихта бұдан бұрынғы даму тəжірбиесіне теріс қарым-қатынас, 
тарихты «қайта жазу» немесе оны бір өлшемдегі, теріс бейнеде ұсынып көрсету арқылы танылады. 
Нигилизм көрінісінің бірі  бұқаралық субмəдениеттердің таралуы болып табылады. Мұның барлығы, 
сөзсіз құқықтық ортаны түрлендіреді жəне оның таралуына ықпал етеді [1,9].  

Бүгінгі күнге дейін бұл құбылысты түсінуге деген бірде бір тəсіл ойластырылмаған. Дегенмен, 
оның заманауи Қазақстанда таралуы барынша өсіп, сəйкесінше мемлекет пен қоғамның мүдделеріне 
қауіпті сипат алып келе жатыр. 

Құқықтық нигилизм - біздің уақытымызда барынша дамыған, жалпы алғанда құқықтық санаға 
əсер етуші, құқықты теріске шығарушы жəне заңгерлік фетишизм, құқықтық идеализм жəне 
құқықтық жетілмегендікпен салыстырғанда жоғары қоғамдық қауіп дəрежесі бар деструктивті 
жағдай. Олар көбінесе əлеуметтік-құқықтық психологияға жəне əлеуметтік-құқықтық идеологияға 
теріс əсерін тигізеді. Қоғамдық өмірдің жағымсыз құбылысы ретінде құқықтық нигилизм қоғамдық 
құқықтық болмысқа əсер ететін күрделі идеялық-психологиялық, құқықтық көзқарастарды, 
түсініктерді жəне құқықтық нұсқауларды бұзатын құбылыс, нəтижесінде қоғамдағы өзара қарым-
қатынастың тұрақтылығы жəне реттелгендігіне нұқсан келеді. Əлеуметтік нигилизмнің бір  түрі 
болып табылатын құқықтық нигилизм барлық субъектілер қажетті нəтижелерге құқықтық емес 
құралдар жəне тəсілдермен қол жеткізетін қоғамдық сананың девиантты формасы болып көрінеді. 
Бұл құбылыстың мəні құқықты мойындамау немесе нормативті-құндылықты реттеуіш жəне 
биіктеткіш ретіндегі құқықты теріске шығару, қоғамдық қатынастарды ұйымдастырудың құқыққа 
алтернативті идеялары мен тəсілдерін қолдану. 

Құқықтық нигилизм өз бетінше құбылыс бола отырып, құқық ауытқушылығының негізі болып 
табылады. Бүгінгі Қазақстандағы құқықтық нигилизм көрінісінің барынша кең тараған үлгілеріне: 
ұйымдасқан қылмыстың кең тараған əрекеті, мемлекеттік аппарат бөлігінің жемқорлығы, 
қазақстандық құқықтық жүйедегі нормативті-құқықтық актілердің қарама-қайшылығы немесе тіпті 
бірін-бірі өзара жоққа шығарушылығы; сектанттық бағыттағы ресми емес діни бірлестіктердің, саяси 
немесе діни экстремизмдік ұйымдар мен топтардың  антиқұқықтық қызметі; адам құқығы мен 
бостандығын мойындамау немесе бұзу жатады [2,28] . 

Құқықтық нигилизмді жеңудің негізгі жолдары: азаматтардың жалпы жəне құқықтық 
мəдениетін, олардың құқықтық жəне моральдық санасын көтеру;  заңнаманы жетілдіру; 
құқықбұзушылықтардың жəне ең алдымен қылмыстардың алдын алу; заңдылық пен құқықтық 
тəртіпті, мемлекеттік тəртіпті бекіту; жеке тұлғаның құқығын құрметтеу жəне барлық шамада қорғау; 
жалпылама ағарту жəне тұрғындарға құқықтық тəрбие беру; біліктілігі жоғары заңгер кадрларды 
дайындау; құқықтық реформаны тезірек жүргізу жəне басқалары. Алайда, анық болып тұрғаны сол 
құқықтық нигилизмді бір сəтте жою мүмкін емес. Бұл қиын жəне ұзақ үрдіс. 

Бүгінгі таңда біздің қоғам түрлі керағарлықтарға толы болып отыр. Бір тараптан құқықтық 
нигилизм етек жайып жатса, екінші тараптан «аңқау» құқықтық идеализм тарауда. Қалай болған 
күнде де бір-бірімен  үш қайнаса сорпасы қосылмайтын ұғымдар, бір қоғамда біте қайнасып жасап 
жатыр, жасап қана қоймай, бірге жалпы құқықтық беймəдениеттіліктің негізін қалап отыр. 

Бірінші жағдайда заң қымсынбастан аяқасты етіледі, бұзылады, заңның бұйырғанын 
орындамайды, бағаламайды, құрметтемейді; ал екінші жағдайда заң қордаланған барлық мəселені əп-
сəтте шешіп тастауға қауқарлы керемет күш болып көрінеді. Топтық сана кез келген сұраққа қатысты 
туындаған заңды қабылдауға итермелейді. Мұндай құбылыс құқықтық идеализм, романизм немесе 
құқықтық құралдардың əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне т.б. мəселелерді шешудегі шынайы 
рөлін тым асыра бағалау, шектен тыс қиялға берілу. 
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Бұл құбылыстың мəні құқыққа, заңдарға, нормативтік тəртіпке теріс, құрметсіз, немқұрайлы 
қарым-қатынаста; олар ашықтан ашық назарға алынбайды, бұзылады, орындалмайды, оларды 
құрметтемейді, бағаламайды. Құқықтық нигилизм көріністері антиқоғамдық сипатқа ие, азаматтар 
құқығы белден басылады, негіздер мен тəртіпке қол сұғылады, қоғамның экономикалық, мəдени, 
құқықтық, саяси дамуына кедергі келтіріледі.  Мұның барлығы басқа себептердің салдары болып 
табылады, оларды жеңбей  құқықтық мемлекет идеясы жүзеге аспайды. Құқықтық нигилизм 
халықтың кең көлемінің құқықтық санасының қалыптасуына айтарлықтай əсерін тигізеді. Дəл біздің 
өміріміздің шындығында осы мəселе өзектілігінің өткірлігі байқалып отыр, өйткені құқықтық 
нигилизм қауіпті əлеуметтік құбылыс, көп жағдайда экономика жəне юриспруденция дамуының 
барысындағы реформалар мен қайта құрулар жолындағы салмақты кедергі бола алады. Құқықтық 
нигилизм қоғам мен мемлекеттің қоғамдық жəне саяси өмірінің көптеген салаларына еніп кеткен 
кешенді əлеуметтік-құқықтық құбылыс, сондықтан бұл құбылыстың өзектілігі құқықтық 
мемлекеттердің қалыптасу үрдісінде алдыңғы қатарға шығарылады.  

Құқықтық нигилизм негізінен құқықтан өзін аластату болып табылады. Құқықтық нигилизм кең 
тараған кезде  құқықты жатсынып, қоғам құқықсыз күн кешуге тырысады. 

Неміс философы М.Хайдегер еуропалық нигилизм феноменін талдап, оның үш түрін атап өтті. 
Біріншіден, бұл бүкіл болмыстың мағынасыздығы, құнсыздануы. Құндылықтар иерархиясының 
болмауы барлық құндылықтардың теңдесуіне, олардың барлығы салыстырмалы, сəйкесінше, жалпы 
алғанда оларда жалпыға ортақ мағына жоқ деген түсінікке алып келеді. Екіншіден, нигилизм адам 
əлемі, қоғам «психологиялық қажеттіліктерден» ғана құралған жəне жеке мүдделердің қиылысу 
жүйелері болып қана табылады деген түсінікпен танылады.  Үшіншіден, əлемде, қоғамда, адамда 
қандай да бір ұйымдастырушылық, бірыңғай тəртіп жəне өмірлік қатынастары жүйесінің құндылығы 
жоқ деген таным [3]. 

Қазақстандағы құқықтық нигилизм-бұл саяси үдерістегі деформацияланған құқықтық сананың 
жəне халықтың құқықтық мəдениетінің бір түрі. Қазақстан қоғамының азаматтарына тəн өзіндік 
құқықтық сана жүздеген жылдар бойы құқықтық институттардың қызмет ету ерекшелігіне 
негізделген. Қазақстандағы құқықтық нигилизм қазіргі дəуірдің бөлігі болып табылмайды,оның 
тамыры Қазақстан тарихының тереңінен кетеді. Тек соңғы жылдары ғана қазақстандық қоғам үшін 
сын болып, қоғамдық – саяси өмірдің айқын, сондай-ақ бұрын жасырын қайшылықтарын белгіледі. 
Бұл ретте қазіргі заманғы құқықтық жүйенің жəне Қазақстан мемлекетінің құқықтық саясатының 
кемшіліктері де айқын көрініс тапты [4]. Алайда, құқықтық нигилизмнің ең қауіпті салдары 
жемқорлық болып табылады, біздің мемлекетіміз бен қоғамымыздың басты мəселесі. Жемқорлық 
мемлекет экономикасына нұқсан келтіретін экономикалық қылмыстар мен қаржылық махинациялар 
үшін жазадан жалтару режимін қалыптастырады. Мемлекеттік қызметшілердің өздері құқықтық 
нигилизм еліміздегі жемқорлықтың басты себептерінің бірі екенін мойындайды. 

Осылайша, Қазақстан көптеген ғасырлар бойғы деспоттық билік жүйесі, халықтың басым 
көпшілігінің құқықсыз жағдайы, жеке тұлғаның құқығы мен бостандығы кепілінің жоқтығы, ішкі 
жəне сыртқы саясаттағы мəжбүрлеу-күштеу əдістері мен тəсілдері, елді басқарудың бюрократтық-
орталықтандырылған жүйесінің бекітілуі жəне қандай да бір басқаша ойдың бетін қайтару, біздің 
ойымызша қазақстандық қоғамның санасындағы құқықтық нигилизмнің жоғары деңгейін алдын ала 
белгілеп берді. 

Қорытындылай келе, біз қарастырып отырған құбылысқа келесідей сипаттама беруге болады: 
құқықтық нигилизм - ең алдымен халық санасында қоғамдық қатынастарды нормативтік реттеу  
оларды қатысушыларының бостандығы мен формальды теңдігін мойындаудан келіп жүзеге 
асырылуы тиіс деген түсініктің болмауы; екіншіден, бұл ұстанымдарды құндылықтар ретінде 
мойындамау; үшіншіден, олардың негізінде қарым-қатынас құруды білмеу жəне білуді қаламау. 

 
Əдебиеттер тізімі: 

 
1 Алтунина, И.С. К вопросу о понимании правового нигилизма в контексте отечественных анархистских 

теорий XIX – начала XX веков // Образование. Наука. Научные кадры. – 2014. – № 3. – С. 9-14. 
2 Нурпеисов Д.К. Правовой нигилизм как препятствие на пути построения правового государства // 

Вестник КазНУ: Сер.Юридическая. - 2005. - №1. -С.28-33. 
3 Хайдеггер М. Европейский нигилизм : Библиотека Гумер – философия. – (http://www.gumer.info/). 
4 Профилактика правового нигилизма Казахстанского общества путем правового воспитания 

несовершеннолетних. https://www.zakon.kz/-profilaktika-pravovogo-nigilizma.html 
 



203 
 

Болатова И.Б., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, заң факультеті, Ю – 34қ тобы, 
студент 
(Ғылыми жетекші – заң ғылымдарының магистрі, қылмыстық құқық, процесс жəне 
криминалистика кафедрасының аға оқытушысы Сиубаева Н.Ж.) 

 
АДАМ ҰРЛАУ ЖƏНЕ АДАМ САУДАСЫ. ҚҰЛДЫҚ 

 
Адам бостандығы - бұл халықаралық актілермен ғана емес, сонымен бірге құқықтық, 

демократиялық мемлекеттердің ұлттық заңнамаларымен жарияланған негізгі құндылықтардың бірі 
[1]. Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 9-тармағында көрсетілгендей, 
əркім бостандық пен жеке басының қауіпсіздігіне құқылы. Заңда белгіленген негіздер мен тəртіптен 
басқа ешкімді де бас бостандығынан айыруға болмайды. 

Ұрлау тек күш қолдану немесе қоқан-лоққы қолдану арқылы зорлық-зомбылықпен тартып алу 
арқылы ғана емес, сонымен қатар жəбірленушіні кез-келген сылтаумен оны кейіннен мəжбүрлеп 
ұстауға болатын бөлмеге немесе ол жеткізілетін көлік құралына азғыру кезінде алдау жолымен де 
жасалуы мүмкін. Жəбірленушіні ұстау кезінде күш қолданумен қатар, оған нақты қауіп-қатерді 
білдіру арқылы оған күшті психологиялық əсер етуі мүмкін. Психологиялық əсердің ұрып-соғу мен 
қоқан-лоққымен ұштасқаны соншалық, жəбірленушіні талаптарды орындауға мəжбүр етеді [2,49]. 

Қазақстанда адамдарды заңсыз сатудың алдын алу, жолын кесу тақырыбы соңғы жылдары 
ғылыми жəне баспа беттерінен түспеді. Заң шығарушы адам саудасының алдын-алу, жолын кесудің 
жалпы сызбаларын тұжырымдайды, оның шеңберінде оны одан əрі дамыту жəне қылмыс құрамы мен 
жаза мерзімдері практикасында жетілдіру процесі жүреді. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 128-бабына сəйкес, бұл қылмыс азаматтардың жеке бостандығына жəне Қазақстан 
Республикасының Конституциясында кепілдендірілген кəсіпті таңдау бостандығына нұқсан 
келтіреді. Əркімнің қызмет түрі мен кəсібін еркін таңдауға құқығы бар. Еркіндік пен еңбек сонымен 
бірге кез-келген қызмет түрімен айналыспауға құқықты білдіреді. Сондықтан, Қазақстан 
Республикасының Конституциясында мəжбүрлі еңбекке сот үкімімен немесе төтенше немесе соғыс 
жағдайында жол берілетіндігі көрсетілген [3, 4].  

Қазақстан үкіметі адам саудасына қарсы күресте айтарлықтай жетістіктерге жетті. Қазақстанда 
адам саудасы мен құлдықта ұстау т.с.с. қылмыстар үшін  Қылмыстық Кодекстегі 125, 126, 128, 133 – 
баптарды басты назарға алған болатын, қылмыс жасаған адам 15 жылға дейінге көлемде бас 
бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған.  Адам саудасы үшін айыпталған 19 адамның 
біреуі 12 жылға, төртеуі 10 жылға, бесеуі жеті жылға, төртеуі алты жылға, екеуі бес жылға сотталды 
жылға бас бостандығынан айырылып, үшеуі үш жылға бас бостандығынан айырылды. Көптеген 
құрбандар кек алудан қорқып куəлік беруден бас тартады, қазіргі таңда қылмыс құрбаны болған 
адамдардың физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты назарға алынған [4,23].  

БҰҰ сарапшыларының пікірінше, адам саудасы кірістілік тұрғысынан есірткі мен қару-жарақ 
саудасынан кейін бірден пайда болады. Қазіргі əлемде құлдықтың, адам құқығының бұзылуының 
жəне əйелдерге қатысты кемсітушіліктің көрінісі ретінде осы қылмысқа қарсы күрес əр елдің 
халықаралық қауымдастығы мен қоғамының күш-жігерін біріктіруді талап етеді. Бұл мəселе 
мемлекеттік шекараларды мойындамайды, дамыған елдер мен дамушы елдер арасында 
айырмашылық жасамайды. Ол кедейлікке де, сəн-салтанатқа да бейімделген. Бұл мəселе əскери 
қақтығыстарға қатысушы халықтар үшін де, бейбіт өмір сүретіндер үшін де бірдей. Жыныстық 
қатынаспен жəне үлкен ақшамен байланысты проблема адам өмірінің ең жақын аспектілеріне 
қатысты, сонымен бірге бүкіл қоғамның дамуына əсер етеді, əйелді құлға айналдырып, оның өмірін 
жануар деңгейіне дейін төмендету оның ең төменгі көрінісі. Адам саудасының арасында ең көп 
кездесетін түрі - жезөкшелік үшін əйелдер мен балаларды сату. Осы мақсатта олар сатылып, басқа 
елдерге экспортталады, оларды жезөкшелер үйлерімен толықтырады. 

Сонау 1899 жылы Лондонда əйелдер саудасына қарсы Халықаралық конгресс өтті. Конференция 
бұл құбылыстың қорқынышты өлшемдерін атап өтті, мемлекеттерге көпжақты шарт жасасуға жəне 
барлық жерде жезөкшелікпен күресу үшін ұлттық комитеттер құруға шақырумен жүгінді. Мұндай 
комитеттер көптеген елдерде, соның ішінде Ресейде 1900 жылы - «Əйелдерді қорғау жөніндегі орыс 
қоғамы» құрылды. Көптеген мəселелер 1921 жылы қабылданған Əйелдер мен балалар саудасына 
тыйым салу туралы Женева конвенциясымен шешілді. Адам саудасына қарсы күрес жəне 
басқалардың жезөкшелігін пайдалану туралы 1949 жылғы конвенция осыған дейінгі барлық 
халықаралық келісімдердің орнын ауыстырды[5,22]. 1959 жылғы Бала құқықтары декларациясында 
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балалар ерекше қорғаныс пен қамқорлыққа мұқтаж жəне оларға барлық қылмыстық қол 
сұғушылықтардан арнайы халықаралық құқықтық қорғаныс жасау керек делінген. Міне, сондықтан 
БҰҰ Халықаралық балалар қорының (ЮНИСЕФ) бастамасымен 1989 жылы барлық мемлекеттердің 
қол қоюына ашық Бала құқықтары туралы конвенция қабылданды. Бұл конвенция мемлекеттерге 
баланы жыныстық қанаудың жəне жыныстық зорлық-зомбылықтың кез-келген түрінен қорғауға 
міндеттеме жүктейді [6,14].  

Адам саудасы əлемде едəуір кең таралған, бұл қылмыстық іс-əрекеттің ең тез дамып келе жатқан 
түрі (шын мəнінде, əлеуметтік бақылау мүмкіндігі тұрғысынан қауіпсіз, есірткі мен қару-жарақ 
саудасына қарағанда) жəне кірістілігі бойынша үшінші орында тұр есірткі мен қару-жарақ саудасы. 
Ұйымдасқан қылмыстық топтардың адам саудасынан түсетін кірісі ондаған миллион еуроға 
бағаланады. Адам саудасы - бұл барлық аймақтар мен əлемнің көптеген елдеріне əсер ететін жəне 
олардың жағдайына əсер ететін терең қылмыстық сипаттағы құбылыс. Ол əлеуметтік 
стратификацияға ықпал етеді, елдерді адами капиталдан айырады, еңбек ресурстарына кері əсер 
етеді, адам ресурстарына қайтымсыз зиян келтіреді. Құл саудасы, мысалы, балаларды ұрлап əкету 
жəне оларды мемлекеттік қарулы күштерге немесе бүлікшілер армиясына шақыру, əйелдер мен 
балаларды құлдық жағдайында үй қызметшісі ретінде пайдалану, балаларды көше ұрылары ретінде 
пайдалану, «Тірі тауарлар» саудагерлері құрбандарды тіркеу үшін жеке бас куəліктерін немесе ресми 
құжаттарды алу арқылы заңды құқықтарынан айыруға тырысады. Олар құрбандарын құлдықпен 
салыстыруға болатын жағдайда жұмыс істеуге мəжбүр ету үшін қоқан-лоққы, қорқыту жəне зорлық-
зомбылық қолданады. Əйелдер мен балаларды сатушылар өз құрбандарын ұлттық жəне халықаралық 
шекаралардан өткізудің түрлі тəсілдерін қолданады. Кейде олар ресми беделді жұмыспен қамту 
агенттіктері, туристік агенттіктер, рекреациялық фирмалар немесе неке компаниялары арқылы 
жұмыс істейді. Заңды құжаттар халықаралық шекараны кесіп өту үшін қолданылады, содан кейін 
жəбірленушілер жоғалады немесе визалық режимді бұзады. Бірақ саудагерлер шынайы визаларды 
алу үшін жалған (немесе түзетілген жəне жалған) құжаттарды пайдаланады[7]. 

Құл саудасының пайда болуының көптеген себептері бар. Бірақ ең көп тарағандарының бірі - 
көші-қонның үлкен ағындары, көптеген мемлекеттердің, соның ішінде Қазақстанның шекараларының 
ашықтығы, адамдардың жақсы, гүлденген өмір іздеуі. Əдетте, адам саудасының құрбандары - 
шетелде жұмыс іздеп, өмірін реттеуге тырысатын кедей адамдар. Оның себебі - дамыған елдерде 
экономиканың заңсыз еңбек салаларында, сондай-ақ жалақысы төмен заңды еңбек секторларында 
төмен жалақы төленетін жұмысшыларға деген сұраныстың өсуі. Күрделі экономикалық орта жəне 
ауылдар мен шағын қалалардағы жұмыссыздық, кедейлік, əлсіз əлеуметтік жəне экономикалық 
құрылымдар, ұйымдасқан қылмыс, əйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық, əйелдерді 
кемсіту, саяси тұрақсыздық, қарулы қақтығыстар немесе мəдени дəстүрлер сауда жəне осы 
проблеманың жаһандануына ықпал етеді. Адам саудасы проблемасына құқық қорғау органдарының 
нашар жауап беруінің бір себебі - жəбірленушілердің мəлімдемелері өте сирек кездесуінде.  

Адам саудасы құлдықтың заманауи түрі болып табылады жəне адам құқығының ең ауыр жəне 
қатал бұзылуымен қатар жүреді. Сарапшылардың бағалауы бойынша ұйымдасқан қылмыстық топтар 
адам саудасынан он миллион доллар табады. Бұл қаражат есірткі мен қару-жарақ саудасынан түскен 
қаражатпен бірге халықаралық терроризмнің қаржылық негізін құрайтыны даусыз. Толығымен 
өркениетті жəне демократиялық болып саналатын мемлекеттерде еңбек құлдығы өркендейді. Оның 
негізгі құрбандары - заңсыз иммигранттар немесе тұрақты тұратын елден күштеп шығарылған 
адамдар. Көбіне өз елдеріндегі жалдамалы фирмаларға жүгініп, шетелдерде жоғары жалақы 
төленетін жұмыс табуға уəде беретін адамдар құлдыққа түседі. Мұндай адамдардан құжаттар 
баратын елге келгеннен кейін əртүрлі сылтаулармен тəркіленеді, содан кейін олар бас бостандығынан 
айырылып, жұмыс істеуге мəжбүр болады [8,3]. 

БҰҰ стандарттарына сəйкес, кез-келген мемлекет құлдықтың барлық түрлерімен, соның ішінде 
адам саудасы мен мəжбүрлі еңбекті қолданумен көрінуге міндетті. БҰҰ-ның құлдықты жоюға 
қойылатын негізгі талаптары: 

1. Адам саудасына ресми түрде тыйым салынуы жəне жазалануы керек. 
2. Адам саудасы үшін жаза зорлау сияқты ауыр қылмыстар үшін, яғни осы əрекетті тоқтату үшін 

жеткілікті дəрежеде қатал жəне қылмыстың ауыр сипатын көрсететін жазамен сəйкес келуі керек. 
3. Ел үкіметі адам саудасын жоюға байыпты жəне тоқтаусыз күш салуы керек. 
Құлдықтың барлық көріністерімен күресу үшін Халықаралық құл саудасының құрбандарын еске 

алу күні жəне оны жою (ЮНЕСКО) жəне Халықаралық құлдықты жою күні (БҰҰ) деп жарияланды 
[9,187]. 
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Менің пайымдауымша қазіргі уақытта қарастырылып отырған қылмыстардың алдын-алу мен 
алдын-алудың тиімді жүйесі жоқ, сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы Қылмыстық 
кодексінің кейбір ережелерін түзету қажет. Нақтылап айтатын болсам адам саудасына байланысты 
санкцияны барынша қатал етуіміз керек деп ойлаймын. Егер жазасы ауыр қылмыс болса көп 
адамдардың бұл істен қаймығатыны анық. Адам саудасына жəне құл еңбегін пайдалануға қарсы 
күрес жөніндегі халықаралық заңдардың барлық ережелері ішкі заңнамада көрініс тапқан жоқ. 

Қазіргі замандағы адам құқықтарын сақтамау проблемалары, атап айтқанда ұрлау, құлдық жəне 
адам саудасы сияқты қатыгездіктер өзектілігін тоқтатып қана қоймай, көбінесе кең тарала бастады. 
Сондықтан осы жағымсыз тенденциялармен күрес мемлекеттік саясатта соңғы орын алмауы керек. 
Қолданыстағы қылмыстық заңға адам саудасы жəне құл еңбегін пайдалану үшін жауапкершілікті 
көздейтін нормалардың енгізілуі Қазақстан заң шығарушыларының адамның физикалық еркіндігіне 
қол сұғушылыққа қарсы қылмыстық-құқықтық күресті күшейту жолындағы маңызды қадамы болып 
табылады. Алайда, менің ойымызша, осы нормалармен байланысты қылмыстар үшін жауапкершілікті 
белгілейтін кейбір нормалар жетілдірілуі қажет деп санаймын. Сол кезде ғана біз Қазақстан 
Республикасының Конституциясында көрсетілген адам бостандығының бұзылмай, қауіпсіз 
мемлекеттер қатарына кіруіне мүмкіндік аламыз. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Авторское право – раздел гражданского права, регулирующий отношения, связанные с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства [1, с.19]. 
Раньше, в средние века, автору претендовать на авторство своего творения было греховно, т.к. в 

то время считалось, что всяко творения является делом рук божьих. Но времена менялись, и 10 
апреля 1710 года впервые появилось авторское право, оно было заключено в Статуте королевы Анны 
– закон о правах авторов и книгоиздателей. 

Сейчас мир изменился. Если раньше проблемы авторского права возникали непосредственно у 
автора и издательства, то ныне, в эпоху глобального интернета с миллиардами пользователей - 
проблема  стала «немного» шире. 

В Республике Казахстан авторские права регулируют Глава 50 Особенной части ГК РК, статьи 
198-199 УК РК, а также Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». 

Однако, нет определенной конкретики в законодательстве РК о нарушениях авторского права в 
интернете. Интернет-пиратство - это нелегальное копирование и распространение материалов, 
охраняемых авторским правом, для личного или коммерческого использования [2]. 
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Естественно, авторские права в интернете наименее защищены  по ряду факторов, среди 
которых, как ни странно, главный плюс интернета – легкий доступ к любой информации.  Но это 
никак не означает, что с этим нельзя бороться. Множество стран давно начало борьбу с интернет-
пиратством, и ведет ее успешно. Так, В Ирландии пользователей файлообменных сетей, нарушающих 
авторские права, отключают от Интернета. В США подобное нарушение карается штрафом [2]. 

  Раньше интернет-пиратство было на пике, т.к. не было такого количества специальных 
сервисов с лицензионной продукцией. На сегодняшний день все больше людей начинает покупать 
фильмы, музыку. С каждым годом сервисы предлагают пользователем все больше и больше, а 
интернет-ресурсы с пиратскими файлами постепенно гибнут от штрафов и блокировок в поисковых 
системах. 

Увы, на данный момент законодательство в сфере защиты авторских прав в интернете развито 
довольно слабо. Даже в УК не предусмотрено никаких санкций за незаконное использование чужой 
интеллектуальной собственности. Например, в главе 50» Особенной части Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан - «Авторское право, нет абсолютно ни одной статьи, которая бы карала лицо, 
нарушившее права автора. В этой главе дается лишь разъясняется на что распространяются авторские 
права, а на что не распространяются, а так же говорится о видах авторских прав. Данный пробел в 
законодательстве нужно устранить, а способы его устранения можно позаимствовать в западных 
странах, где эта система отлажена и вполне здоро̀во функционирует. В качестве концепций идеи для 
усовершенствования Главы 50 ГК РК могу предложить: «Особенности использования объекта 
защищенного авторским правом», «Возмещение убытков автору за незаконное использования его 
интеллектуальной собственности».  

Конечно же, авторское право является важным компонентом гражданского права, ведь именно 
граждане Республики Казахстан являются  его непосредственными субъектами и, как мы понимаем, 
авторские права граждан должны быть так же хорошо защищены, как и прочие аспекты гражданского 
права. 

Разумеется, законодательство в будущем потерпит изменения. Сегодня наша страна на пороге 
четвертой модернизации, а это глобальные перемены, а в особенности в мире информационных 
технологий, где сейчас проблемы авторского права переживает не лучшие времена. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ РЕНТЫ РК 

 
Казахстан стабильно занимает низкие позиции по показателям защиты прав собственности и 

верховенства закона в этой области [1]. По сути, суды не могут контролировать агентов ренты в 
отношении права и законодательства РК. Имеют ли значение закон и суд для защиты прав 
собственности в Казахстане, и если да, то как? Есть веские причины ожидать, что нет. Казахстан 
чувствует себя достаточно неуверенно на международной арене, занимая 140-е место из 170 в 
отношении защиты прав собственности и коррупции [1]. На современном этапе судебной практики 
существует множество вопросов, касающихся ренты. Если быть точнее, то в Казахстане не 
существует судебной практики по данной теме. Но тем не менее, подобные вопросы возникают. 

Для начала предлагаю разобраться в понятии, что же это такое - договор ренты? Согласно статье 
517 ГК РК, по договору ренты у нас есть две стороны-получатель и плательщик. Получатель передает 
в полное распоряжение плательщику свое имущество, а второй в свою очередь обязуется в качестве 
платы в указанные сроки передавать оговоренную денежную сумму, либо оказывает предоставление 
услуг получателю, согласно направлению деятельности этого предприятия [2]. Отличительная черта 
соглашения ренты состоит в том, что выплата по ренте, как правило, исполняется продолжительно, 
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согласно конкретным периодическим платежам. Присутствие постоянной ренты характеризуется 
вводом обязательства плательщика ренты оплачивать ее без определенного срока, тогда как 
присутствие пожизненной ренты – до наступления смерти получателя.  

Более этого, считаю, то, что данное соглашение широко распространено для сохранения 
безопасности престарелых, лиц, не достигших 18 лет, недееспособных, а также для эффективного 
продвижения и жизнеобеспеченья некоммерческих предприятий.  

Законодатель РК приложил все условия, чтобы сделать договор реальным, но на деле он 
получился консенсуальным. Согласно понятию о договоре ренты можно заметить, что одна 
сторона(получатель) передает другой стороне(плательщику) оговоренное имущество, а никак не 
обязуется передать. Предлагаю обратиться к ГК Республики Казахстан, ст. 393. По 2 пункту этой 
статьи, договор можно считать заключенным с того момента, как необходимое имущество будет 
передано [3]. Но если при заключении договора требуется передача имущества, тогда такой договор 
является реальным.  

Договор ренты может содержать следующую оговорку-передача имущества в перспективе. 
Кроме того, необходимо учитывать специфику соглашения, по которой чаще всего объектом 
выступает именно недвижимое имущество. А договор недвижимого имущества-консенсуальный.  

Что касается правовых пробелов, то прошу обратить внимание к статье 519 ГК РК [2]. В ней 
говорится о том, что имущество ренты может быть передано за плату, либо же безвозмездно. 
Предлагаю рассмотреть этот вопрос более подробно и с разных ракурсов. Согласно пункту 2 этой же 
статьи, законодатель предлагает нам использовать при заключении договора ренты договор купли-
продажи и дарения. Но я считаю это понятие некорректным, так как договор дарения всегда 
предусматривает возмездность, а как мы знаем, договор дарения является безвозмездным. А при 
договоре купли-продажи проще использовать отсылки к определенным статьям, чем полностью 
относить ренту к договору о купле-продажи. Так что я думаю, вполне логично отнести ренту к 
самостоятельному виду договора. 

Следующий момент касается статья 521 ГК РК, в которой говорится об обеспечении исполнения 
денежных обязательств. Ссылаясь на 1 пункт данной статьи, при предоставлении прав на имущество 
ренты, получателю присуждается залоговое право на это имущество. Но зачем же человеку, который 
и так обременен обязательствами ренты, еще и право залога? А если прибавить положения статьи 526 
о выкупе ренты, которое является привилегированным и любое правило договора ренты не 
признается действительным? На эти вопросы законодатель не может дать ответа. 

Для ренты движимого имущества (например, денег), законодатель смог создать еще более 
интересное положение. Как я думаю, оно связано с тем, что никакой регистрации на движимое 
имущество не требуется. По статье 521, пункту 2 ГК РК сторона плательщика обязуется исполнять 
обязательства согласно статье 292 ГК РК, либо оформить страховое соглашение за соблюдение или 
несоблюдение выплат ренты. 

Если анализировать эту норму, то можно сделать некоторые выводы: положительность 
главенства условий о необходимости исполнения обязательств ренты движимого имущества, 
возможность самостоятельного выбора способа надлежащего исполнения (статья 285 ГК РК), а также 
страхование имущества ренты, что служит гарантом защиты интересов сторон ренты. 

Но способ исполнения своих обязательств стороны плательщика перед получателем может 
использоваться и для целей неправомерного обогащения, в своих интересах. Ведь сторона 
плательщика может назвать способом исполнения что-то, что в недостаточной форме будет 
гарантировать безопасность интересов стороны получателя. Конечно, это лишь субъективное 
предположение, но полностью его исключать нельзя.  

Я думаю, что исходя из приведенных выше условий и примеров можно сделать вывод, что 
необходимо изменить и дополнить некоторые положения ГК РК об исполнении обязательств ренты. 
Если мы говорим о недвижимом имуществе, то здесь лучше всего подойдет вариант обозначения 
ренты через подтверждение прав собственности на нее, в последствии которое будет иметь важное 
значение для дальнейших владельцев ренты на это имущество. А право залога на недвижимое 
имущество, которое отдано под ренту, я считаю лишним. Большее внимание стоит уделить защите 
интересов, касающихся имущества стороны получателя ренты движимого имущества, оно не до 
конца проработано законодателем. Согласно статье 512 п.2 ГК РК об отмене дарения, мы видим, что 
здесь не полностью просчитаны особенности отношений договора ренты. Это связано с ее длящимся 
характером. Поэтому все эти нормы не обеспечивают гарантию безопасности и поручительство 
должным образом, которые могут контролировать государство. Удержание и залог в этом случае 
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тоже будут неэффективны, так как неустойка при денежной несостоятельности стороны плательщика 
будет малоэффективна. Использование задатка в этом случае просто не представляется возможным. 
По итогу в качестве защиты у нас остается лишь страхование со стороны плательщика ренты.  
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COVID-19: КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 
Туризм для ряда стран является стратегически важной отраслью хозяйственной деятельности, со 

значительным вкладом в ВВП. Туристская сфера является одной из самых уязвимых и зависимых от 
социально-экономических, политических, природных факторов.  

С конца 2019 года пандемия вызвала беспрецедентные явления в области здравоохранения, 
социальной сфере и оказала глубокое негативное воздействие на глобальную экономику. По причине 
стремительного роста заболевших по всему миру, уже к 20 апрелю 2020 года ЮНВТО сообщила об 
ограничениях по всем туристским направлениям, в первую очередь это коснулось аэропортов, 
национальных границ, а также многих ключевых сфер туризма [1]. 

Эксперты в области туризма делают различные прогнозы о дальнейшем развитии туризма, так, 
например, Ф.Гальярдопредполагал еще весной 2020 года, что «туризм рухнет», а экономический 
коллапс коснется всего мира;пандемия изменит туристские предпочтения по направлению на 
внутренний туризм, также многие туристские компании могут сойти с рынка, если не пересмотрят 
существующую бизнес-модель и возможности цифровых технологий[2]. Стоит отметить, что в 
ноябре 2020 года основатель Microsoft Билл Гейтс предсказывал, что примерно 50% деловых поездок 
исчезнет в результате пандемии, с таким утверждением не согласны TourismEconomicsи 
подтверждают исследованиемSAPConcur, по результатам которого около 92% туристов с деловыми 
целями считают, что количество сделок и подписанных контрактов значительно уменьшились, 
потому что человеческий контакт нельзя заменить на онлайн [3,4]. 

Для более точного определения в мире кризисных явлений в сфере туризма, ЮНВТО с начала 
пандемии запустила ежемесячную специализированную панель по отслеживанию влияния пандемии 
на туризм. На основе барометра мирового туризма за январь 2021 года было выявлено, что туризм 
переживает самый глубокий кризис, подробнее (таблица 1). 

 
Таблица 1- Влияние пандемии на туристскую отрасль в цифрах основе барометра ЮНВТО, 

отчета McKinsey и Skift 
Показатель Краткая характеристика 

Международные туристские 
прибытия 

(с ночевкой) 

Снизились на 70% (за первые 8 месяцев), на начало 2021г. – на 74% в 
сравнении с данным периодом 2019 года; на 700 млн. меньше в 
сравнении с тем же периодом прошлого года. 

Экспортные доходы от туризма 
Потеря 1,3трлн. долларов, что в 11 раз больше, чем в год глобального 
кризиса 2009. 

Международные прибытия  в Азии 
и Тихоокеанском регионе 

Сокращение на 84% (на 300 млн меньше, чем в 2019г.) 

Международные прибытия на 
Ближнем Востоке и в Африке 

Сокращение на 75% 

Международные прибытия в Европе Сокращение на 70% (на 500 млн меньше, чем в 2019г.) 
Международные прибытия в Сокращение на 69%  
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Северной и Южной Америке 
Внутренний туризм Ускорение развития в Китае и России. 

Индекс уверенности ЮНВТО 
(данные 2020г.) 

Предельно низкое значение, восстановление всей отрасли – третий 
квартал 2021, возврат к уровню до пандемии – не ранее 2023 г.; по 
мнению агентства McKinsey, - не ранее 2024 г. 

Доходность авиаперевозок 
18 авиакомпаний обанкротились в течение нескольких месяцев;  
315 млрд. долларов – ожидаемые потери от пассажирских 
авиаперевозок в 2020 г., в 2009 г. было 70 млрд. 

Спрос на объекты размещения До 2023 г. не сможет достигнуть пред-карантинного уровня. 
Деятельность онлайн туристских 

агентств 
Несмотря на быструю реакцию к изменениям рынка, прибыльность 
сохранили немного лучше, чем другие индустрии. 

Деятельность каршеринга 

Такие компании, как Uber, Grab, Lyft сообщили о потерях от 0,4 до 
1,8 млрд. долларов и сократили сотрудников до 17%. 
Другие - сфокусировавшись на доставке еды, в результате чего 
потеряли минимум прибыли; некоторые компании в Гонконге и 
Новой Зеландии даже превысили уровень, имеющийся у них до 
пандемии. 

Деятельность 
круизных компаний 

Был испорчен имидж из-за вспышек заболеваемости на бортах, 
каждый месяц простоя вносит непоправимый ущерб в индустрию. 

Прогнозные данные января 2021г. 

-Рост спроса туризма под открытым небом и на природе, внутренний 
и slow туризм; 
-до 2023г. возврата к уровню до пандемии не ожидается, уровень 
2019г.будет достигнут в 2024 или позже; 
-внедрение вакцины возможно восстановит доверие потребителей и 
будет способствовать ослаблению ограничений в течение 2021г. 

Примечание – составлена автором на основе источников [5,6]. 
 
Также, по результатам отчета “Thetravelindustryturnedupsidedown” исследовательских агентств 

McKinsey и Skift, туристской отрасли необходимо налаживать и разрабатывать новые, 
нетрадиционные формы партнерства, которые могут привести к финансовой устойчивости. К 
таковым они относят технологическое партнерство, то есть, аналитические возможности и ноу-хау в 
области взаимодействия с потребителями, налаживание сотрудничества с крупнейшими 
технологическими компаниями, например, Google и Amazon, могут преобразовать и изменить сферу 
туризма в лучшую сторону, так, данные компании смогут взять на себя обслуживание различных 
инструментов бронирования и рекламы, понимание покупательского поведения. 

ОЭСР в конце 2020г. предложила наметить шаги для туристской политики, по причине 
неясности последствий и дальнейшего развития пандемии, возврат к «обычному» бизнесу не является 
актуальным (таблица 2). 

 
Таблица 2 -Предложения по туристской политике ОЭСР 

Шаги Действия 
Кризис как призыв к действию для 
правительства 

Адресная поддержка туристским компаниям, оценка 
рисков, координация государственных органов на 
различных уровнях 

Многостороннее сотрудничество и 
поддержка 

Совместная работа различных туристских предприятий, 
разработка системы для безопасных путешествий 

Оказание поддержки для широкого 
восстановления 

Особое внимание туристским экосистемам, наиболее 
уязвимым и пострадавшим 

Экономика устойчивого туризма Работа с компаниями туристского профиля после 
окончания поддержки 

Кризис – уникальная возможность Переход к устойчивым моделям развития туризма 
Улучшение процесса сбора 
информации 

Внедрение эффективных и детализированных индикаторов, 
программ для отслеживания развития туризма 

Примечание – составлено автором на основе источника [7]. 
 
Основная цель данных предложений – восстановление туризма, создание устойчивых бизнес-

моделей. Учитывая текущую ситуацию в связи с пандемией в туризме и в бизнесе, в целом, стоит 
принимать во внимание стратегические технологические тенденции на 2021 год, которые, по-нашему 
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мнению, также повлияют на цифровую экосистему в туристской отрасли (таблица 3). 
 
Таблица 3- Технологические тенденции Gartner для устойчивого развития в условиях пандемии 

и экономической ситуации во всем мире 
Тенденция Характеристика 

IoB 

Совокупность данных, которые используются для изменения поведения 
потребителей, условно можно поделить на: ориентированность на потребителей; 
независимость местоположения; устойчивость поставок. 
Данные, полученные в результате исследования, могут быть использованы для 
усовершенствования объекта, улучшения производительности, в том числе и 
предприятий, осуществляющих деятельность в сфере услуг. 

Стратегия общего 
опыта 

Совокупность различных взаимодействий с потребителем, сотрудниками, партнерами 
для преобразования результатов бизнеса в новые формы. 

Повышенная 
конфиденциальность 

Технологии: защита данных, специальная среда для анализа и хранения информации, 
шифр данных и создание алгоритмов хранения данных. Максимально эффективно 
применение в рамках сотрудничества с конкурентами. 

Распределенные 
облачные данные 

Новое поколение облачных вычислений: общедоступное облако, гибридное облако, 
периферийные вычисления. 

Осуществление 
операций в любом 

месте 

Операционная модель, позволяющая быть доступной в любом месте. Особенно 
актуально в сфере туризма. 

Сетка 
кибербезопасности 

Модульный подход к безопасности обработки и хранения данных. 

Гиперавтоматизация Для развития цифрового бизнеса, эффективности, скорости и демократизации. 
Примечание – составлена автором на основе источника [8]. 

 
В целом, выше представленные технологии привнесут качественные изменения в период 

сложной экономической и социальной ситуации во всем мире. Стоит отметить, что технологии, 
которые постепенно внедряются во многие сферы жизни, с течением времени все более 
модернизируются, поэтому необходимо своевременно реагировать на изменения в технологической и 
социально-экономической среде. В период пандемии индустрия туризма переживает кризисные 
явления, в этой связи перед различными объектами стояла задача соответствовать текущей ситуации 
и трансформироваться под условиями окружающей среды. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация 
Процессы государственного строительства и становления гражданского общества вызывают 

необходимость совершенствования государственной политики развития территорий и регионов, а 
также анализ управления благоустройства. Для достижения этой цели необходимы фундаментальные 
исследования в направлении выяснения сущности этой политики и ее модернизации. В частности, 
важность внедрения принципов надлежащего государственного управления благоустройством 
территории в Казахстане. Актуальными остаются вопросы совершенствования государственной 
политики регионального развития в свете ее обновления, а также законодательное разграничение 
территориального и регионального управления. Определены основные направления 
территориального благоустройства и ее развития. 

Ключевые слова: государственная политика, благоустройство, органы государственной власти, 
территория. 

 
Объектом статьи является очерчивание направлений совершенствования государственной 

политики территориального развития посредством исследования существующей правовой базы 
государственного управления благоустройством и сопоставления ее с приоритетами региональной 
политики. Вопрос благоустройства и озеленения современных городов в начале XXI века 
рассматривается как на государственном, так и на региональном уровне.  Исследователь Бутова Т.В. 
утверждает, что переход на местном и региональном уровне от системы управления сообществами к 
системе надлежащего управления и эффективного предоставления качественных услуг является 
мировой тенденцией. Аналогичную позицию отстаивает Свиридова Е.С. утверждая, что в мировой 
практике используются два основных подхода к управлению благоустройством территорий. Первый 
подход предполагает использование методов и инструментов управления коммерческой площадью на 
балансе области. Второй предусматривает активное вовлечение общественности в последний процесс 
[3. – 45 с.].  

С момента принятия Конституции Казахстана и основных нормативных правовых актов по 
вопросам территориального и регионального управления благоустройством, а также 
территориальных громад фактически происходило только на уровне городов и районных центров. 
Последнее обусловлено тем, что подавляющее большинство территориальных сообществ чрезмерно 
раздроблено и имеет слабую ресурсную базу. Из-за этого они не могут выполнять свои обязанности. 
В Законе Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», где справедливо обозначено, что в компетенцию акимата области, города 
входит разработка и представление в маслихат правила благоустройства территорий городов и 
населенных пунктов, разработанные на основании типовых правил благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, 
градостроительства и строительства [1]. Как следствие, функционирование органов местного 
самоуправления на территории Казахстана обеспечивает создание и поддержание благоприятной 
среды обитания, необходимой для всестороннего развития человека, его личной реализации [2]. 
Важно, что на основе данного закона можно обозначить следующие приоритеты государственной 
региональной политики: 

-  стимулирование   и   поддержка   местных   инициатив  по эффективному использованию 
внутреннего потенциала регионов для создания и поддержания полноценной среды обитания, а также 
повышения уровня жизни; 

- снижение территориальной дифференциации по индексу регионального человеческого 
развития; 

- формирование   конкурентоспособности    регионов    посредством разработки и реализации 
программ и проектов по повышению конкурентоспособности по благоустройству территорий; 

- стимулирование   межрегиональной    интеграции,    объединение региональных 
экономических, информационных, образовательных пространств в единое общее пространство, 
преодоление межрегиональной отчужденности; 
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- определение   проблемных   территорий   в   регионах   и   реализация государственных мер по 
решению проблем; 

- создание эффективной системы охраны окружающей среды путем учета экологической 
составляющей в стратегиях территориального развития, оценки, нивелирования и снижения 
антропогенного воздействия на окружающую среду регионов; 

- внедрение   эффективных   инструментов   государственной   поддержки интеграции, 
реализации межрегиональных программ и проектов по озеленению окружающей среды; 

- формирование   необходимой   для   реализации   государственной региональной политики с 
учетом Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан». 

- улучшение материального, финансового, информационного, кадрового и иного обеспечения 
развития регионов, содействие в осуществлении полномочий органов местного управления; 

- создание эффективных механизмов представления интересов районов на общеобластном 
уровне и интересов территориальных сообществ на региональном уровне. 

Таким образом, компетенция акимата области, города и приоритеты государственной 
региональной политики взаимосвязаны. Однако это происходит не со всеми положениями указанных 
юридических документов. Сразу возникает вопрос, как законодатель соотносит эти положения 
Закона что, в свою очередь, предусматривает формирование критериев трехуровневого характера. 
Последний предусматривает:  

- первый уровень - основной, представленный сообществами;  
- второй уровень - региональный, представленный регионами;  
- третий уровень - центральный.  
На каждом уровне функционируют соответствующие местные органы власти и исполнительные 

органы, в частности. Кроме того, территория административной единицы базового уровня 
определяется с учетом доступности основных государственных услуг, оказываемых на территории. 
Законодатель определяет участие ассоциаций и иных объединений органов местного 
самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в разработке и 
реализации государственной региональной политики, в том числе по управлению благоустройством.  

Согласно Евстратова Т.А. для прозрачного и демократического устоя по благоустройству 
территорий необходимо создать следующие организационные условия, гарантирующие исполнение 
полномочий органов местного самоуправления:  

- максимально   возможное    вовлечение    населения    в     принятие управленческих решений 
по вопросам местного значения и содействие развитию форм прямого суверенитета народа; 

- внедрение эффективных механизмов участия общественности в процессе принятия важных 
управленческих решений органами местного самоуправления, в частности, утверждение уставов 
территориальных громад, проектов градостроительных документов (городов, поселков); 

- обеспечение проведения общих собраний граждан по месту жительства в соответствии с 
законом и в соответствии с уставом территориальной общины с правом инициирования внеочередной 
отчетности должностных лиц местного самоуправления перед территориальной общиной; 

- создание консультативно-совещательных органов при органах местного самоуправления для 
проведения консультаций с общественностью; 

- совершенствование  порядка   создания   органов   самоорганизации населения [4. – 113 с.].  
Передача этих полномочий одной определенной группе выглядит неуместной на фоне 

происходящих событий. Дело в том, что статус местных государственных управлений должен быть 
изменен с органов общей компетенции на контролирующие органы, которые, с одной стороны, 
контролируют выполнение решений органов местного самоуправления, а с другой обеспечивают 
должное информирование о всех планах по развитию перед населением с соблюдением Конституции 
и законов Республики Казахстан. Но сейчас в системе исполнительной власти они выполняют 
функцию координации деятельности территориальных органов центральной исполнительной власти 
на определенной территории и выполнение этой функции требует методического обоснования. 
Необходимо решить вопросы, касающиеся оптимального объединения территориальных громад и 
обеспечения распределения полномочий между аппаратом акима и территориальными 
исполнительными органами. Формирование компетенций должно осуществляться с учетом 
возможности максимальной эффективности выполнения функций и задач на соответствующем 
уровне.  
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Несмотря на ряд шагов, инициированных Правительством Казахстана и сложную социально-
политическую, а также социально-экономическую ситуацию, необходимо продолжить работу по 
совершенствованию государственной политики по управлению благоустройством территории. 
Целесообразно внести соответствующие изменения в законодательство, касающиеся принципов 
реформирования местного самоуправления, распределения и уточнения полномочий его институтов 
и исполнительных органов, форм осуществления государственной и общественной деятельности, 
совершенствования материально-финансового обеспечения.  
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ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАРЫНДА ҮСТЕМЕ ШЫҒЫСТАРДЫ ТАРАТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, басқару жəне қызмет көрсетумен байланысты шығыстар 

үстеме шығыстар деп аталады. Оларды жекелеген жұмыс объектілерінің өзіндік құнына тікелей 
жатқызуға болмайды, өйткені олар құрылыс өндірісінің жалпы шығындары болып саналады. 

Құрылыс өндірісінің үстеме шығыстары екі топқа бөлінеді: 
1. Құрылыс машиналары мен техникасын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстары 
2. Жалпы өндірістік  үстеме шығыстар. 
Мердігерлік құрылыс ұйымдары оны ұстап тұруға жұмсалатын шығыстар айтарлықтай 

мөлшерге дейін жететін жеткілікті материалдық-техникалық базаға иелік етеді. Құрылыс 
машиналары мен техникасын пайдалану жəне ұстап тұру шығыстарының есебі үшін арнайы шот жоқ, 
соның салдарынан негізгі құрылыс машиналарының өнім өндіру нормаларын орындауы мен оның 
тиімді пайдалануын жүйелі бақылауды жүзеге асыру мүмкін емес. Одан өзге, есебін бірге жүргізу, 
үстеме шығыстарды жəне құрылыс техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстарын бөлу 
оларды құрылыс жұмыстарының тиісті объектілеріне объективті түрде есептен шығаруға мүмкіндік 
бермейді. Сондықтанда 8410 «Үстеме шығыстар» шоты құрамында 1 “Құрылыс машиналары мен 
техникасын ұстап тұру бойынша шығыстар” субшотын жəне 2 “Жалпы өндірістік үстеме шығыстар” 
субшоттарын ашу жəне шаруашылық субъектісінің Есеп саясатында оны бекіту көзделеді. 

Құрылыс машиналары мен техникасын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстарына: 
жанар-жағар майлардың құны; 
өндірістік құрал-жабдықтың амортизациясы; өндірістік құрал-жабдықтарды ағымдағы 

жөндеуден өткізу; 
жабдықтарды күтіп ұстайтын, жүргізетін жұмысшылардың еңбекақысы; 
еңебекақыдан аударымдар; электрқуаты, бу мен судың құны т.с.с. [1, б.76] 
Ауысымдық онкүндік рапорт ірі құрылыс машиналары жұмысының есебін жүргізу үшін негізгі 

бастапқы құжаттар болып саналады. Ол əрбір машина үшін мынадай көрсеткіштерден тұрады: нақты 
жəне жоспар бойынша өндірілген өнім атауы мен көлемі, сағаттармен есептегендегі уақыт, ауысым 
ішінде бос тұрып қалу, машиналардың жұмыс істейтін орны. Мұнда жұмыс есебі мен машинистке 
еңбекақы есептеу мəліметтері бар.  
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Шағын машиналар мен тетіктердің жұмысы олардың құрылыс алаңдарында күнтізбелік уақыт 
бойынша болуымен есепке алынады, ауысымдық рапорттар жасалмайды. Бір айда бір рет есеп 
беріледі, онда құрылыс объектілері бойынша əрбір машинаның атқарған машина-ауысымының саны 
көрсетіледі.  

Құрылыс техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстары өзіне келесілерді енгізеді: 
1. Бір жолғы шығыстар: тиеу жəне түсіру, машиналарды тасымалдау, құрастыру, бұзу жəне 

машиналарды сынап көру үшін қосу шығыстары – оларды жүзеге асыру кезінде 1720 немесе 2920 
“Болашақ кезеңдердің шығыстары” шотының дебеті бойынша есепке алынады, содан соң теңдей 
үлестермен “Құрылыс машиналары мен техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстары” 
субшотына аударылады.  

2. Ағымдағы шығыстар 8410/1 «Құрылыс машиналары мен техникаларын ұстап тұру жəне 
пайдалану шығыстары» шотында есепке алынады, сол үшін 8410/1 шоты құрамында шығыстар 
жекелеген баптар бойынша есептеледі: 

материалдар – жұмсалған отын, жағар май материалдары, электр қуаты құнын есепке алу үшін; 
жұмысшылардың еңбекақысы – машиналарды басқару жəне қызмет көрсетумен (мотористер, 
машинистер жəне т.б.) айналысатын жұмыскерлерге есептелген еңбекақыны көрсету үшін; 
еңбекақыдан бөлінген аударымдар – Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тəртіпте жəне 
мөлшерлерде  еңбекақыдан жасалған аударымдарды көрсету үшін;  негізгі құралдарды жөндеу – 
құрылыс машиналары мен техникасын жөндеуге кеткен шығыстарды көрсету үшін; негізгі 
құралдардың жəне материалдық емес активтердің амортизациясы” – құрылыс техникасының 
амортизациясын есепке алу үшін; жалгерлік ақы – жалға берілген құрылыс техникасы үшін төлейтін 
жалгерлік ақыны есепке алу үшін; өзге шығыстар – алдынғы баптарда есептелмеген шығыстар 
көрсетіледі.    

Ай соңында, құрылыс техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстары негізгі өндіріс 
жұмыстарының құрамына есептен шығарылады жəне объектілер арасында атқарылған машина-
ауысымның сметалық құнына пропорционалды бөлінеді. [2, б.76] 

Бір ай ішіндегі негізгі өндірістің есепке алынған үстеме шығыстары құрылыс жұмыстары 
өндірісінің жекелеген объектілері арасында бөлінеді. Бір мезгілде құрылыс жəне монтаж 
жұмыстарын жүргізетін ұйымдарда үстеме шығыстар алдымен жұмыс түрлері арасында бөлінуі тиіс, 
содан кейін құрылыс жəне монтаж жұмыстары өндірісінің жекелеген объектілері арасында бөлінеді.   

Жұмыс түрлері (құрылыс, металлконструкцияларды құрастыру, электр монтаж жұмыстары, 
құрал-жабдықтарды құрастыру) арасындағы негізгі өндірістің нақты үстеме шығыстарының сомасы 
орындалған  жұмыс    көлемінің  сметалық сомаларына пропорционалды бөлінеді. Құрылыс 
жұмыстары мен металл конструкцияларын монтаждаудың жекелеген объектілері арасындағы үстеме 
шығыстар тікелей шығындар сомасына пропорционалды, ал электрмонтаждау жəне құрал-
жабдықтарды құрастыру жұмыстары бойынша – негізгі өндіріс жұмысшыларының негізгі 
еңбекақысына пропорционалды бөлінеді.  

Отандық тəжірибеде құрылыс машиналары мен техникаларын ұстап тұру  жəне пайдалану  
шығыстарын  бөлу үшін мынадай  бөлу базалары қолданылады: жұмыс – сағат, машина – сағат.  

Үстеме шығыстарды тарату тəртібін «Тастан-А» ЖШС-тің  мысалында қарастырайық. Оның 
қызмет түрі - мамандандырылған құрылыс жұмыстары (басқа құрылыс-монтаж жұмыстары). 
Құрылыс машиналары мен техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану   шығыстарының есепті мерзім 
ішінде жалпы сомасы –  1 200 000 тенгені құрайды. Құрылыс объектілері бойынша орындалған 
машина-сағат саны:  

1 объект  -  35 000 машина-сағат  
2 объект  -  25 000 машина-сағат 
Барлығы –  60 000 машина-сағат 
1 машина-сағатқа шығындар ставкасы = 1 200 000 тг. : 60 000 = 20 тенге/м-с. 
 Құрылыс объектілерінің өзіндік құнына енгізілетін шығындар:  
1 объект =20×35 000 =  700 000 тг., 
2 объект =20×25 000 =  500 000 тг. 
Барлығы -                    1 200 000 тг. 
Таратылған сомаларға мынадай бухгалтерлік жазулар беріледі:  
Дебет     8110 «Негізгі өндіріс»/ субшот 1 объект – 700 000   
Дебет     8110 «Негізгі өндіріс»/ субшот 2 объект -  500 000   
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Кредит   8410/1«Құрылыс машиналары мен техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану 
шығыстары» – 1 200 000. 

Егер  құрылыс ұйымында құрылыс жəне монтаждау жұмыстары бір мезгілде жүргізілсе үстеме 
шығыстарды алдымен жұмыстар арасында тарату керек. Сметалық нормалар бойынша үстеме 
шығыстар мөлшері мынадай: 

1. Құрылыс жұмыстары бойынша – 12% тікелей шығындар сомасынан. 
2. Монтаждау жұмыстары бойынша – 80% негізгі еңбек ақы сомасынан. 
«Тастан-А» ЖШС-гінде   ай ішінде орындалған жұмыстар көлемінде тікелей  шығындар сомасы 

-  9 000,0 мың.тенге,  ал монтаждау жұмыстарын орындаған жұмысшылардың еңбек ақысы 
шығындары  – 2040,0 мың.тенге. 

Бір айдағы үстеме шығыстардың нақты сомасы – 2 850,0 мың.тенге, Осы соманы құрылыс жəне 
монтаждау жұмыстары арасында тарату қажет. 

 1. Үстеме шығыстардың сметалық мөлшері: 
а) құрылыс жұмыстары бойынша  тікелей шығындардан – 12%;  
 9 000,0 х 12% : 100% = 1 080,0 мың. тенге.  
б)  монтаждау жұмыстары бойынша – 80%   негізгі еңбек ақы сомасынан: 
2040,0 х 80% :  100% = 1 632,0  мың. тенге 
2. Үстеме шығыстардың жалпы сметалық сомасы: 
1 960,0 мың.тг + 832,0 мың.тг    = 2 792,0 мың.тг. 
3. Үстеме шығыстарды тарату коэффициенті: 
                      2 850,0 : 2792,0 =1,02077 
4. Құрылыс жұмыстарына жатқызылатын үстеме шығыстар: 
                    1 960,0 х 1,02077 = 2 000,7 мың.тенге 
5.Монтаждау жұмыстарына жатқызылатын үстеме шығыстар: 
                    832,0 х 1,02077 = 849,3 мың.тенге 
                    Барлығы: 2 850,0 мың.тенге 
Осыдан кейін үстеме шығыстар құрылыс объектілері арасында таратылады. 
Мысалы, «Тастан-А» ЖШС-гінде  есепті айда екі объектіде  құрылыс жəне  монтаж жұмыстары 

атқарылды. Шығарылған шығындар сомасы мынадай болды (мың. тг.): 
 

Объекттер түрі Тікелей шығындар Жұмысшылардың еңбек ақысы  
 1 объект 3000,0  700,0 
 2 объект 6000,0  1340,0 
Барлығы 9000,0 2040,0 

 

 Тікелей 
шығын 
дар  

Үлес 
салма 
ғы  
%  

Үстемешығыстар 
сомасы  

Жұмысшылардың 
еңбек ақысы  

Үлес 
салма 
ғы  
%  

Үстеме 
шығыстар 
сома сы  

Барлық 
үстеме 
шығыстар 
сомасы  

№ 1  3000,0 33,3  666,2 700,0 34,3 291,3 957,5 

№ 2  6000,0 66,7 1 334,5 1340,0 65,7 558,0 1892,5 

Жиы-
ны  

9000,0 100,0 2000,7 2040,0 100,0 849,3 2 850,0 

 
Таратылған үстеме шығыстар сомасына мынадай бухгалтерлік жазулар беріледі: 
    Дебет   8110/1 «Негізгі өндіріс» 1 объект -       957,5 
    Дебет   8110/2 «Негізгі өндіріс» 2 объект -      1892,5 
    Кредит 8410 «Үстеме шығыстар»                  - 2850,0 
    Халықаралық тəжірибеде үстеме шығыстарды таратудың дуалистикалық əдісі қолданылады. 

Ол шығындарды тұрақты жəне айнымалы  түрге бөлуге негізделген. [3, б. 156] 
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Осы əдісті «Тастан-А» ЖШС-гінің  мысалында қарастырайық, үстеме шығыстар сомасы – 1790,0 
мың теңгені құрайды, кəсіпорын үстеме шығыстарды таратудың дуалистикалық əдісін қолданады. 
Үстеме шығыстарды талдау нəтижесінде тұрақты үстеме шығыстар сомасы – 790 мың теңге, жоспар 
бойынша 700 мың теңгеге тең болды. Айнымалы үстеме шығыстар сомасы 1 000,0 мың теңгені 
құрайды. Үстеме шығыстарды тарату базасы ретінде негізгі жұмысшылардың орындаған жұмыс 
уақыты алынған жəне ол есепті мерзімде 800 адам-сағатқа тең болды, оның ішінде: 

       1 объектіде – 200 адам-сағат, 
       2 объектіде – 600 адам-сағат.  
Жоспарланған жұмыс уақыты 750 адам-сағат, оның ішінде: 
       1 объектіде – 250 адам-сағат, 
       2 объектіде – 500 адам-сағат.  
       Енді үстеме шығыстарды дуалистикалық əдіспен таратайық. 
Айнымалы үстеме шығыстар:  тарату ставкасы =1000,0мың тг : 800 адам-сағат = 1,25 мың.тг. 
                                    1 объектіге –    200 х 1,25 =  250,0 
                                    2 объектіге –    600 х 1,25 =  750,0 
                          барлығы:                              1000,0 мың.тг. 
Тұрақты үстеме шығыстар:   тарату ставкасы = 700,0 мың тг : 750 адам-сағат = 0,933 мың.тг. 
                                     1 объектіге –    200 х 0,933 =  186,6 
                                     2 объектіге –    600 х 0,933 =  559,8 
                                     барлығы:                                746,4 мың.тг. 
Дебет   8110/1 объект –    250,0 + 186,6 =   436,6 мың.тг. 
Дебет   8110/2 объект –    750,0 + 559,8 = 1309,8 мың.тг. 
Кредит 8410 «Үстеме шығыстар»             1746,4 мың.тг. 
Таратылмаған тұрақты үстеме шығыстар = 1790,0 – 1746,4 = 43,6 мың.тг. 
Таратылмаған тұрақты үстеме шығыстар тағы таратылады: 
 

Объект Нақты 
адам-сағат 

Бюджеттік 
ставка 

Таратылған 
сома 
(мың.тг) 

Үлес 
салмағы  

Шығарылатын 
сома 
(мың.тг) 

 № 1 200 0,933 186,6 25,0  10,90 

№ 2 600 0,933 559,8 75,0  32,70 

Барлығы: 800 - 746,6 100,  43,60 

 
Таратылмаған тұрақты үстеме шығыстар  сомасын шығару (мың.тг.): 
Дебет 7010 «Өткізілген өніммен көрсетілген қызметтің өзіндік құны»/1 объект –   10 900 тенге  
Дебет 7010«Өткізілген өніммен көрсетілген қызметтің өзіндік құны»/2 объект  –   32 700  тенге 
Кредит 8410 «Үстеме шығыстар»   – 43 600 тенге. 
Зерттелген серіктестікте үстеме шығыстар есепті мерзім соңында төменде көрсетілген 

əдістермен таратылмайды, бұл жағдай аталған шығыстарға бақылау жүргізуге кедергі жасайды. 
Сондықтан құрылыс машиналары мен техникаларын ұстап тұру жəне пайдалану шығыстарын бөлек 
есептеуді жəне таратуды ұсынамыз. 

Сонымен, құрылыс ұйымдарының үстеме шығыстары қызметтің маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады, оларды таратудың ұтымды əдістерін қолдану  құзыретті басқаруға, үстеме шығыстарды  
ұтымды деңгейге дейін төмендетуге жəне өз қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА КАЗАХСТАНА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
В декабре 2016 года была утверждена Программа развития производительной занятости и 

массового предпринимательства на 2017-2021 годы, которая заменила Дорожную карту занятости на 
2020 год. Финансирование программы предполагала выделение 87 млрд тенге в 2019 году, что 
немного больше, чем в предыдущие годы. Основные задачи программы не претерпели существенных 
изменений, безработица в первом была поставлена на уровне не выше 5%, в новой программе - уже 
на уровне не выше 4,8%. Кстати, такой уровень официальной безработицы фактически был достигнут 
во второй половине 2018 года. В качестве нововведения можно отметить создание единой цифровой 
платформы для трудоустройства (электронной биржи труда), запущенной в конце 2017 года. По 
данным сайта биржи труда, на ее платформе зарегистрировано более 100 тысяч работодателей, более 
полумиллиона претендентов, при этом указано, что количество занятых превышает 100 тысяч 
человек. 

Согласно данным программам занятости, с 2011 по 2018 год было трудоустроено почти 2 
миллиона человек, тогда как в 2012-2016 годах в среднем было трудоустроено 150 тыс. человек в год, 
в 2018 году этот показатель приближался к 700 тыс. человек (рисунок 1). Столь высокие показатели 
занятости граждан при практически неизменной общей численности занятых 8,5-8,7 млн человек в 
указанный период вызывают недоверие к показателям госпрограмм. Например, в 2018 году 
количество самозанятых уменьшилось на 94 тысячи, а количество сотрудников увеличилось на 217 
тысяч, что более чем в три раза ниже приведенного в программе показателя количества занятых в 677 
тысяч. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1. а) Программа занятости, затраты б) Программа занятости, показатели 
Примечание: составлено автором на основе источника [1] 

 
В результате возникает много вопросов относительно надежности публикуемых цифр, как 

статистики, так и данных государственных органов, сообщающих о высоких достижениях. Высокие 
показатели занятости при стабильной численности занятого населения могут свидетельствовать о 
краткосрочном и некачественном характере создаваемых рабочих мест, вероятности наличия 
приписок, поскольку упор делается на достижение количественных показателей. Дисбаланс на рынке 
труда, связан с сырьевой структурой экономики, низкой конкурентоспособностью частного сектора, 
огромным теневым сектором (от 20% ВВП по оценкам госорганов до 40% по оценкам МВФ) и 
неэффективное вмешательство государства в экономику, которое субсидирует некачественную 
занятость [2, c.357]. 
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В результате из 8,7 миллиона занятых только 3,8 миллиона человек действительно прозрачны с 
точки зрения уплаты налогов. Остальная часть представлена работниками малого бизнеса, 
подчиненными рабочими и само занятыми. Подводя итоги, можно сказать, что без достоверной 
информации о рынке труда, качественных характеристик спроса и предложения трудно ожидать 
эффективного решения имеющихся проблем. Такое положение дел указывает на низкий потенциал 
использования трудовых ресурсов, деградацию навыков и квалификации рабочих из-за нестабильной 
случайной работы, в основном в сфере услуг. 

Проблемы нехватки квалифицированных кадров, прозрачности рынка труда, налаженного 
канала обратной связи, мобильности трудовых ресурсов, создания качественных рабочих мест в 
рамках государственных программ решаются формально и зачастую лишь финансируют 
существующие проблемы. По результатам проверок были выявлены такие нарушения, как хищение 
выделенных средств, обучение по невостребованным специальностям, хищение кредитов, фиктивная 
занятость с участием умерших и инвалидов. 

Экономика показала хорошие темпы роста на 4,1% в 2017 и 2018 годах с преобладающим 
вкладом сырьевого сектора, чему способствовали цены на нефть, которые показали ежегодный рост 
на 30% в указанный период. Статистика занятости показывает опережающий рост занятости в сфере 
услуг по сравнению с промышленностью, где производительность труда низкая, что отражается в 
слабом росте реальной заработной платы. На фоне положительного экономического роста в 
последние два года государство в основном направляло средства на спасение банковской системы, 
которая в совокупности превысила 6% ВВП. Однако кредитование экономики так и не началось, доля 
кредитов в ВВП упала с 24% в 2017 году до 21% в 2018 году [1]. 

В результате в не сырьевом секторе экономики даже при улучшении макропоказателей 
активность остается ограниченной. На последнем заседании партии «Нур Отан» в конце февраля 
были озвучены новые инициативы по повышению благосостояния и качества жизни населения, где 
на повышение заработной платы предусмотрено 1 трлн. тенге. 

Основной рост произойдет за счет повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. 
Ситуация с торможением реформ по модернизации экономики вызывает все большее беспокойство, 
учитывая, что после 2020 года ожидается значительный рост предложения рабочей силы за счет 
большого поколения рожденных в 2000-х годах. 

Кроме того, риски несет повсеместная автоматизация и роботизация, которая набирает обороты 
в мире. Например, внедрение промышленных роботов на АвтоВАЗе привело к сокращению более 70 
тысяч рабочих в соседней России, в Китае Foxconn, где собирают iPhone, сократила 60 тысяч человек. 
В Казахстане, конечно, ниже зарплаты, тем не менее, жертвами автоматизации могут стать десятки, а 
может и сотни тысяч продавцов, бухгалтеров, водителей, охранников. 

При этом реальная заработная плата сотрудников будет выведена из текущего спада, в том числе 
за счет Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства, посредством 
административных мер по регулированию инфляции, которые будут носить временный характер 
(рисунок 2). В свою очередь, в сложной ситуации сами малые и средние предприятия, которые могли 
поглощать трудовые ресурсы [3]. 

 

а) б) 
Рисунок 2. а) Вклад в рост доходов от зарплат б) Реальные зарплаты 

Примечание: составлено автором на основе источника [1]  
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Текущее состояние рынка труда в Казахстане характеризуется активной государственной 
поддержкой, относительно высоким уровнем занятости и довольно низким уровнем безработицы. В 
то же время наблюдаются негативные тенденции в формировании спроса и предложения на рабочую 
силу. Таким образом, в условиях оттока экономически активного населения из села в город давление 
на городской рынок труда и трансформация сельского общества усиливается. Несмотря на то, что 
уровень безработицы среди молодежи снижается, наблюдается несоответствие полученного 
образования требованиям рынка труда. 

Более того, занятость в неформальном секторе остается одним из препятствий на пути 
социально-экономического развития. Большинство видов деятельности в неформальном секторе 
характеризуются низкой производительностью и неадекватным уровнем доходов. Кроме того, 
остается значительное количество самозанятых, особенно в южных регионах республики, что 
приводит к увеличению экономической нагрузки на государство. 

Характеризуя особенности внешней миграции, следует отметить значительный отток населения 
за границу, что создает значительные перекосы на региональных рынках труда. Под влиянием 
экономических факторов усиление внутренних миграционных потоков рабочей силы вызывает 
региональную дифференциацию рынка труда. В то же время, эти негативные тенденции смягчаются 
за счет реализации государственных мер по обеспечению занятости. Программы занятости населения 
основаны на стратегических планах развития государства и в значительной степени учитывают 
особенности современного развития. 

Меры по снижению безработицы, в том числе среди молодежи, поддерживают развитие малых и 
средних предприятий с целью сохранения новых рабочих мест, организуют эффективную систему 
профессионального обучения и переподготовки безработных с учетом потребностей рынка труда, 
создание рабочих мест. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ РК НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
 
Для углубления исследования банковского кредитования необходимо проанализировать 

эффективность кредитной деятельности казахстанских банков и их потенциал в развитии кредитных 
отношений. В основу аналитического исследования была взята методика расчета интегрального 
показателя с помощью метода многомерной средней по формуле средней геометрической по 
индексам оценки характеристик деятельности банка, предложенной в работах [1, с. 121; 2, с. 52-70], с 
некоторыми изменениями и дополнениями. 

Оценку эффективности банковского кредитования можно осуществить по трем группам 
показателей: I группа – показатели, характеризующие кредитный потенциал банков второго уровня 
Республики Казахстан, II группа – показатели, характеризующие результативность кредитных 
операций банка, III группа – показатели, характеризующие состояние возвратности банковских 
кредитов (таблица 1).  
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Таблица 1 - Показатели, характеризующие эффективность кредитной деятельности 
коммерческих банков 
Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Характеристика показателей 

Показатели, характеризующие кредитный потенциал коммерческих банков 
индекс объема ссудного 
портфеля банка V

VI
C

C
Vc

0

1=  V C1
 – объем ссудного портфеля банка в отчетном 

периоде; 

V C0
- объем ссудного портфеля банка в базисном 

периоде 
индекс доли ссудного 
портфеля в активах банка S

SI
a

a
Sa

0

1=  S a1
 – доля ссудного портфеля в активах банка в 

отчетном периоде; S a0
– доля ссудного портфеля в 

активах банка в базисном периоде 
индекс соотношения 
ссудного портфеля и 
объема привлеченных 
депозитов банка 

C
CI

d

d
Cd

0

1=  C d1
– соотношение ссудного портфеля и объема 

привлеченных депозитов банка в отчетном периоде; 

Cd 0
 – соотношение ссудного портфеля и объема 

привлеченных депозитов банка в базисном периоде 
индекс соотношения 
ссудного портфеля и 
величины собственного 
капитала банка 

C
CI

k

k
Ck

0

1=  C k1
 – соотношение между ссудным портфелем и 

величиной собственного капитала банка в отчетном 

периоде; C k 0
 – соотношение между ссудным 

портфелем и величиной собственного капитала банка в 
базисном периоде 

Показатели, характеризующие результативность кредитных операций коммерческих банков 
индекс доли кредитного 
рынка, занимаемой 
банком  

S
SI

m

m
Sm

0

1=  S m1
 – доля ссудного портфеля банка в совокупном 

ссудном портфеле банковского сектора за отчетный 
период; S m0

- доля ссудного портфеля банка в 

совокупном ссудном портфеле банковского сектора в 
базисном периоде 

индекс процентной 
маржи банка C

CI
m

m

0

1
Im

=  C m1
 – процентная маржа банка за отчетный период; 

Cm0
– процентная маржа банка за базисный период 

индекс доходности 
кредитных операций 
банка 

P
PI

C

C
Pc

0

1=  PC1
– доходность кредитных операций банка в 

отчетном периоде; PC 0
 – доходность кредитных 

операций банка в базисном периоде 
индекса соотношения 
доходов, связанных с 
получением 
вознаграждения, и 
расходов, связанных с 
выплатой 
вознаграждения 

P
PI

e

e
Pe

0

1=  Pe1
 – соотношение доходов банка, связанных с 

получением вознаграждения, и расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения, в отчетном периоде; 

Pe0
 – соотношение доходов банка, связанных с 

получением вознаграждения, и расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения, в базисном периоде 

Показатели, характеризующие состояние возвратности банковских кредитов 
индекс доли 
просроченной 
задолженности в ссудном 
портфеле банка 

N
NI

C

C
Nc

0

1=  N C1
 – доля просроченной задолженности в ссудном 

портфеле банка за отчетный период; N C 0
- доля 

просроченной задолженности в ссудном портфеле 
банка в базисном периоде 

индекс доли 
просроченной 
задолженности в общем 

N
NI

a

a
Na

0

1=  N a1
 – доля просроченной задолженности в общем 

объеме активов банка за отчетный период; N a0
– доля 
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объеме активов банка просроченной задолженности в общем объеме активов 
банка за базисный период 

индекс доли кредитов с 
просрочкой платежей 
свыше 90 дней в ссудном 
портфеле банка 

N
NI

i

i
Ni

0

1=  N i1 – доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 

дней в ссудном портфеле банка в отчетном периоде; 

N i0  – доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 

дней в ссудном портфеле банка в базисном периоде 
Примечание: составлено на основе источника [1, с. 121] 

 
Временными рамками исследования явились 2018 и 2019 гг., в качестве показателей отчетного 

периода были взяты показатели на конец 2018 года, а в качестве показателей базисного периода – 
показатели на конец 2019 года. Был проведен анализ эффективности кредитной деятельности банков 
АО «Народный банк Казахстана» и ДБ АО «Сбербанк» (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели кредитного потенциала АО «Народный банк Казахстана» и ДБ АО 

«Сбербанк»  
Показатели  АО «Народный банк 

Казахстана» 
ДБ АО «Сбербанк» 

2019г 2018г Изм-е  2019г 2018г Изм-е  
Индекс объема ссудного 
портфеля банка 

1,07 1,09 - 0,02 1,15 1,09 -0,06 

Индекс доли ссудного 
портфеля в активах банка 

0,41 0,39 +0,02 0,58 0,59 -0,01 

Индекс соотношения ссудного 
портфеля и депозитных 
ресурсов банка 

0,59 0,53 +0,06 0,78 0,76 +0,02 

Индекс соотношения ссудного 
портфеля и собственного 
капитала банка 

2,87 3,27 -0,40 5,97 7,01 -1,04 

Примечание – рассчитано автором на основе данных [3, 4] 
 
У анализируемых банков наблюдается значение индекса объема ссудного портфеля выше 1, что 

положительным показателем развития кредитной деятельности. За анализируемый период у банков 
наблюдается снижение индекса соотношения ссудного портфеля и собственного капитала. 
Причинами данной тенденции явились увеличение величины собственного капитала АО «Народный 
банк Казахстана» и ДБ АО «Сбербанк». 

Аналогичным способом были рассчитаны показатели, характеризующие результативность 
кредитных операций банков второго уровня РК, и показатели, характеризующие состояние 
возвратности банковских кредитов. Затем были рассчитаны сводный индекс кредитного потенциала 
банка (формула (1), индекс результативности кредитных операций (формула (2) и индекс 
проблемности банковских кредитов (формула (3): 

 

4 IIIII CkCdSaVcCp ⋅⋅⋅=     (1) 

4
Im IIIII PePcSmEc ⋅⋅⋅=     (2) 

3 IIII NiNaNcR ⋅⋅=      (3) 

 
При этом на основе полученных значений интегральных индексов по анализируемым банкам 

второго уровня РК был рассчитан сводный индекс кредитного потенциала, представленный в таблице 
3. 
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Таблица 3 – Интегральные индексы АО «Народный банк Казахстана» и ДБ АО «Сбербанк» 
Показатели  АО «Народный банк Казахстана» ДБ АО «Сбербанк» 

2019г 2018г. Изм-е  2019г. 2018г. Изм-е  
Индекс кредитного 
потенциала банка 

0,92 0,93 -0,01 1,33 1,36 -0,03 

Индекс результативности 
кредитных операций банка 

1,01 0,91 +0,1 1,02 0,98 +0,04 

Индекс проблемности 
кредитов банка  

0,92 0,82 +0,1 0,98 2,78 -1,8 

Примечание – рассчитано автором  
 
В соответствии с данными таблицы 3, значения сводного индекса кредитного потенциала 

анализируемых банков в основном около 1. Это свидетельствует о достаточном кредитном 
потенциале анализируемых банков. 

Таким образом, рассчитанные интегральные индексы АО «Народный банк Казахстана» и ДБ АО 
«Сбербанк» дают возможность проведения сравнительного анализа их кредитной деятельности, 
нивелируя различия в масштабах банковского бизнеса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

СУБЪЕКТА 
 

Современные условия ведения бизнеса в большей степени характеризуются своей 
неопределенностью и нестабильностью, но 2020 год это в очередной раз подтвердил, так как 
большинство компаний были не готовы к таким последствиям и к сожалению, некоторые из них не 
успели приспособиться к сложившейся ситуации и оказались банкротами. К сожалению, данный 
опыт позволил понять другим компаниям насколько важна система управления и оптимизации 
денежных потоков предприятия, так как эта система позволяет компенсировать неравномерность 
поступления денежных средств и дает возможность оперативно ими распоряжаться. 

По мнению профессора Н. Ф. Самсонова управлением денежными потоками компании считается 
акт балансирования доходов бизнеса с его расходами. Система управления денежными потоками 
выстраивает стратегию использования денежных средств таким образом, чтобы компания имела 
положительным денежный поток в любой период времени. Некоторые владельцы бизнеса могут 
путать такое понятие как система управления прибылью компании с системой управления 
денежными потоками, это суждение ошибочно. Потому как денежным потоком считается движение 
денежных средств на счетах компании, а прибылью считаются те средств, что остались от доходов 
после вычета всех расходов. Компания может считаться прибыльной и при этом не иметь 
достаточного потока денежных средств, что в долгосрочной перспективе может привести к 
финансовой неустойчивости. Именно поэтому компаниям стоит организовать систему управления 
денежными потоками чтобы обеспечить свою финансовую устойчивость и платежеспособность [1].  

Оптимизация денежных потоков и внедрение системы управления ими в компаниях имеет 
значения по следующим нижеприведенным причинам:  
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1. Денежные потоки компании представляют ее так называемую «кровеносную систему», 
потому как они «питают» ее деятельность и, следовательно, без них нельзя говорить о какой-либо ее 
результативности. 

2. Синхронизированность потоков денежных средств во времени характеризует финансовую 
стабильность компании и обеспечивает ее развитие в перспективе. Следовательно, чем более удачно 
распределены поступления и расходования потоков денежных средств во времени, тем более 
успешно осуществляется достижение бизнес-целей компании.  

3. Стабильное поступление денежных средств в компании ускоряет обороты ее капитала, что 
приводит к снижению финансового цикла и уменьшению потребности в капитале для осуществления 
операционной деятельности. Такой результат достигается при рациональном подходе к управлению 
денежными потоками [2].  

Совокупность финансовых методов составляющих традиционную систему управления 
денежных средств состоит из следующих моментов:  

- проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженностей компании;  
- правильный выбор режима налогообложения и рациональная оптимизация всех возникающих, 

в связи с этим, расходов; 
- введение системы планирования как отчета о финансовом положении компании, так и отчета о 

движении денежных средств;  
- использование современных прикладных финансово-математических программ, позволяющих 

компаниям выбирать наиболее оптимальные условия получения кредитов, а также позволяющих 
анализировать проекты для их дальнейшего финансирования; 

- построение рациональной системы выплаты кредитных займов и так далее.  
Помимо вышеприведенных традиционных подходов к управлению денежными потоками 

компании существуют две главные тенденции: 
1. Повсеместное использование облачных приложений для управления финансами. Лидерами 

среди данного типа приложений в Казахстане за 2020 год стали «1С: Fresh» и «Учёт.Бухгалтерия». 
Если ранее компании не решались переходить на облачные приложения, то 2020 год побил все 
рекорды, так как специалистам понадобился доступ к финансовым данным компании из любой точки 
мира. И облачные приложения оказались действительно удобны, так как позволяют 
автоматизировать часто используемые хозяйственные операции, что является индикатором лучшей 
видимости и гибкости управления потоками денежных средств компании при условии настройки 
синхронизации разного типа приложений, а компании, которые предоставляют данные приложения, в 
свою очередь гарантируют сохранность данных.  

2. Data science в управлении финансами. Использование Data Science в системе управления 
денежными потоками крупных компаний — это уже не просто тенденция, а необходимость идти в 
ногу с конкурентами. Компании должны понимать, что технологии big data могут помочь им 
эффективно управлять своими финансовыми ресурсами для того, чтобы сделать принятие своих 
управленческих решений более эффективными и рациональными [3].  

Финансовый успех компании основывается на обеспечении ее финансовой стабильности и 
одновременно на обеспечении максимизации такого показателя как стоимость компании, главным 
фактором формирования которого являются потоки денежных средств компании. Поэтому система 
управления денежными потоками компании является одной из главных составляющих ее финансовой 
политики. От того как качественно и рационально будут распределены денежные средства компании 
зависит как ее финансовое положение, так и платежеспособность.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НПП РК «АТАМЕКЕН» 

 
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» — это некоммерческая организация. 

Создана для усиления переговорной силы бизнеса с Правительством РК и государственными 
органами. Палата предпринимателей представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, 
охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю 
торговлю. Главная задача «Атамекена» – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого 
охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных 
нормативных правил работы бизнеса. 

Инновационные сектора представляют собой все направления новой экономики, развитие 
которых во многом определяется результатами научных исследованᡃий и рᡃазрᡃаботок, в том числе: 
отрᡃасли мобильнᡃых и мультимедийнᡃых и нᡃанᡃотехнᡃологий, рᡃобототехнᡃики, поиска и открᡃытия 
энᡃерᡃгии будущего. 

Рᡃеализация прᡃогрᡃаммы «Эконᡃомика прᡃостых вещей». 
По прᡃогрᡃамме льготнᡃого крᡃедитованᡃия изъявили желанᡃие участвовать в прᡃогрᡃамме 177 

компанᡃии с прᡃоектами нᡃа сумму 126,1 млрᡃд.тенᡃге.  
Одобрᡃенᡃо 112 прᡃоектов нᡃа сумму 16,8 млрᡃд.тенᡃге, в том числе в 2020 году -38 прᡃоектов нᡃа 3,2 

млрᡃд.тенᡃге. 
Нᡃа рᡃассмотрᡃенᡃии в БВУ нᡃаходится 14 прᡃоектов нᡃа 5,2 млрᡃд.тенᡃге.  
Нᡃа стадии идеи -51 прᡃоект нᡃа 104,1 млрᡃд.тенᡃге. 
Ведётся рᡃабота по модерᡃнᡃизации прᡃомышленᡃнᡃых прᡃедпрᡃиятий, что обеспечит улучшенᡃие 

безопаснᡃости и увеличенᡃие прᡃоизводительнᡃости трᡃуда, оптимизацию технᡃологических прᡃоцессов. 
Элеменᡃты Инᡃдустрᡃии 4.0 уже внᡃедрᡃяются нᡃа 10 крᡃупнᡃых прᡃедпрᡃиятиях области: АО 

«АрᡃселорᡃМитталТемирᡃтау», ТОО «Корᡃпорᡃация Казахмыс», АО «Еврᡃазианᡃ Фудс», АО «ЖГОК», АО 
АК «Алтынᡃалмас», ТОО «Мэйкерᡃ», ТОО СП «Алайгырᡃ», АО «Шубарᡃколь комирᡃ», ТОО «Kazakhmys 
Coal», ТОО «Меднᡃая компанᡃия Коунᡃрᡃад». 

 
Таблица 1- Рᡃеализация прᡃогрᡃаммы льготнᡃого крᡃедитовая «Эконᡃомика прᡃостых вещей» 

 2019 год 2020 год  
(факт нᡃа 
16.04.2020г) 

Всего  
за 2019-2020гг 

Количество прᡃоектов 74 36 110 

Сумма инᡃвестиций (крᡃедитов). млнᡃ.тенᡃге 13539,1 2962,7 16501,8 

Созданᡃо нᡃовых рᡃабочих мест 533 35 568 
П рᡃ и м е ч а нᡃ и е – составленᡃо авторᡃом по источнᡃику [6] 

 
Отрᡃаслевая стрᡃуктурᡃа одобрᡃенᡃнᡃых прᡃоектов по «Эконᡃомика прᡃостых вещей» в 2019-2020 гг: 
Прᡃоизводство прᡃодуктов питанᡃия - 5 прᡃоектов нᡃа сумму 5 399,8 млнᡃ.тг (уд.вес 32,7%) 
Складирᡃованᡃие и хрᡃанᡃенᡃие прᡃодовольственᡃнᡃых товарᡃов -2 прᡃоекта нᡃа сумму 4000,0 млнᡃ.тг 

(24,2%) 
Животнᡃоводство – 85 прᡃоектов  нᡃа сумму 4065,1 млнᡃ.тг (24,6%) 
Легкая прᡃомышленᡃнᡃость – 2 прᡃоекта нᡃа сумму 680 млнᡃ.тг (4,1%) 
Прᡃоизводство стрᡃоительнᡃых матерᡃиалов  – 6 прᡃоектов нᡃа сумму 1365 млнᡃ.тг (8,3%) 
Прᡃоизводство бумаги,  пластиковых упаковок, мебели  -4 прᡃоекта нᡃа сумму 456 млнᡃ.тг (2,8%) 
Рᡃастенᡃиеводство – 2 прᡃоекта нᡃа сумму 337 млнᡃ.тг (2%) 
Птицеводство -1 прᡃоект нᡃа 30 млнᡃ.тенᡃге (0,2) 
Турᡃизм- 1 прᡃоект нᡃа сумму 79 млнᡃ.тг (0,5%) 
Обрᡃазованᡃие -2 прᡃоекта нᡃа сумму 90 млнᡃ.тг (0,5%) 
По итогам 2019 года 4 место в РᡃК 
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В 2020 году планᡃирᡃуется одобрᡃенᡃие 80 прᡃоектов нᡃа сумму инᡃвестиций 40,0 млрᡃд.тенᡃге с 
созданᡃием 600 нᡃовых рᡃабочих мест. 

В АО «АК Алтынᡃалмас» и «Еврᡃазианᡃ Фудс» в 2020 году планᡃирᡃуется заверᡃшенᡃие прᡃоекта по 
созданᡃию модельнᡃых цифрᡃовых фабрᡃик, которᡃые позволят прᡃодемонᡃстрᡃирᡃовать эффект от 
цифрᡃовизации, апрᡃобирᡃовать инᡃстрᡃуменᡃты господдерᡃжки. 

Прᡃодолжается рᡃабота, нᡃацеленᡃнᡃая нᡃа инᡃнᡃовационᡃнᡃые рᡃешенᡃия прᡃоблем и рᡃисков 
прᡃомышленᡃнᡃиков. Нᡃа стадии внᡃедрᡃенᡃия в прᡃоизводство нᡃаходятся 20 прᡃедложенᡃий от областнᡃого 
нᡃаучнᡃого сообщества. 

Крᡃоме того, большую рᡃоль во внᡃедрᡃенᡃии цифрᡃовых технᡃологий и элеменᡃтов Инᡃдустрᡃии 4.0 в 
подготовку кадрᡃов внᡃосят ценᡃтрᡃы компетенᡃций по рᡃазвитию прᡃофессионᡃальнᡃых нᡃавыков. 
Рᡃезультатом такого взаимодействия стало созданᡃие в нᡃашей области 9 ценᡃтрᡃов компетенᡃций, 
орᡃиенᡃтирᡃованᡃнᡃых нᡃа горᡃнᡃодобывающую и стрᡃоительнᡃую отрᡃасли. 

И сегоднᡃя можнᡃо отметить итоги рᡃаботы созданᡃия инᡃнᡃовационᡃнᡃой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы. В 2019 
году в модерᡃнᡃизацию и цифрᡃовизацию прᡃоизводства прᡃедпрᡃиятиями области инᡃвестирᡃованᡃо более 
270 млрᡃд тенᡃге. 

Задачи нᡃа 2020 год: 
- инᡃвестирᡃовать в модерᡃнᡃизацию прᡃедпрᡃиятий порᡃядка 250 млрᡃд тенᡃге; 
- прᡃодолжить рᡃаботу по внᡃедрᡃенᡃию элеменᡃтов Инᡃдустрᡃии 4.0; 
- создать условия, стимулирᡃующие модерᡃнᡃизацию и цифрᡃовизацию компанᡃий с орᡃиенᡃтацией нᡃа 

экспорᡃт. 
Рᡃеализация прᡃоектов и модерᡃнᡃизация действующих прᡃоизводств - это рᡃезультат выстрᡃоенᡃнᡃой 

рᡃаботы с инᡃвесторᡃами, что позволило вперᡃвые прᡃивлечь 800,4 млрᡃд тенᡃге инᡃвестиций, с рᡃостом нᡃа 
59,1%. Из нᡃих 92% прᡃиходится нᡃа частнᡃые инᡃвестиции и 32,1% - нᡃа инᡃострᡃанᡃнᡃые. 

В области рᡃеализуется 40 нᡃовых крᡃупнᡃых инᡃвестиционᡃнᡃых прᡃоектов нᡃа сумму более 1 трᡃлнᡃ 
тенᡃге с созданᡃием 9 тысяч нᡃовых рᡃабочих мест. В том числе 14 прᡃоектов с инᡃострᡃанᡃнᡃым капиталом. 

В 2019 году введенᡃо 9 прᡃоектов с орᡃганᡃизацией порᡃядка 1 тыс. нᡃовых рᡃабочих мест. Срᡃеди нᡃих: 
- 4 солнᡃечнᡃые электрᡃостанᡃции - ТОО «СЭС Сарᡃанᡃь», СЭС в п. Агадырᡃь, СЭС в п. Гульшат и 

СЭС в п. Кенᡃгирᡃ; 
- Завод по прᡃоизводству ферᡃрᡃосилиция ТОО «YDD corporation»; 
- Оптово-рᡃаспрᡃеделительнᡃый ценᡃтрᡃ «Альфарᡃух»; 
- ТОО «Карᡃаганᡃдинᡃский целлюлознᡃо-бумажнᡃый комбинᡃат»; 
- ТОО «ТерᡃмоФорᡃм»; 
- перᡃерᡃаботка мяса и прᡃоизводство колбаснᡃых изделий в крᡃестьянᡃском хозяйстве «Жанᡃболат». 
Нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Специальнᡃой эконᡃомической зонᡃы «Сарᡃыарᡃка» статусом участнᡃика обладают 

18 компанᡃий, из которᡃых 7 прᡃоектов действуют, 11 - нᡃа стадии рᡃеализации. Общая стоимость 
прᡃоектов - более 187,9 млрᡃд тенᡃге. Обрᡃазованᡃо более 2,5 тыс. нᡃовых рᡃабочих мест. 

Задачи нᡃа 2020 год: 
- обеспечить в 2020 году рᡃост объёма инᡃвестиций нᡃа урᡃовнᡃе 2019 года; 
- прᡃивлечь трᡃанᡃснᡃационᡃальнᡃые компанᡃии и инᡃострᡃанᡃнᡃые инᡃвестиции для орᡃганᡃизации нᡃовых и 

экспорᡃтоорᡃиенᡃтирᡃованᡃнᡃых прᡃедпрᡃиятий. 
В 2019 году по прᡃогрᡃамме «Дорᡃожнᡃая карᡃта бизнᡃеса 2020» были поддерᡃжанᡃы 288 прᡃоектов нᡃа 

сумму 1,7 млрᡃд тенᡃге. Это нᡃа 67% больше 2018 года. В эконᡃомику рᡃегионᡃа прᡃивлеченᡃо 16,7 млрᡃд 
тенᡃге инᡃвестиций, созданᡃо 500 рᡃабочих мест. 

По прᡃоекту «Эконᡃомика прᡃостых вещей» одобрᡃенᡃо 74 прᡃоекта нᡃа сумму крᡃедитов более 13,5 
млрᡃд тенᡃге. Созданᡃо 370 нᡃовых рᡃабочих мест в сферᡃах АПК, пищевой, лёгкой, обрᡃабатывающей 
прᡃомышленᡃнᡃости. 

По прᡃогрᡃамме рᡃазвития прᡃодуктивнᡃой занᡃятости и массового прᡃедпрᡃинᡃимательства нᡃа 2017-
2021 годы «Еңбек» выданᡃо 1 689 микрᡃокрᡃедитов, что нᡃа 52% больше в срᡃавнᡃенᡃии с 2018 годом. 
Созданᡃо 1 560 нᡃовых рᡃабочих мест. 

Для поддерᡃжки бизнᡃеса в монᡃогорᡃодах созданᡃа рᡃегионᡃальнᡃая микрᡃофинᡃанᡃсовая орᡃганᡃизация 
Atameken-Qaraganda. Перᡃвым участнᡃиком крᡃедитнᡃого порᡃтфеля нᡃа 200 млнᡃ тенᡃге стало ТОО 
«КазЦинᡃк». Воспользовались поддерᡃжкой 8 прᡃедпрᡃинᡃимателей из посёлка Жайрᡃем и г. Карᡃажала. С 
2020 года планᡃирᡃуем рᡃасширᡃить крᡃедитнᡃый порᡃтфель за счёт прᡃивлеченᡃия инᡃститутов рᡃазвития и 
крᡃупнᡃых компанᡃий. 
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Рᡃазвивается пояс прᡃедпрᡃиятий вокрᡃуг крᡃупнᡃых компанᡃий, которᡃые заключили 1 318 
парᡃтнᡃёрᡃских соглашенᡃий с местнᡃыми прᡃедпрᡃинᡃимателями по поставке прᡃодукции нᡃа 104,7 млрᡃд 
тенᡃге. 

Оснᡃовам веденᡃия своего дела обученᡃо более 7 тысяч человек. В том числе по прᡃоектам: «Бастау-
Бизнᡃес» - 3 700, «Жас Кəсіпкерᡃ» - 1 350, «Бизнᡃес-Школа» - 2 052. Нᡃа открᡃытие собственᡃнᡃого дела 
прᡃедоставленᡃо 2 058 грᡃанᡃтов молодым прᡃедпрᡃинᡃимателям, мнᡃогодетнᡃым матерᡃям и дрᡃугим 
категорᡃиям грᡃажданᡃ нᡃа сумму 435 млнᡃ тенᡃге. Нᡃа карᡃте области за год появилось 287 нᡃовых прᡃоектов 
в сферᡃе торᡃговли и услуг нᡃа 18,4 млрᡃд тенᡃге с созданᡃием 1 416 постоянᡃнᡃых рᡃабочих мест. 

По поддерᡃжке прᡃедпрᡃинᡃимательства оказанᡃо 17 тысяч конᡃсультаций, прᡃодолжили рᡃаботу 
комиссии по вопрᡃосам прᡃедпрᡃинᡃимательства, нᡃачали прᡃоведенᡃие Единᡃого днᡃя отчёта конᡃтрᡃольнᡃо-
нᡃадзорᡃнᡃых орᡃганᡃов перᡃед бизнᡃесом. 

Нᡃалоговые канᡃикулы и морᡃаторᡃий нᡃа прᡃоверᡃки срᡃоком нᡃа 3 года станᡃут нᡃовым этапом в 
рᡃазвитии прᡃедпрᡃинᡃимательства. Это позволит рᡃасширᡃить производство, увеличить рабочие места, 
открыть новые ниши для бизнеса. 

Большие перспективы развития МСБ в новых сегментах сервисной экономики: это современная 
розничная торговля, индустрия гостеприимства, транспортные, образовательные и медицинские 
услуги, бытовое обслуживание. В целом по итогам года количество действующих субъектов МСБ 
выросло на 5,1% и достигло 88 299 единиц, выпуск продукции ожидается на уровне 1 трлн 500 млрд 
тенге. 
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ТҰТЫНУШЫЛАР ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Ұсынылып отырған тақырып аясында негізгі түсінік ретінде тұтынушылықты қарастырып 

кетейік, бұл сөз ағылшын тілінің консьюмеризм терминынан шығады, ал ол болса тұтынушылар 
құқығын қорғау қозғалысының тарихи құбылысы ретінде жəне тұтынудың сипаттамасы ретінде 
қолданылады.[1] 

Экономикалық нарықта негізінен екі субъект қарастырылады сатушы жəне сатып алушы 
(тұтынушы). Қандай жағдай болмасын бұл екі субъект бір біріне тəуелді жəне тепе-теңдік 
қатынасында болуы керек, ал мемлекет өз кезегінде құқықтық негіздер бойынша осы теңдіктің 
сақталуын қамтамасыз етеді. Жəне де бұл теңдіктің тұрақтылығы нарықтық экономиканың дамуында 
елеулі рөл атқарады. Теңдік бұзылған жағдайда экономикалық тұрақтылыққа нұқсан келіп нарықтық 
қатынас нысанына əкеліп соғуы мүмкін. Мемлекет соның негізінде жоспарлы экономикаға да көшіп 
кетуі ғажап емес. 

1991 жылы 5 маусымда Қазақ КСР-нің «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» алғашқы 
заңы қабылданды. Бұл заң тұтынушылардың ақпаратқа, өнімнің тиісті сапасына, өнімдер туралы 
толық жəне сенімді ақпаратқа, өнімдердің, қызметтердің, жұмыстардың қауіпсіздігі, келтірілген 
зиянның орнын толтыру, тұтынушылар қоғамына бірігу жəне сотқа жүгіну жөніндегі негізгі 
құқықтарын бекітті, сонымен қатар тұтынушылардың құқықтарын бұзғаны үшін 11-баптың 4, 8 
тармақтары, 20-баптың 3, 4 тармақтары бойынша айыппұлдар қарастырылды. Заң мазмұнында 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеу, тұтынушылардың құқықтары 
жəне оларды қорғау, сатушының (дайындаушының, орындаушының) құқықтары мен міндеттері, 
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жұмысты орындау (қызмет көрсету), Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, Тұтынушылардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі шараларға байланысты ережер жиынтығы 
бекітілген. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
қоғамдарын құру мен дамытуда маңызды рөл атқарды. Осы заңның 20, 22-баптарына сəйкес 
азаматтың талаптарын қанағаттандыру кезінде сот сатушыдан, өндірушіден оның талаптарын өз 
еркімен қанағаттандырудан бас тартқаны үшін талап етілетін шығындар мөлшерінде тиісті 
бюджеттің кірісіне айыппұл өндіру туралы мəселені шешеді; тұтынушылар құқығын қорғау қоғамы 
талап қойған кезде осы айыппұл сомасының 30% тұтыну қоғамының есеп айырысу шотына 
аударылып отырды. 

Бұл тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдарын қаржыландырудың қосымша көзі болды. Кейбір 
аймақтарда тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдарының жұмысын жеңілдету үшін əкімдер 
тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдарына аударылған айыппұл сомасының пайыздық мөлшерін 
көбейтті. 1994 жылы Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті қорғау жəне шағын кəсіпкерлікті 
қолдау агенттігінің жанынан тұтынушылардың құқықтарын қорғау бөлімі құрылды. 1995 жыл тұрғын 
үй реформасы бойынша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырумен байланысты азаматтар өздерінің 
пəтерлерін жекешелендірді (мемлекеттен сатып алды), сол арқылы олардың иелері болды. Осы 
мəселелерді шешу үшін ПИК (пəтер иелерінің кооперативі)қызметіне қатысатын тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті құрылды.[2] 

Қазіргі таңда Тұтынушылар құқығын қорғаудың құқықтық негізі Конституциядағы ең басты 
құндылық ретінде қарастырылатын адамның денсаулығын атап өткеніміз жөн, ол нормалар ҚР 
Конституциясының 29 жəне 31 баптарында көрініс табады. Жəне де осы саланың негізгі қайнар көзі 
ретінде бірқатар актілердің тізілімін атап өтсек олар, ҚР Азаматтық кодексінің 10-бабында 
Кəсiпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселесі көрсетіледі жəне кəсіпкерлік туралы 
түсінік, мемлекет тарапынан кəсіпкерлік еркіндікке кепілдік берілгендігі бекітілген. Сонымен қатар, 
кодексте Заңдарда тыйым салынбаған қызметтi жүзеге асырушы кəсiпкерлердiң жəне 
тұтынушылардың құқықтары айқындалған. Осы саланың негізгі заңы болып Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы 
Заңы табылады. Жəне де Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сəуірдегі N 544 Сауда қызметін 
реттеу туралы заңы, 2003 жылғы 19 желтоқсандағы N 508 Жарнама туралы заңдары осы саладағы 
құқықтық мəселелерді шешуге бағытталған.[3] 

Қазақстан Республикасының Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңы тұтынушы мен 
белгілі бір қызмет жəне тауар түрлерін ұсынушы немесе сатушы   тараптардың қарым-қатынасын 
реттейді жəне олардың құқықтары мен міндеттерін бекітеді. Тұтынушылар құқығын қорғау келесі 
қағидаттар негізінде : 

1) тұтынушылардың экономикалық мүдделеріне жəрдемдесу жəне осы мүдделерді қорғау; 
2) сатушы (дайындаушы, орындаушы) ұсынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) 

туралы ақпараттың қолжетімділігі жəне дұрыстығы; 
3) өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мəселелерінде тұтынушыларды ағарту, 

тұтынушының құқықтық сауаттылығын арттыру; 
4) тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың оларды қорғауды қамтамасыз 

ететін іс-шаралардың дəйектілігіне негізделген тиімді жүйесін қамтамасыз ету; 
4-1) электрондық коммерцияда тұтынушылардың заңды мүдделерінің басқа сауда нысандарында 

ұсынылатын қорғау деңгейінен кем емес қорғалуын қамтамасыз ету; 
5) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің, қауымдастықтардың (одақтардың) 

тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге қатысуы; 
6) тұтынушыларды қауіпсіз жəне сапалы тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін 

қызметтермен) қамтамасыз ету қағидаттары негізінде жүзеге асырылады.[4] 
Осы заң жүйесі бойынша Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың мемлекеттік жүйесіне 19 

орталық жəне 17 жергілікті атқарушы орган кіреді. Тізілімге сəйкес, мемлекеттік органдар 
квазимемлекеттік сектор субъектілерімен бірге жеке тұлғаларға білім беру, денсаулық сақтау, 
ветеринария, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, байланыс жəне т.б. салаларда барлығы 574 
қызмет көрсетеді.[5].Қазақстан Республикасында сала бойынша барынша жүйелі жұмыстар 
атқарылып жатқаны анық. Жəне де сала бойынша омбудсмен институтының енгізілуі сала 
мəселелерінің бірқатар шешілуін қамтамасыз ететіні анық. 



228 
 

Осы ұсынылып отырған ақпараттар негізінде сала бойынша туындайтын бірқатар мəселелерді 
айта кетсек: 

1) Елімізде тамақ өнімдерінің сапасына байланысты күнделікті өмірде келіпеушіліктер орын 
алып жатады. Тамақ өнімдерінің халықтың əл-ауқаты мен денсаулығын сақтау үшін маңызы зор 
екендігі белгілі. Аталған келіспеушіліктер əрқашан өзінің қажетті деңгейдегі шешімін таба 
бермейді.Қазіргі дамыған технология замынында осы мəселелерді ұзақ бюрократиялық 
қақтығыстарсыз шешкен жөн деп ойлаймыз. Соның негізінде осы тамақ өнімдеріне байланысты 
смартфондарға мобильді қосымша енгізу бірден-бір шешімі болып табылады. Қазіргі 
смартофондарда QR кодын тану қызметі орнатылған сол секілді тауар штрих кодын танитын 
қызметін бекіту қажет. Келіспеушілік пайда болған жағдайда кассалық аппарат жады негізінде тауар 
сатушыны табуға оңай болады. Мобильді қосымша тиісті мемлекеттік органға есеп жіберіп отырады. 
Осы жіберілген есептер бойынша тиісті санкциялар қабылданып, мəселелердің тездетіп шешілуіне 
өзінің септігін тигізеді деген ойдамыз. 

2)Тауар туралы ақпараттың ұсынылуы. Азаматтық заңнама бойынша ақпараттың толық жəне 
анық болуы керек екендігі белгілі. Заңнама бойынша бұл ақпаратқа мыналар кіреді: өнімнің атауы, 
тауарлардың негізгі тұтынушылық қасиеттері туралы ақпарат (тағамдық құндылығы, əдісі, жасалған 
күні мен орны, қарсы көрсеткіштері, салмағы), бағасы, кепілдік мерзімі, тауарларды тиімді жəне 
қауіпсіз пайдалану, осы тауарлардың қызмет ету мерзімі (сақтау мерзімі) жəне тұтынушының 
көрсетілген уақыт кезеңдерінен кейінгі қажетті əрекеттері туралы ақпарат, өндірушінің мекен-жайы 
жəне фирмалық атауы, тауарларды сату ережелері туралы ақпарат жəне т.б.Жəне де осы ақпараттың 
орналасу ерекешелігіне де назар аударған жөн. Ақпарат тауардың бүгілетін немесе анық көрінбейтін 
бөлігіне де орналасуы мүмкін жəне де тауар туралы ақпаратың қаріп өлшемінің қажет деңгейден кіші 
болуы өз кезегінде тауар тұтынушының қажет ақпаратпен танысуына кедергі туындатады. Еске сала 
кетсек бұл ҚР Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 10 бабында белгіленген 
құқықтарын бұзады.  Бірақ тауар ұсынушы тарап немесе дайындаушы бұл талаптарды əрқашан 
ескере бермейді.Сол себепті осы заңға ақпарат туралы нақты бір бапты арнап, осы мəселенің 
толықтай шешімін бекіту қажет деген ойдамыз. 
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БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ ЖƏНЕ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 
Қазіргі уақытта Əлемдік жəне отандық өндіріс нарықтарында өндіріс жəне қызмет көрсету 

саласындағы бəсекелестіктің күшеюі, технологиялар мен интеграцияланған жүйелердің қарқынды 
дамуы, бизнесті əртараптандыру жəне коммерциялық ұйымдарды басқарудағы бизнес-процестердің 
күрделенуі барлық бақылау жəне талдау жүйелерін түрлендіру мен үйлестіру қажеттілігіне алып 
келеді. Қазіргі уақытта Басқару есебін жүргізу проблемалары өзекті бола түсуде, өйткені нарықтық 
экономиканың қалыптасуы мен дамуы жағдайында ұйымдардағы басқару мен басқару есебі ерекше 
рөл атқарады. Осыған  орай  басқару  есебінің  маңыздылығына байланысты  басқару  есебінің  пайда  
болу  тарихына  шолу  жасап  өтсек. 

Алғаш рет "Басқару есебі" термині дамыған ағылшын тілді елдерде өткен ғасырдың ортасынан 
бастап өнеркəсіптік революция кезеңінде темір жолдардың, фабрикалардың жəне зауыттардың 
дамуымен, ал Ресейде – шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайларына көшумен айтыла бастады. 
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"Басқару есебі" ұғымы менеджерлерді жауапкершілік орталықтарының қызметінде жəне қажет 
болған жағдайда тұтастай алғанда ұйымда тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратпен 
қамтамасыз ететін бухгалтерлік есептің ішкі жүйесі ретінде түсініледі. 

Зерттеу нəтижелері бойынша мамандар "Басқару есебі" ұғымына əртүрлі мағына беретіні белгілі 
болды. Пікірлердің таралуы өте кең.[1] 

Кейбіреулер басқарушылық есеп-бұл өндірістік есеп жəне шығындар мен қызмет нəтижелерін 
жəне оның ішкі бөлімшелерін бақылау; 

 Басқалары-бұл тек бухгалтерлік есеп, яғни шығындар мен нəтижелер туралы нақты деректерді 
өлшеу ғана емес, сонымен қатар оларды жоспарлау, болжау жəне талдау  деп  қарастырады. 

Үшіншіден, Басқару есебі сонымен бірге басқару нəтижелеріне əсер ететін факторларды, 
жағдайларды ескеру деп санайды;  

Төртіншіден, Басқару есебі кез-келген нақты жəне ықтимал ішкі жəне сыртқы 
пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған ғаламдық ақпараттық жүйе болып 
табылады деп  есептейді. 

Жеке  ғалымдардын  тұжырымдарына  тоқтала  кетсек. Н.Г. Чумаченко басқарушылық есепте 
шығындардың алдын-ала сметаларын құруға, сметалардан жедел ауытқуға, өндіріс шығындарын 
синтетикалық талдауға жəне олардың құнын бағалау негізінде басқару шешімдерінің нұсқаларына 
баса назар аудару керек деп санайды.Олар атап өткендей, бұл-басқару есебінің міндетті түрде талап 
етіледі, назар аударатын болашағына жəне  оған  əсер  бар  істер барысы. Өткенді өзгерту мүмкін 
емес, бірақ оны болашаққа бағыттау мақсатында зерттеуге болады. 

М. Чумаченко былай деп жазады: "АҚШ-тағы елуінші жəне алпысыншы жылдар өндірістік 
шығындар мен шығындарды есепке алу мəселелеріне қызығушылықтың артуымен ерекшеленеді. 
Есептің функциялары мен мазмұны өзгерді. Елуінші жылдары "шығындар есебі" ұғымы "Басқару 
есебі"ұғымымен алмастырыла бастады. Бұл ұғымдардың мазмұнының өзгеруі шығындардың алдын-
ала сметаларын жасауға, сметалардан ауытқуларды жедел анықтауға, өндіріс шығындары мен 
басқарушылық шешімдердің өзіндік құнына негізделген нұсқаларын жүйелі талдауға көп көңіл 
бөлінетіндігінде көрінді"-деп сипаттайды . 

Басқарушылық есеп жүйесін қолдануды 20-шы жылдары АҚШ өнеркəсіптік компаниялары 
бастады. ХХ ғ.1911 жылы алғашқылардың бірі болып бұл жүйені еңбекті ғылыми ұйымдастыру жəне 
басқару жөніндегі танымал маман Ч. Гаррисон жұмыс қолғаптарын шығаратын компанияда əзірледі 
жəне енгізді.[2] 

ХХ ғасырдың басына дейін бірыңғай бухгалтерлік есеп болды, ол 30-жылдардың басында 
ішінара реттеле бастады.Нəтижесінде қаржылық есеп пайда болды – бухгалтерлік есептің міндетті 
түрде реттелуге жататын бөлігі. 

Басқаруға арналған ақпаратты өндіру басқару есебінің мəні мен атауын білдіреді. Оның пайда 
болуы кəсіпкерлік пен басқару ғылымының дамуымен, ең алдымен, кооперациялардың өсуімен, 
өндірістік нормалаумен жəне құқықтық жəне экономикалық қатынастардың өзгеруімен байланысты. 

Басқару есебі ірі өнеркəсіптік өндірістің қажеттіліктеріне жауап ретінде пайда болды жəне 
өндірістік процестер күрделене түскен сайын, ішкі басқарудың өмірлік қажеттіліктеріне сүйене 
отырып дамыды жəне ХХ ғасырдың 40-жылдарының аяғында заманауи жүйеге айналды.  

Нəтижесінде басқарушылық есеп жеке Бухгалтерлік есеп шеңберінен шығады. Бұл ішкі 
экономикалық басқарудың кешенді əдісі, бұрын белгілі болған ішкі экономикалық есептеулерге өте 
ұқсас. 

Басқарушылық есеп саласының  даму тарихы келесі түрде  ұсынылған 1- кестеден тұрады. 
Осылайша, кестеден əр кезең басқару ортасының жаңа жағдайларына сəйкес келу үшін 

өзгертілген жаңа əдістер мен ескілердің жиынтығы екенін көруге болады. Бейімделу процесінде 
алдыңғы кезеңдердің мақсаттары мен əдістері өзгертіліп, толықтырылады. 

Қазіргі заманғы басқару есебі, ең алдымен, басқару, жоспарлау, қызмет көрсету жəне басқару 
шешімдерін қабылдау бойынша операцияларды бақылау үшін жауапты менеджерлерге ақпарат 
беруді қамтамасыз етеді. 

Басқарушылық есептің негізгі мақсаты-экономикалық негізделген шешімдер қабылдау 
мүмкіндігі. Басқару есебінің жүйесін құру-бұл кəсіпорынды тиімді басқару ғана емес, сонымен бірге 
оның нарық жағдайында өмір сүру мəселесі. Бəсекелестік жағдайында қарқынды өзгеретін ортаға тез 
бейімделу мүмкіндігі басқарушылық есептің заманауи əдістері мен оларға сəйкес келетін бизнес 
модельдерінің артықшылығы болып табылады. 
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1- кесте 
I кезең – 

1950 басқару есебінің мақсаты бюджеттеу мен шығындарды есептеу əдістерін қолдану арқылы 
шығындарды анықтау жəне қаржылық бақылау болды 

II кезең- 
1965 ж.шешім қабылдауды талдау жəне жауапкершілік орталықтары бойынша есепке алу сияқты 
əдістерді пайдалану арқылы басқарушылық жоспарлау жəне бақылау мақсатында Фокусты ұсыну 
жағына ауыстырылды. 

III кезең – 
1985 ж.технологиялық талдау мен шығындарды басқарудың нақты əдістерін қолдану арқылы бизнес 
– процестерге қатысатын ресурстардың шығынын азайтуға назар аударылды. 

IV кезең – 
1995 ж.ресурстарды тиімді пайдалану, ұйымдастырушылық инновацияларды басқару жəне білімді 
капиталдандыру арқылы бағалау əдістерін қолдану жəне шығындар көрсеткіштерін жоспарлау 
арқылы қосымша құнды құруды басқару салаларына назар аударылады.[3] 

 
Басқарушылық шешімдер қабылдауға арналған ақпарат басқарушылық есепке алу жүйесінде 

қалыптасады жəне екі техникалық сипаттамаға сəйкес келуі керек: қалыптасу жəне құрылымдау 
дəрежесі, сондай-ақ сапалық сипаттамалары: түсінушілік, ақыл-ой, маңыздылық, сенімділік, шынайы 
көрініс, бейтараптық, сақтық, мазмұнның формадан басымдығы, толықтығы, салыстырмалылығы 
жəне уақтылығы. [4] 

Егер біз басқарушылық есепті кеңейтілген түсіндіруде қарастырмасақ, бұл оны басқару 
шешімдерін қабылдау үшін кəсіпорын менеджерлеріне қажет ақпаратпен шектеуді білдіреді. 

Басқару есебі-бұл жалпы алғышарттардан туындауы үшін жеткілікті күрделі жүйе. Тарихи 
тəжірибе көрсеткендей, оның жалпы теориялық тұжырымдамасының негізі неоклассикалық 
Экономикалық теория болып табылады, негізінен позитивизм философиясымен үйлеседі, сонымен 
қатар ғылыми басқарудың классикалық жəне неоклассикалық мектептері, олар əрине, қоғамдық 
экономикалық санада үстем жағдайға ие болуы керек. Бұл шарттар кез-келген елде басқару есебінің 
пайда болуы үшін міндетті болып табылады. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОНТРАБАНДАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАМЫНЫҢ 

ЭКОНОМИКАСЫНА ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІ  
 
Бaйырғы зaмaннaн мемлекетіміз геогрaфиялық орнaлacуымен ерекшеленеді. Нaқтырaқ aйтcaқ, 

ежелден бері Ұлы Жібек Жолы қaзaқ дaлacы aрқылы өтіп, Шығыc пен Еуропa елдерін 
бaйлaныcтырaтын caудa көпірі болды. Caйын дaлaмыз aрқылы Қытaйдaн, Реcейден, ортaлық Aзия 
мемлекеттерінен Еуропaғa дейін түрлі тaуaрлaр тacымaлдaнғaны мəлім.  

Қaзіргі тaңдa жоғaрыдa aтaлып кеткен ерекшелік экономикaлық контрaбaндaның дaмуынa 
қолaйлы болып отыр. Яғни, мемлекетіміз aрқылы зaңcыз тaуaрлaр өтеді жəне елімізге кіреді. 
Қaзaқcтaндa экономикaлық контрaбaндaның бірқaтaр геогрaфиялық ерекшелігін aтaп өтер болcaқ, 
Қaзaқcтaн Реcпубликacы орacaн зор геогрaфиялық кеңіcтікке ие, aумaғы бойыншa əлемде тоғызыншы 
орындa, 5 мемлекетпен шектеcеді. Шекaрaның жaлпы ұзыңдығы- 12 мың 187 километр. Бүгінгі күні 
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қaзaқcтaндық кеден қызметінің мaмaндaры 18 aвтомобиль, 5 теміржол, 2 теңіз, 11 əуе өткізу 
пункттерінде бaқылaуды жүзеге acырaды. Aлaйдa, қолдaныcтaғы өткізу пункттері көлік құрaлдaрын, 
тaуaрлaр мен aдaмдaрды бaқылaуды жəне реcімдеуді caпaлы жүзеге acырa aлмaйды. 

Контрaбaндa- кеден зaңдaрын бұзa отырып, мемлекет территорияcы aрқылы тaуaрды, бacқa дa 
зaттaрды зaңcыз түрде өткізу.  

Экономикaлық контрaбaндaның мемлекеттің қaуіпcіздігіне тигізетін зaлaлдaры: 
1. Елдің бюджет жүйеcі кіріcтерінің деңгейі төмендейді. Яғни, бюджеттің құрaмынa кедендік 

төлемдердің, caлықтaр мен aлымдaрдың белгілі бір көлемінің толық түcпеуі; 
2. Көлеңкелі экономикaның деңгейі өcеді. Cəйкеcінше, мемлекетте қылмыcтық құқық 

бұзушылықтaр, ұйымдacқaн қылмыcтық топтaр көбейеді. 
3. Жергілікті кəcіпорындaрдың жəне мемлекеттің беделіне нұқcaн келтіреді. 
4. Мемлекеттегі хaлықтың өміріне жəне денcaулығынa қaуіп төнеді. Cебебі, контрaбaндaлық 

тaуaрлaр aрнaйы текcеріcтен өтпейді жəне мемлекет тaрaпынaн қaдaғaлaнбaйды.  
Экономикaлық контрaбaндaмен aйнaлыcaтын қылмыcтық қоғaмдacтықтaрдың aзaймaуының бір 

cебебі- қылмыcкерлерде контрaбaндaлық кaнaлдың болуындa. Контрaбaндaлық кaнaл- мемлекеттік 
жəне кеден шекaрacынaн кеден бaжын төлемей, жүктерді өткізуге мүмкіндік тудырушы бaйлaныcтaр 
мен шaрaлaр жүйеcі. Яғни, жоғaрыдa aтaп кеткендей, оcындaй кaнaл бaр жерде- ұйымдacқaн 
қылмыcтылық бaр. 

Экономикaлық контрaбaндa мacштaбты жəне ұйымдacтырушылық cипaтқa ие болғaндықтaн, 
cоңғы жылдaры қaрқынды өcіп келуде. 

Қaзіргі тaңдa Қaзaқcтaндa экономикaлық контрaбaндaның өcу cебептеріне: 
- елімізде caлық түрі жəне бaждaр еcебі тым жоғaры болуы; 
- кеден cтaвкacы дa жоғaры болғaндығынaн, шынaйы импортердің контрaбaндиcт болу 

ықтимaлдығы; 
- кеден оргaндaрының қызметкерлерінің біліктілік деңгейінің төмен болуы; 
- жергілікті хaлықтың құқықтық мəдениет деңгейінің төмен болуы жaтaды. 
Экономикaлық контрaбaндaның тікелей обьектіcі- кеден шекaрacынaн өткізілетін тaуaрлaр жəне 

зaттaрды реттейтін қоғaмдық қaтынacтaр.[4, 60-61б.] 
Зaң əдебиеттерінде зaңгерлердің экономикaлық контрaбaндa обьектіcін aнықтaуғa қaтыcты 

əртүрлі ұcтaнымдaры бaр. Мыcaлы, профеccор М.М. Aлиевтың aйтуыншa, қылмыcтың тікелей 
обьектіcі кедендік бaқылaудың белгіленген тəртібі, кедендік шекaрa aрқылы өткізу шaрттaры, ҚР-
ның мүдделері, егемендігі мен қaуіпcіздігі болып тaбылaды. Aл, «Қaзaқcтaн Реcпубликacының 
Қылмыcтық құқығы. Ерекше бөлім» кітaбының aвторлaры, профеccорлaр И.И. Роговa жəне C.М. 
Рaхметовaның пікірінше, қылмыcтың тікелей обьектіcі- Қaзaқcтaнның нaрығы.[5,116б.] 

Экономикaлық контрaбaндa cубьективтік жaғынaн- тікелей қacaқaнaлықпен іcтеледі. 
Қылмыcтық құқық бұзушылықтың cубьектіcі- 16 жacқa толғaн, еcі дұрыc aдaм.[4,61б.] 

1997 жылы 18 шілде aйындa қaбылдaнғaн «Контрaбaндa үшін қылмыcтық жaуaпкершілік 
жөніндегі зaңдaрды қолдaну тəжірибеcі турaлы» ҚР Жоғaрғы Cотының №10 нормaтивтік 
қaулыcының 3 пунктынa cəйкеc экономикaлық контрaбaндa aяқтaлғaн қылмыc деп тaнылaды: 

1. Жacырын aлып кіру жəне шығaру жүргізілген кезде тікелей шекaрaны қиып өткен cəттен 
бacтaп; 

2. Aшық aлып өту cыңaйымен aлып кірген кезде- кедендік деклaрaция тіркелген cəттен бacтaп; 
3. Aшық aлып өту cыңaйымен aлып шыққaн кезде- кедендік деклaрaция тіркелген cəттен бacтaп. 
ҚР Қылмыcтық кодекcінің 286 бaбынa ( Aйнaлыcтaн aлып қойылғaн зaттaрдың немеcе aйнaлыcы 

шектелғен зaттaрдың контрaбaндacы) cəйкеc, контрaбaндaлық тaуaрлaрғa мынaлaр жaтaды: 
- еcірткі, пcихотропты зaттaр; 
- прекурcорлaр; 
- күшті əcер ететін улы, улaндырғыш, рaдиоaктивті зaттaр; 
- қaру-жaрaқты, əcкери техникaны, жaрғыш құрылғылaрды жəне т.б. жaппaй қырып- жою 

қaрулaрын жacaу үшін пaйдaлaнылуы мүмкін мaтериaлдaр мен жaбдықтaр. 
Aтaлып кеткен тaуaрлaрды  ірі мөлшерде кедендік шекaрaдaн өткізген əрекеттер-қылмыcтық 

құқық бұзушылықтың құрaмы. Құрылыcы жaғынaн қылмыcтық құқық бұзушылық- формaльды 
болaды. 

Cоңғы кездегі cтaтиcтикaлық көрcеткіштерге cəйкеc көптеген экономикaлық контрaбaндa 
қылмыcтaры aяғынa дейін жеткізілмей, aшылмaй қaлып отыр. Оның cебебі: бір жaғынaн қылмыcты 
ұйымдacтырушылaрдың кəcіпқойлығы, олaрдың жоғaрғы техникaлық құрaл жaбдықтaрмен 
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жaбдықтaлуы, құқық қорғaу оргaндaрының оперaтивті қызметі турaлы нaқты мəліметтерінің болуы, 
құқық қорғaу оргaндaры қызметкерлерінің дaйындық деңгейінің төмен болуы. 

Жыл caйын қaзaқcтaндық шекaрaшылaр контрaбaндaның 5 мыңғa жуық фaктіcін тіркейді. Бұл- 
дəрі-дəрмектер, «Қызыл кітaпқa» енген жaнуaрлaр теріcі, cуық қaрулaр, оқ дəрілер. 

Қaржы мониторингі комитетінің мəлімдеуінше, 2019 жылы cотқa дейінгі тергеп-текcерудің 
бірыңғaй тізілімінде экономикaлық контрaбaндaның 28 фaктіcі тіркеліп, оның 8 іcі cотқa жіберілген. 
8 іcтің 7-і бойыншa aйыптaу үкімі шығaрылды. Бұл ретте 2019 жылдың тоғыз aйындa aнықтaлғaн 
контрaбaндaлық өнімнің кедендік құны 8,4 млрд теңгені құрaйды.[6] 

Бұдaн бөлек, 2020 жылдың қaңтaр aйындa ірі мөлшерде, яғни 198,8 млн теңгеге тaуaр 
тacымaлдaғaн контрaбaндиcттер ұcтaлды. 

Дегенмен, aлдыңғы жылдaрдaғы cтaтиcтикaмен caлыcтырғaн бұл жaқcы көрcеткіш деп 
еcептеймін. Cебебі «Transperency Kazakhstan» зерттеу нəтижелері бойыншa 2013-2018 жылдaр 
aрaлығындa Қaзaқcтaнғa əкелінетін тaуaрлaрдың тек 10%- 45%-ынa ғaнa кедендік БAЖ caлығы 
caлынaтыны көрcетілген.[7] 

Зaңcыз тaуaрлaр көбінеcе Қытaй, Қырғызcтaн, Швейцaрия, Польшa Өзбекіcтaн, AҚШ 
мемлекеттерінен келеді жəне шекaрaдaн өтеді. 

ҚР Қылмыcтық кодекcінің 234 бaбындa (Экономикaлық контрaбaндa) қылмыcтық құқық 
бұзушылықтың оcы түріне тaғaйындaлaтын caнкция көрcетілген: 

1. Кедендік бaқылaудaн тыc немеcе одaн жacырын не құжaттaрды немеcе кедендiк cəйкеcтендіру 
құрaлдaрын aлдaп пaйдaлaнa отырып жacaлғaн не деклaрaциялaмaумен немеcе көрінеу aнық емеc 
деклaрaциялaумен не тaуaрлaрғa aрнaлғaн деклaрaция берілгенге дейін тaуaрлaр шығaру турaлы 
өтініште не уaқытшa əкелу (рұқcaт беру) кедендік рəcімімен орнaлacтырылғaн тaуaрлaр болып 
тaбылaтын, уaқытшa əкетілген хaлықaрaлық тacымaлдaу көлік құрaлдaрынa қaтыcты оперaциялaр 
жacaу турaлы өтініште көрінеу aнық емеc мəліметтер көрcетумен, оның ішінде жaрaмcыз, қолдaн 
жacaлғaн жəне (немеcе) көрінеу aнық емеc (жaлғaн) мəліметтерді қaмтитын құжaттaр ұcынумен 
ұштacқaн, iрi мөлшерде тaуaрлaрды немеcе өзге де зaттaрды, оның ішінде оcы Кодекcтiң 286-бaбындa 
көрcетiлгендерді қоcпaғaндa, кедендiк шекaрa aрқылы өткiзуге тыйым caлынғaн немеcе шектелген, 
кедендiк шекaрa aрқылы өткiзудiң aрнaйы қaғидaлaры белгiленген тaуaрлaрды, зaттaр мен 
құндылықтaрды Еурaзиялық экономикaлық одaқтың кедендiк шекaрacы aрқылы өткiзу –  мүлкі 
тəркіленіп немеcе онcыз, cекcен aйлық еcептiк көрcеткiшке дейiнгi мөлшерде aйыппұл caлуғa не cол 
мөлшерде түзеу жұмыcтaрынa не cекcен caғaтқa дейінгі мерзімге қоғaмдық жұмыcтaрғa тaртуғa не 
жиырмa тəулікке дейінгі мерзімге қaмaққa aлуғa жaзaлaнaды. 

Егер де қылмыcтық іc-əрекет бірнеше рет жacaлca, aдaм қызметтік бaбын пaйдaлaнып жacaлca, 
aca ірі мөлшерде, aдaмдaр тобының aлдын aлa cөз бaйлacуымен жacaлca, қылмыcтық топ жacaca 
caнкция қaтaңдaтылaды. Яғни мүлкі тəркіленіп, 3 жылдaн 8 жылғa дейін бac боcтaндығынaн 
шектеледі немеcе aйырылaды. 

Экономикaлық контрaбaндaмен бaйлaныcты қылмыcтaрды тыюды жетілдіру үшін құқық қорғaу 
оргaндaрының қызметкерлері контрaбaндиcтер пaйдaлaнaтын əдіcтерді білуі қaжет. Cондықтaн дa 
бaрлық құқық қорғaу оргaндaрының өзaрa тығыз бaйлaныcтaғы əрекеті мен ынтымaқтacтығы 
экономикaлық контрaбaндaмен күреcуде caпaлы нəтижеге жетудің бір белгіcі. [3,11б.] 

 Біздің елімізде де экономикaлық контрaбaндaғa қaрcы күреc шaрaлaры қaжет деп еcептеймін. 
Мыcaлы: 

- ҚР Қылмыcтық кодекcіне жəне өзге де зaңнaмaлaрғa өзгеріcтер мен толықтырулaр енгізу 
(экономикaлық контрaбaндaның жекелеген ныcaндaрынa қылмыc caнaтынa бaйлaныcты 
жaуaптылықты қaтaңдaту, экономикaлық контрaбaндaның жоғaры деңгейде caқтaлуынa cебеп болып 
отырғaн- кеден зaңнaмacындa cыбaйлac жемқорлық деңгейін төмендету); 

-   Мониторинг функцияcынa көп көңіл бөлу; 
- Ұлттық зaң нормaлaрын біріздендіру жолымен экономикaлық контрaбaндaғa қaрcы күреc 

caлacындaғы хaлықaрaлық ынтымaқтacтықты оңтaйлaндыру мəcелелерін қолғa aлу керек. 
Cөздің тобықтaй түйінін aйтa келе, мемлекеттің экономикacын дaмыту мaқcaтындa 

экономикaлық котрaбaндaны жою- зaмaн тaлaбы. 
« Шешен кіcі- cөз бacтaр, aдaл кіcі- ел бacтaр» деп қaзaқтың ұлы жырaуы, жыршыcы Жaмбыл 

Жaбaев aйтып кеткендей, Қaзaқcтaнның экономикacы, болaшaғы- кеденшілердің қолындa. Еліне aдaл 
қызмет aтқaрaтын aдaм- шекaрaдaн елімізге өтетін, шығaрылaтын тaуaрлaрды мұқият текcеруі тиіc. 
Кеден қызметкерлерінің кəcіби біліктіліктерін aрттыруғa көп көңіл бөлген дұрыc. 
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Экономикaлық жəне caяcи жaғдaйлaрдa зaң шығaрушы оргaн мемлекеттің cыртқы экономикaлық 
мүдделерін бaрыншa тиімді қорғaуды қaмтaмacыз етуге ұмтылуы тиіc деп еcептеймін. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА   
 
В современных условиях повышается актуальность эффективного развития 

предпринимательства, обеспечивающего достижение баланса экономических и социальных целей 
общественного развития. Решение этой комплексной задачи выдвигает высокие требования к оценке 
предпринимательской деятельности как ключевого звена экономики, определяющего базу социально-
экономического развития региона и республики. 

В современных условиях предприниматель способствует решению ряда важных задач, таких как 
формирование рыночной структуры экономики и конкурентной среды; насыщение рынка 
продуктами; занятость и самозанятость населения; увеличение налоговых поступлений; 
формирование среднего класса; укрепление деловой этики. От наличия в обществе молодежного 
предпринимательского потенциала и уровня его использования непосредственно зависят темпы 
экономического роста, динамики и масштабов инвестиций, нововведений. 

Вместе с тем, в современных условиях развития экономики значительно обострились проблемы, 
связанные с профессиональным самоопределением, трудоустройством и социальной защищенностью 
молодежи. Незначительный социальный опыт, слабые практические навыки применения 
экономических законов и механизмов создают трудности молодому поколению для включения их в 
цивилизованный мир рыночных отношений. В связи с этим обеспечение занятости молодежи, 
повышения ее благосостояния, развития сети услуг, может быть достигнуто за счет устойчивого 
развития предпринимательства. Оценка социально-экономического развития предпринимательства 
позволяет выявить как положительный опыт и эффективность решения проблем, так и упущения по 
конкретным направлениям; стимулирует использование положительного опыта, формирующегося на 
тех или иных территориях. 

В условиях модернизации экономики страны происходит качественный переход к модели 
«экономики знаний», где инновации меняют сырьевые материалы, которые были доминантным 
фактором прошлой индустриализации. Критическая масса молодых предпринимателей-инноваторов 
с их способностью к активной инновационной деятельности способствует социально-экономическим 
и технико-технологическим изменениям, что особенно актуально для углубления развития 
постиндустриальных тенденций в отечественной экономике. При таких условиях возникает 
необходимость построения доктрины становления молодежного инновационного 
предпринимательства в стране на рубеже финансовых кризисов и перехода к стабильному развитию. 

Молодежь Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет – это 27% населения страны, ее численность 
сегодня составляет 4,5 миллиона человек. Из них в городской местности проживает 2,6 миллиона, в 
сельской – 1,9 миллиона человек. 
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Кроме того, 24% населения Казахстана – это дети в возрасте от 1 года до 14 лет. По прогнозам, 
начавшийся в 2005 году «бум рождаемости» продолжится до 2016 года, и детей станет на 1,2 
миллиона больше, чем в предыдущие годы. Последующие демографические тренды будут 
соответствовать сегодняшней ситуации: казахстанцы в долгосрочной перспективе будут оставаться 
наиболее динамичной и молодой нацией. 

Предпринимательский климат в Казахстане сейчас является наиболее благоприятным за 
последние 16 лет. В настоящее время сектор молодежного предпринимательства постепенно 
занимает свое место в экономике республики и со временем будет представлять собой мощную 
политическую и экономическую силу. 

Так, занятая молодежь в возрасте 15-28 лет по основным видам экономической деятельности за 
2018 год по Республике Казахстан составляет 1989,7 тысяч человек.  

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в возрасте до 29 лет, по состоянию на 01.07.2018 г. составило 124 027 человек 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

 в возрасте до 29 лет, 2018 г. 
 
По данным Комитета по статистике, в 2018 году (по состоянию на 01.07.2018 г.) число 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в возрасте до 29 лет, увеличилось на 3 960 
ИП, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

 
Таблица 1 - Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в возрасте до 

29 лет по регионам Казахстана, 2018 г. 
 Зарегистрированные 

ИП до 29 лет (2017) 
Зарегистрированные 

ИП до 29 лет (2018) 
1 2 3 

Республика Казахстан 120067 124 027 
Акмолинская 4633 4639 
Актюбинская 6563 6797 
Алматинская 9899 9837 
Атырауская 4972 5455 
Западно-Казахстанская 4441 4669 
Жамбылская 4571 5236 
Карагандинская 9172 9252 
Костанайская 5957 5475 
Кызылординская 4895 5444 
Мангистауская 5705 6189 
Южно-Казахстанская 14619 - 
Павлодарская 3852 3725 
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Северо-Казахстанская 2665 2377 
Туркестанская - 8079 
Восточно-Казахстанская 7498 7706 
г.Астана 16927 14204 
г.Алматы 13698 18074 
г.Шымкент - 6869 
 
Снижение числа молодых ИП зарегистрированы в Алматинской, Костанайской, Павлодарской, 

Северо-Казахстанской областях и г. Астана (таблица 1). 
В Казахстане, большинство новых предприятий создавались в секторе оптовой и розничной 

торговли. Фактически, их доля возросла с 46,6 в 2016 году до 51,5 в 2018 году (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 2 - Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в возрасте до 

29 лет по секторам экономики, 2018 г. 
 
Раскрытие творческих и предпринимательских способностей молодежи требует 

государственной поддержки новых отраслей и предприятий в экономике. Необходимо поддерживать 
молодых предпринимателей, участвующих в перспективных стартапах, краудсорсинге (сборе средств 
"всем миром") и социальном предпринимательстве. 

В современных условиях молодежное предпринимательство довольно важным элементом 
формирования среднего класса, а потому его поддержка должна стать основной задачей 
государственной политики. 
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МОДУЛЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ СКЛАД КАЗАХСТАН 

 
В Казахстане Виртуальный склад был разработан и введен в качестве тестовой платформу в 2018 

году, как часть информационной системы ЭСФ,  по приказу Министра финансов РК от 23 февраля 
2018 года № 270». 

С помощью нового модуля, государственные органы смогут в онлайн режиме отслеживать 
движение интересующих товаров с момент их ввоза в Республику Казахстан или производства на 
территории страны и до момента их списания, реализации и иного выбытия. Для 
налогоплательщиков это означает, что по таким товарам нужно будет фиксировать все операции с 
ним на сервере Виртуального склада. 

Для начала нужно понять что такое виртуальный склад. Итак, Виртуальный склад» (далее – ВС)  
– это модуль государственного портала ис эсф, созданный для облачного учета товаров. Эта система 
создана, чтобы вести учет по количеству складов и продукции на них, а также для приема и отправки 
товаров при помощи электронных документов. Таким образом, использование модуля «Виртуальный 
склад» обязательно для налогоплательщиков, реализующих или приобретающих: 

-автотранспортные средства, в отношении которых применяются пониженные ставки ввозных 
таможенных пошлин (группы 8703 и 8704 классификации ТН ВЭД ЕАЭС); 

-сахар-сырец (с 1 июля 2019 года); 
-холодильное оборудование (с 1 июля 2019 года); 
-мониторы и проекторы (с 1 июля 2019 года); 
-пылесосы (с 1 октября 2019 года); 
-фотокамеры с моментальным получением готового снимка (с 1 октября 2019 года); 
-электрические нагревательные сопротивления (с 1 октября 2019 года); 
-лекарства, золото, руды (с 1 октября 2020 года). 
-иные товары в случае использования плательщиком НДС контрольного счета в целях возврата 

НДС согласно ст.433 НК РК.   
Список товаров, учет которых надо обязательно вести в модуле виртуальный склад был 

утвержден Приказом №384 от 23 апреля 2019 года  [1]. 
Существует 4 вида виртуальных складов: 
1) «Склад»- это основной склад налогоплательщика (можно зарегистрировать несколько 

складов); 
2) «Нераспределенный склад»- склад, созданный автоматически для пользователей ИС ЭСФ, а 

также для получателей, которые осуществляют реализацию товара в розничной торговле; 
3) «Точка продаж»- это место продажи товара (точка продаж может находиться в торговом зале 

магазина); 
4) «Мобильный склад»- склад для перемещения товаров по территории Республики Казахстан 

для реализации товаров. 
Необходимо также знать признаки виртуальных складов: 
1) «Приоритетный склад» - склад, определенный участником ИС ЭСФ, для автоматического 

оприходования и списания товаров с виртуального склада; 
2) «Склад оприходования товаров по декларациям на товары»- это склад для автоматического 

оприходования товаров по декларациям на товары; 
3) «Публичный склад»- склад, предоставляемый покупателем поставщику для выбора склада 

при перемещении и реализации товаров; 
4) «Склад участников совместной деятельности» - склад, используемый участниками совместной 

деятельности (склад УСД); 
5) «Склад для лизинга»- склад для совместного использования с различными контрагентами в 

течение определенного времени; 
6) «Склад по переработке давальческого сырья»- склад, используемый давальцем и 

переработчиком сырья; 
7) «Склад реорганизуемого лица»- склад, используемый при реорганизации предприятия  [2]. 
Глобальный справочник номенклатуры Виртуального склада (ГСВС)- это классификатор кодов 
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ТН ВЭД, которые сгруппированы по видам деятельности для более удобной навигации. ГСВС- не 
содержит детальные наименования товаров и не должен содержать. 

ГСВС позволяет: 
- систематизировать все товары и операции налогоплательщиков по кодам ТН ВЭД товаров; 
- содержит признаки учета для кодов ТН ВЭД и определяет:  
-подлежит ли эта категория товаров учету на Виртуальном складе? 
-входит ли этот код ТН ВЭД в перечень изъятий? И т.д. 
ГСВС состоит из трех уровней: 
1 уровень - код КП ВЭД (код по классификатору видов экономической деятельности). Это код 

вида деятельности. Все коды ТН ВЭД товаров так или иначе распределены по видам деятельности. 
2 уровень - код ТН ВЭД. 
3 уровень - физическая метка уникальных товаров (код GTIN, иной индивидуальный код). 
Товары виртуального склада – это товары (ТМЗ, ОС и прочие активы), код ТН ВЭД которых 

входит в список объектов, подлежащих учету в модуле «Виртуальный склад». Перечень товаров ВС 
определяется Комитетом государственных доходов МФ РК. С 1 апреля 2018 КГД объявил о вводе 
Виртуального склада для 240 кодов ТН ВЭД автотранспортных средств (группы 8702 и 8703 ТН 
ВЭД). С 6 апреля 2018, в связи с исключением из Перечня изъятий отдельных позиций, список 
товаров ВС был сокращен до 235 кодов. Для таких товаров контролируется движение товара, 
отслеживаются источники происхождения, ведется учет и контроль остатков в системе ВС (в 
количественном выражении). Прочие товары, которые не входят в этот список, не контролируются в 
модуле Виртуального склада. По ним не ведется учет/контроль остатков и не оформляются 
документы поступления и списания. Но электронные счета-фактуры по таким товарам можно 
отражать в новом интерфейсе ИС ЭСФ [1]. 

Для того чтобы понять нужно ли вам отражать операции по товару в модуле виртуальный склад, 
нужно знать покупаете или продаете ли вы какие- либо товары из этого списка (товары с кодом ТН 
ВЭД из списка). Если да, то по этим товаром вам необходимо отражать операции в виртуальном 
складе.  

Для того чтобы получить актуальный список товаров, операции с которыми вам нужно 
проводить в модуле Виртуальный склад вам необходимо зайти в справочник ГСВС на портале ИС 
ЭСФ и отфильтровать данные по признаку «Ведение ВС: Да». 

Список который вы получите в результате- это коды ТН ВЭД, для которых требуется 
проведение операций в модуле Виртуальный склад. Если вы хотите проверить подлежит ли учету на 
Виртуальный склад конкретный код ТН ВЭД, то в фильтрах ГСВС вы можете указать нужный вам 
код и тогда вы получи данные именно этой позиции [3]. 

Несмотря на то, что модуль ВС в первую очередь создан в интересах налоговых и таможенных 
органов, позволяя им упростить работу по сквозному контролю за перемещением определенных 
групп товаров, имеются свои плюсы и для пользователей ВС. 

Встроенная в модуль система автопроверки количества товара, допустимого к списанию, 
позволяет исключить человеческий фактор в ведении складского учета. Налогоплательщик, несмотря 
на дополнительную работу по ведению ВС, получает в итоге еще один инструмент контроля над 
собственным бизнесом. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19   
 
Масштабное развитие четвертой промышленной революции, уверенные шаги к радикальному 

изменению мира подтолкнули все человечество к суровой реальности, вызванной внезапной 
пандемией коронавируса. С 16 марта 2020 года на территории Республики Казахстан действует 
чрезвычайное положение (далее-ЧП), установлены такие меры и временные ограничения, как 
карантин, приостановление работы объектов с массовым пребыванием людей, ограничение въезда и 
выезда всех видов транспорта на территорию Республики Казахстан. 

Сложившаяся ситуация остро сказалась на всех отраслях жизнедеятельности. Качество жизни 
населения нуждалось в рациональной поддержки со стороны государства, государственной 
социальной политики.  

Меры, которые предпринимает государство связанны с социальной защитой населения, а 
именно осуществление социальной помощи и предоставление социального обеспечения гражданам. 
Социальная защита населения представляет собой сочетание экономических, социальных и правовых 
средств, а также круг учреждений, предоставляющих населению одинаковые условия для сохранения 
надлежащего жизненного уровня, вместе с тем, предоставление помощи отдельным категориям 
граждан [1, 20]. 

Социальная помощь-помощь гражданам, находящимся в трудном материальном положении, 
финансируемая за счет государства или добровольных пожертвований в денежной или натуральной 
форме. Социальное обеспечение-выплаты, услуги или пособия в натуральной форме, 
предоставляемые гражданами в случае (или при наличии) определенных социальных рисков, 
связанных с неспособностью обеспечить себя или нетрудоспособных членов семьи достаточными для 
жизни средствами. 

На территории Республики Казахстан с момента введения режима ЧП были приняты 
антикризисные меры поддержки наиболее пострадавших от карантинных мер секторов экономики. 
Меры можно разделить на три группы: 1) предоставление налоговых льгот; 2) предоставление 
банковских льгот; 3) социальная поддержка. 

Социальная поддержка включает предоставление гражданам социальных льгот и продуктов 
питания-бытовых комплектов для социально незащищенных групп населения, в том числе субъектов 
предпринимательства, работников и других категорий граждан. 

В пакет мер социальной поддержки входили: 
- выплаты всем самозанятым и недоплачиваемым работникам малого и среднего бизнеса размере 

одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге; 
- бесплатные продуктово - бытовые наборы, предоставленные инвалидам, детям и официально 

зарегистрированным безработным; 
- индексация пенсий и государственных пособий на 10% в годовом выражении; 
- произведена отсрочка по кредитам до 90 дней; 
- возмещение 15 000 тенге за коммунальные  услуги для отдельных категорий; 
- государственное регулирование цен социально-значимых  товаров; 
- увеличение финансирования программы «Дорожная карта занятости» до 1 трлн. тенге. 
Проводимые государством меры оказали необходимую поддержку населению, имея ряд 

промахов, все же оперативно среагировали на сложившуюся ситуацию, что помогло устоять на ногах 
большинству гражданам.  

С 11 мая был снят режим чрезвычайного положения, но в тоже время комплекс 
ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий остается прежним [2, 18]. В 
текущей ситуации, управляющим органом стоит предпринять меры по обеспечению защиты 
населению и направить все силы на эффективное управление социальной сферой. 

Подобное проживание острого периода пандемии ожидает за собой ряд мероприятий по 
преодолению нанесённого урона на многие сферы деятельности.  

В особом внимание нуждается система социальной защиты населения, ее финансирование и 
реализация. На данный момент основная часть экономической утраты рассчитывается исходя из 
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- деятельность руководящего состава в медико-социальных учреждениях полустационарного 
типа - отделения дневного пребывания, реабилитационные центры; 

- работника центра реабилитации для лиц без определенного места жительства, жертв бытового 
насилия; 

- социальные работники, оказывающих услуги на дому. 
С 1 января 2021 года в Послании Президента сообщается о повышении зарплаты учителям на 25 

% , включая педагогов дошкольного, среднего и высшего образования. Также  поэтапно будут 
повышаться зарплаты медицинским работникам. В 2021 году в республиканском бюджете на 
повышение заработной платы 247 тысячам медицинских работников заложено 222,3 миллиарда 
тенге. Если говорить о начислениях обучающимся, то для студентов педагогических направлений 
стипендия за год увеличена с 21 тысячи до 42 тысяч тенге, а врачи-резиденты и магистранты сферы 
здравоохранения обеспечены выплатой в 76 951 тенге (в 2019 году-61 561 тенге).  

Пандемия коронавируса, которая представляет реальную угрозу жизни и здоровью миллионов 
людей на планете, побудила законодательные и исполнительные органы многих стран принять 
чрезвычайные меры. Одни из них были направлены на поддержку граждан в сложных экономических 
условиях, другие привели к ограничению прав человека (свобода труда, свобода передвижения, право 
на неприкосновенность частной жизни и др.). В связи с принятием государством нормативных 
правовых актов, направленных на предотвращение распространения COVID-19, были 
скорректированы права социального обеспечения: появились новые виды пособий, увеличились 
размеры традиционных пособий, изменился порядок выдачи справок об инвалидности. 

Крайний характер ситуации привел к появлению новых видов социальной помощи населению и 
изменению традиционных видов, известных правом социального обеспечения. Многие меры 
социальной поддержки граждан носят разовый или временный характер, рассчитаны на период 
преодоления объективно существующих трудностей. Эти меры могут варьироваться в зависимости 
от социально-экономического воздействия пандемии. Существует прогрессивная практика 
дистанционной регистрации льгот и выплат, а также подтверждения других прав на социальное 
обеспечение посредством информационно-коммуникационных технологий, мобильной связи. 

Таким образом, можно констатировать, что пандемия коронавирусной инфекции стала не 
столько переломным моментом для всего мира, сколько, по выражению Ричарда Хааса, главы Совета 
по международным отношениям в США, «промежуточной станцией, к которой общество движется в 
течение последних нескольких десятилетий» [3, 349]. Пандемия коронавирусной инфекции 
обозначила основной тренд деятельности мирового сообщества по обеспечению прав человека на 
жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также обозначил возросший интерес 
государства к оказанию социальной помощи.  
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СОТ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ШЫНДЫҚТАРЫ, ҮРДІСТЕРІ ЖƏНЕ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
 
Қазақстанда сот жүйесі ел 1991 жылғы 16 желтоқсанда тəуелсіздігін жариялаған соңғы кеңестік 

республика болғаннан бері қарқынды дамып келеді. 2007 жылы өлім жазасына мораторийден бастап, 
əсіресе соңғы бірнеше жылда айтарлықтай өзгерістер болды. 2015 жыл реформалардың 
жеделдетілген бағдарламасының басталуымен ерекшеленді, оның барысында негізгі реформалар 
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шешімдердің сапасы, тиімділік (бес деңгейлі жүйеден үш деңгейлі жүйеге көшуді қоса алғанда), ең 
жоғары деңгейдегі судьяларды іріктеу жəне қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар жүйесін 
дамыту сияқты мəселелерді шешуге бағытталды. 2018 жылы «Сот төрелігінің жеті түйіні» деп 
аталатын сот стратегиясы жарияланды. 

Сот жүйесі бұрын Қазақстан билігінің үш тармағының ішінде ең аз дамығаны деп айтуға 
болатын, алайда қазір оны сандақ көрсеткіштерге жүгініп іс жүзінде талқылауға болады.  

2018-2019 жылдары Жоғарғы соттың бастамасы бойынша 17 заң жобасы əзірленді, олардың 
тақырыптары судьялар құрамын жетілдіруден, сот шешімдерінің сапасын арттырудан жəне сот 
практикасының біркелкілігін қамтамасыз етуден ауытқып отырды. Жақында қабылданған кейбір 
заңдар судьяларды іріктеуді қатаңдатуға, сот бағалауын күшейтуге, сот органдарын қайта құруға, сот 
төрағаларының өкілеттік мерзімдерін шектеуге, цифрлық сот отырыстарын енгізуге жəне банкроттық 
рəсімдерді реттеуге қатысты болды. Сондай-ақ, заң жобалары қажетсіз бюрократияны жою, 
кеңейтілген жəне тиімді сот отырыстарын қамтамасыз ету жəне мамандандырылған, соның ішінде 
отбасылық соттар құру бастамалары арқылы сот төрелігін жүзеге асыратындардың шығындарын 
азайтты.  

Сонымен қатар, Жоғарғы Соттың төрағасы Жақып Асановтың басшылығымен қабылдаған 
шаралар келесі маңызды мəліметтерге əкелді: 2019 жылы дəлелді себептермен жұмыстан 
шығарылған судьялар санының 29-ға дейін бұрын-соңды болмаған өсуі байқалды. 2015-2018 
жылдары осындай барлығы 29 жағдай ғана орын алды. Тəртіптік істер де 41% - ға өсті. Судьяларға 
қатысты қылмыстық істер де экспоненциалды түрде 2015 жылы 1-ден 2019 жылы 13-ке дейін өсті.  

Барлық осы деректер, жұмыс істеп тұрған сот билігі мен сот қызметкерлері үшін қаншалықты 
күрделі болса да, соңғы жылдары Қазақстан сот жүйесінің беделіне нұқсан келтірген сыбайлас 
жемқорлыққа жəне басқа да проблемаларға қарсы күрес үшін Қазақстан соңғы кезде бастан кешкен 
реформалаудың ауыр процесін көрсетеді. Басқа шаралар сот талқылауына болжамды 
қолжетімділіктің болмауына, іс жүргізудегі жиелі бұзушылықтарды жəне тиісті құқықтық рəсімнің 
болмауын жоюға бағытталған болатын.  

Алдыңғы жүйеге тəн проблемалар қоғамдық сенім мен сот жүйесіне деген сенімнің төмен 
деңгейіне, сондай-ақ сот жүйесінің адалдығы мен тəуелсіздігін халықаралық деңгейде теріс 
қабылдауға əкелді. Сондықтан жаңа тенденциялар құру жəне бірқатар салаларда, соның ішінде сот 
жүйесі мен судьялар персоналындағы өзгерістерді, сот процедураларын жетілдіруді, Жоғарғы 
Соттың мақсатты жобаларын жəне сот əкімшілігін жақсартуды енгізу қажеттілігі туындады; бірақ 
бұл өзгерістер қаншалықты пайдалы болды?  

Сот жүйесінің сапасын қамтамасыз ету жəне арттыру үшін судьялардың тағайындалуын бағалау 
жəне қызметіне тұрақты бақылау рəсімдері жетілдірілді. Сот төрелігінің сапасы жөніндегі Комиссия 
халықаралық танылған параметрлерге негізделген сот бағалауының жаңа тетігін енгізді. Ақпараттық 
технологиялар судьялар мен сот қызметкерлерінің адалдығы мен тиімділігін, сондай-ақ сот істері мен 
дəлелдемелердің тұтастығын бақылауда жəне қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Реформалар 
шеңберінде сот төрелігінің сапасы жөніндегі Комиссияның міндеттері де кеңейтілді: Комиссия 
судьяларды кəсіби білімі мен дағдыларын, судьялардың жұмысын, құзыреттілігін жəне ең 
маңыздысы этиканы қоса алғанда, 16 параметр бойынша бағалайды. Өз шолуларына негізделе 
отырып, Комиссияның ұсынымдары мыналарды қамтуы мүмкін: кəсіби құзыреттілікті немесе 
біліксіздікті тану; қызметте жоғарылату немесе жоғарыламау; жəне басқа сотқа немесе бөлімшеге 
ауыстыру. 20 жылдан астам жұмыс өтілі бар судьяларды қоспағанда, барлық судьялар 5 жылда бір 
рет, қызметтің бірінші жылынан бастап кез-келген жоғарылауға дейін бағаланады. Бұл жаңа əдіс 
судьялардың тұрақты жəне мұқият бағалануын қамтамасыз етеді.  

2020 жылы ақпанда Халықаралық Сот əкімшілігі қауымдастығының Еуропалық аймақ бойынша 
өңірлік вице-президенті, Еуропа кеңесінің сарапшысы доктор Пим Альберс БҰҰДБ-Қазақстан мен 
Дүниежүзілік банктің бірлескен жобасының қолдауымен жаңа əдіснаманы бағалады жəне ол 
"халықаралық стандарттар мен озық тəжірибелерге сəйкес келеді жəне судьялардың жұмысын 
бағалаудағы инновациялық тəсілдерді, мысалы, судьялардың мінез-құлқы мен коммуникативтік 
дағдыларын талдау үшін тыңдаулардың аудио-жəне бейнежазбаларын пайдалану жəне судьялардың 
тұлғааралық қасиеттерін, көшбасшылық қасиеттері де қамтиды" [1].  

Жобалар ҚР Жоғарғы сотының төрағасы Жақып Асанов бастаған жəне "Сот төрелігінің 7 түйіні" 
атты стратегияға сəйкес жүзеге асырылды. Ол 2018 жылдың қаңтарында іске қосылып, өршіл, 
күрделі жəне ауқымды реформалар бағдарламасы болды. 
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Реформалар бағдарламасының тиімділігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік реформалар 
бағдарламаларын сəтті іске асыру тəжірибесі бар, жоғары бағаланатын жəне тəжірибелі көшбасшы 
Ербол Өміралиевтың басқаруымен арнайы команда құрылды. Жоғарғы соттың жұмысына қатысуды 
жəне сот жүйесіндегі инновацияларға жəрдемдесуді жалғастырып келе жатқан стратегиялық 
өзгерістер саласындағы құрметті сарапшы Назгүл Ерғалиева да елеулі үлес қосты. 

Реформаларды жүзеге асыру үшін арнайы басқарма, ал əрбір стратегиялық компонент үшін 
судьялар мен қызметкерлердің жеке жұмыс топтары құрылды. "Сот төрелігінің 7 түйіні" 
стратегиясын іске асыру үшін қажетті аса маңызды заңнамалық түзетулерді əзірлеу мен насихаттауда 
ұлттық жəне халықаралық құқық саласындағы көрнекті сарапшы Аслан Түкиев шешуші рөл атқарды.   

«Əділеттіліктің 7 түйіні жобасы» реформаның 7 ауқымды бағдарламасын сипаттайды, атап 
айтқанда: мінсіз судьялар; үлгілі сот; əділ сот талқылауы; сапалы нəтижелер; ақылды соттар; 
ашықтық; татуласу (сотқа дейінгі жəне сотішілік). 2019 жылдың басынан бастап осы үйлестіру 
орталықтарының əрқайсысын жетілдіруде айтарлықтай өзгерістер болды. 

Мінсіз судьялар: бұл судьялардың тəуелсіздігін, жұмыстың жоғары сапасын жəне жоғары 
этикалық стандарттарды қамтамасыз етуге қатысты шара болып табылады.  

Біліктілік талаптарын орындау үшін судьялыққа үміткерлер бірқатар күрделі емтихандарды 
тапсыруы, 7 немесе 8 судьямен əңгімелесуден өтуі, сонымен қатар Заңның белгілі бір саласына назар 
аударуы қажет, нəтижесінде судьялыққа үміткерлердің тек 6% - ы алдыңғы 25% - бен салыстырғанда 
сəтті болады. 2019 жылдың наурызынан бастап судьялардың тəуелсіздігіне кепілдік беретін басқа да 
құрылымдар құрылды.  

Үлгілі сот тиімді сот ісін жүргізуді қамтамасыз етуге қатысты бағыт. 2019 жылы шағымдарды 
тіркеу үшін азаматтарды қабылдау тəртібі жетілдірілді, бұл азаматтардың мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимылын жеңілдетеді. Жоғарғы Соттың жанынан арнайы азаматтарды қабылдау орталығы 
ашылды, бұл қызмет көрсетілетін азаматтар санының 490-дан 1789-ға дейін өсуіне əкелді. 

Сапалы нəтижелер деп нақты, дəйекті жəне уақтылы жазбаша шешімдерді қамтамасыз ету, 
сондай-ақ сот қаулыларын тез орындау үшін жасалатын қадамдар түсініледі. Осы мақсатқа жету үшін 
2018 жылдың қыркүйегінен бастап сот шешімдерінің нақты, құрылымдалған жəне түсінікті тілді 
қажет ететін жаңа форматтары енгізілді. Енді судьялар шешімдерді екіұштылықсыз мұқият 
түсіндіруге жəне даулы қағаздарда көтерілген əрбір дəлелді қарауға міндетті, бұл қайтадан қоғамдық 
сенім мен сот жүйесіне деген сенімнің артуына алып келеді.  

Ақылды сот-бұл технологиялық тұрғыдан жабдықталған жəне өкілеттік берілген сот жүйесіне 
көшу. Сот төрелігіне ыңғайлы қол жеткізу, сондай-ақ сот ісін жүргізуді автоматтандыру, бұл бірінші 
кезектегі сот қызметкерлеріне сот пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыруға көңіл 
бөлуге мүмкіндік береді.  

Жоғарғы соттың бұл салада одан əрі амбициясы бар, соның ішінде осы уақытқа дейін тек 
Шанхай жəне Пекин соттарында байқалған, жасанды интеллектке (ЖИ) негізделген істер талдауы 
жəне болжау құралдары судьяларға арналған сот көмекшісі жəне сот шешімдерін дайындауға 
көмектесетін ЖИ құралы.  

Ашықтық соттардың қоғамның сенімділігі мен хабардарлығын арттыруды, сондай-ақ сыртқы 
байланыс арналарының сапасы мен əсерін арттыруды жоспарлауымен байланысты. 2019 жылы 
ақпараттық-насихаттық қызметке танымал істер бойынша телешоулар, 273 баспасөз брифингтері 
жəне бүкіл ел бойынша соттарда 2000-нан астам ашық есік күндері кірді. Онда жұртшылық пен 
бұқаралық ақпарат құралдары экскурсия өткізе алады. Facebook, Instagram қауымдастықтарын іске 
қосумен қатар, баспа БАҚ-та 10 000-ға жуық жаңалықтар мақалаларын жəне интернетте 15 000-нан 
астам жаңалықтар шығарды. Соттар туралы теріс ақпарат құралдары 2015 жылғы 17,542-ден 2019 
жылы 8,362-ге дейін төмендеп, ал оң жаңалықтар саны 3,997-ден 6,887-ге дейін өсті.  

Татуласу даулардың алдын алуға жəне татуласу рəсімдеріне ықпал етуге байланысты. 
Стратегиялық мақсат дауларды шешудің соттан тыс тетіктерін алға жылжыту болды. Осы мақсатта 
қазіргі уақытта соттан тыс реттеу орталықтары Қазақстанның 17 өңірінде жұмыс істейді, олардың 
жалпы саны 47 орталықты құрайды. Нəтижесінде қазіргі уақытта барлық даулардың 28% соттан тыс 
шешімдер санының əсерлі өсуі болды. 

Жоғарғы Соттың стратегиясы мен іске асырылуы дивидендтер төлейтінін көрсетсе де, осы 
көрсеткіштерді одан əрі арттыру жəне зерттеулердің сот компоненттерінің елдің жалпы рейтингіне 
сəйкес келуін қамтамасыз ету үшін қосымша жұмыс жүргізу қажет. Мысалы, Қазақстан жаһандық 
бəсекеге қабілеттілік индексінде жалпы 55-ші орынға ие, сондықтан оның сот жүйесінің тəуелсіздігі 
бойынша əлемде 71-ші орын ретіндегі ұстанымы артта қалып отыр. Дегенмен, қазақстан жалпы 
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бизнесті жүргізу жеңілдігі рейтингінде 77-ші орынды жəне келісімшарттарды орындауға қатысты 4-
ші орынды иеленеді, бұл сот реформалары елдегі реформаларға алып келуі мүмкін екенін көрсетеді.  

2020 жылғы наурызда Қазақстан басшылығы бүкіл ел бойынша төтенше жағдай жəне бірқатар 
ірі қалаларда қатаң шектеулер енгізді. Азаматтардың сот ғимараттарына баруға мүмкіндігі болмады.  

Оқшаулаудың алғашқы күндерінде Жоғарғы Сот жергілікті соттардың іс жүзінде жұмыс істеуі 
үшін жедел нұсқаулықтар, түзетулер мен технологиялар, сондай-ақ судьялардың, сот 
қызметкерлерінің, сот отырысына қатысушылардың жəне сот ғимаратына келушілердің денсаулығы 
мен өмірін қорғауға бағытталған Төтенше физикалық тыңдауларға арналған нұсқаулықтар шығарды. 
2018 жылы орташа есеппен күн сайын 40 онлайн-сот отырысы өтті. 2019 жылы орташа көрсеткіш 
110-ға дейін өсті, ал 2020 жылдың қаңтар-ақпан айларында орташа есеппен күніне 150 онлайн сот 
отырысы өтті. 

Төтенше жағдай енгізілгеннен кейінгі бірінші аптада бұл көрсеткіш күніне 1000-ға дейін өсті 
(бұл барлық сот тыңдауларының 50% құрайды). 6-10 сəуір аралығында бір апта ішінде Қазақстан 
соттары күніне 2000-ға жуық онлайн-сот отырысын өткізді, бұл барлық сот отырыстарының 99% - ын 
құрайды. Абсолютті түрде, 12-17 сəуір аралығында 10 800 өткізілген сот отырыстарының тек 9 
отырысы сот залында тараптардың тікелей қатысуымен өтті. Бұл шығарындылар байланыс 
желілеріндегі уақытша үзілістерге немесе айыпталушылардың үйсіз қалғандарына жəне интернетке 
кіруге техникалық құралдары жоқ екендігіне байланысты болды. 13 сəуірде бүкіл ел бойынша барлық 
сот процестері іс жүзінде өтті. 

Егер Қазақстан географиялық жағынан Батыс Еуропадан үлкен жəне қатаң оқшаулануда екенін 
ескерсек, іске асырудың бұл жылдамдығы одан да əсерлі болады [2]. 

Соңғы 2 жылда сот төрелігі стратегиясының жеті түйіні көрсеткен əсерлі нəтижелерге, сондай-ақ 
Жоғарғы Сот Төрағасы мен оның басшысының Қазақстан азаматтары үшін əділ, жылдам жəне 
қолжетімді сот төрелігін қамтамасыз етуге тұрақты бейілділігіне негізделе отырып, Қазақстан 
реформаларды қалай əзірлеуге, іске асыруға, бақылауға алуға жəне айқын пайыммен, батыл 
бағдармен жəне елеулі қосымша ресурстарды қажет етпей түзетуге болатынын айтуға болады. Covid-
19 жауабы жəне бір айдағы 100% онлайн-сот тыңдауларына ауысу мүмкіндігі де реформалардың 
берік жəне тамырланған сипаты туралы айтады. Аймақтағы жəне одан тыс жерлердегі көптеген басқа 
елдер Қазақстанның Жоғарғы Соты жасаған жұмыстардан, соның ішінде ақпараттық-насихаттық 
жұмыс жəне жобаларды басқарудың арнайы кеңсесін өзгерістерді басқару жəне бақылау үшін 
пайдалану бойынша жұмыстарынан сабақ ала алады. Соған қарамастан, соттар бірқатар халықаралық 
рейтингтерде əлі де артта қалып отыр, сондықтан оң өзгерістерді қамтамасыз етуде Жоғарғы Соттың 
дəлелденген қызметтік тізімін тездету үшін одан əрі инвестициялар қажет болады. 
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БАНКТІК ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ ПАЙЫЗДАРДЫ РЕТТЕУДІ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 
Банктік құқықтық қатынастағы банктер ақша, депозит, несие, валюталық, сақтандыру зейнетақы, 

қор нарығы, қаржылық құралдарымен сауда-саттық жүргізудің ұйымдастырылған жүйесін білдіретін 
қаржылық несиелік институттар рөлін атқарады. Демек, банк жүйесі қаржылық ресурстарды 
алушылар-сатып алушылар мен аударушылар-сатушылар арасындағы тікелей байланыстарды 
қалыптастыратын, сондай-ақ капиталды несие берушілер мен қарыз алушылар арасында мемлекеттің 
ақша-несие, қаржы саясатына əрі капиталға деген сұраныс пен ұсынысқа сай қайта бөлетін механизм 
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ретінде жұмыс істеуі барысында экономикалық мəнімен жəне маңызымен ерекшеленетін банктік 
құқықтық қатынастардың туындауын негіздейді. 

Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктері пайыздық мөлшерде пайда табу 
мақсатында банктік салым, несиелеу қызметтерін қарқынды жүргізуде. Бүгінгі таңдағы өзекті 
мəселелер катарынан банктік пайыздар мөлшерлерінің жоғары болуын көреміз. Бұл процессті 
қолданатын субьектілерге пайыздық мөлшердің жоғары болуы тек қана қарызын өтеу барысында 
емес, сонымен қатар өзінің қажеттеліктерін қанағаттандыру жағдайында кедергі жасайды. Пайыздық 
өлшем жоғары болған сайын қарызды толықтай өтеу коэффициенті соғұрлым төмен болып табылады. 
Бүгінгі таңда Қазақстандағы банктер мен қаржы ұйымдарының 26 трлн теңге қарызы өтелмеген. 
Бірнеше несие бюросының мəліметінше, Қазақстандағы экономикалық белсенді адамдардың саны – 
9,23 млн, олардың ішінде 1,7 млн адам мүлде несие алмаған. Олар – 18-22 жас аралығындағы жастар 
мен 45 жастан асқан егде адамдар. Ал еліміздің қалған 7,5 млн азаматының банктер мен басқа да 
қаржы ұйымдарында несиесі бар. Бұл – Қазақстан халқының жартысына жуығы қарыздар деген сөз. 
Қазір еліміздің жалпы несие портфелінде 26 трлн теңгенің несиесі жатыр. Оның ішінде: Бизнес несие 
– 17,6 трлн теңге (75%); Бөлшек несие – 7,4 трлн теңге (25%). 26 трлн теңге несиенің: 20,2 трлн 
теңгесін екінші деңгейлі банктер; 290,6 млрд теңгесін микроқаржы ұйымдары; 4,4 трлн теңгесін өзге 
қаржы ұйымдары берген, ал 84 млрд теңгесі – онлайн несие.[1, б. 10] Қазақстанда банктік проценттер 
Еуропаға қарағанда əлдеқайда жоғары, қаржы мамандары мұны тұтыну инфляциясының жоғары 
болуынан деп түсіндіреді. Салыстыру үшін: егер бізде инфляция орташа есеппен 5-7% - ды құраса, 
шетелде ол 2-3% - дан сирек асады. Елімізде болып жатқан пандемиядан туындаған бұрын-соңды 
болмаған дағдарыс жағдайында Ұлттық банк Үкіметпен жəне Қаржы нарығын реттеу жəне дамыту 
агенттігімен бірлесіп макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жəне алға қойған 
міндеттерге қол жеткізу үшін уақытылы шаралар қабылдады. 2020 жылы Ұлттық банктің негізгі күш-
жігері келесі мақсаттарға қол жеткізуге бағытталды:  Ақша-кредит саясаты инфляцияның өсуін 8-
8,5% деңгейінің шегінде ұстап тұруға бағытталды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 
7,5% болды. 2020 жылдың 2-ші тоқсанында рекордтық құлдыраудан кейін іскерлік белсенділік 
дағдарысқа дейінгі деңгейге қарай қалпына келуде. Ұлттық Банктің болжамы бойынша, 2021 жылдың 
ІІ тоқсанынан бастап Қазақстан экономикасы оң траекторияға шығады. 2021 жылдың қорытындысы 
бойынша мұнай бағасы бір баррель үшін $45 болған кезде 3,7-4% деңгейінде өседі деп күтіледі. 2021 
жылы Ұлттық Банк инфляцияны ағымдағы 7,5% деңгейінен 4-6% нысаналы дəлізіне қайтару міндетін 
қойып отыр. Орта мерзімді перспективада бұл инфляцияның 3-4%-дық мақсатына қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. 

Қазақстанда кредит беру объектісі - тұрғын үйдің бастапқы жəне қайталама нарығындағы 
жылжымайтын мүлік, жер учаскелері болса, ипотекалық қарыз бойынша мөлшерлеме — жылдық 
14,5% - дан 22% - ға дейін пайызды құрайды. Еуропада ең төменгі-0,92% , орташа 2,5%, ең жоғарғы 
5%-ты қамтиды. [2, б. 12] Осы жерден Қазақстандағы ниесиелік қарыздардың қайтарылмай қалуы, 
несиесі бар халықтың өмір сүру деңгейінің төмендегі пайыздық мөлшерлеменің жоғары болуынан 
екендігі нақты көрінеді. Біздегі ақпаратқа сенсек, 18,3 млн қазақстандықтың 13,7 млн-ында тиісті 
шектеу бар. Олардың пайымдауынша, кейбір банк қайтара алмай қалған ақшасын жаңа клиент 
есебінен өндіреді. Ол үшін пайыздық үстемақыны көтереді. Банктен несие берудің үстемақысы орта 
есеппен 17-25 пайыздың арасы. [3, б. 5] Бұған қарамастан Қазақстанда пайыздық мөлшерлемесі жоқ, 
банк тəжірибесі бар. Ол – Ислам банкі. Басты артықшылықтары, Ислам банкінде пайыздық 
мөлшерлеме қарастырылмайды, барлығы шариғатқа сай жүзеге асырылады. Кəсіпкерлермен жұмыс 
істеу барысында ислам банкі несие беруші ретінде емес, жоба инвесторы ретінде қызмет көрсете 
отырып, табысты да, шығынды да тұтынушымен бірге көреді. Айырмашылықтары осылар болса, 
негізгі ұқсастығы ретінде кепілге мүлік немесе жер учаскісінің қойылуы саналады. Бұл процедура 
қарыздың қайтарымы болуы үшін жəне де  банктердің ұтылыста қалмауына негізділе отырып 
жасалады.[4, б. 21] Сонымен, банктік пайыздардың жағымсыз жағының бірден – бір факторы ол – 
пайыздық мөлшерлеменің жоғары болуы. Қазіргі таңда көптеген жеке кəсіпкерлер, жас отбасылар 
несие алудың қиындығы туралы ой қозгайды, яғни несие алғаннан кейін, оны өтеу барысында, оны 
мерзімінен бұрын жабатын болса, оны төлей алмаған жағдайда бірден осы пайыздардың мөлшерінен, 
айыппұлдардың үлестерінен бастапқы қарыздан екі есе шығынға ұшырайтының айтады. Əрине, 
біздің мемлекетімізде тиімді ставкасы бар банктер де кездеседі, бірақ олардың аз болуы кедергі 
келтіруде. [5. б, 1] 

Қорыта келсек, банктік пайыздық мөлшерлемесін азайту тəсілімен халықтың тұрмыстық 
деңгейін көтере аламыз, кəсіпкерлерге жол ашамыз. Сонымен қатар, дəстүрлі банктерде Ислам 
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банкінің тəжəрибесін қолданатын терезелерін ашатын болсақ, жеке тұлғаларға үлкен көмек болатын 
еді. Қазіргі кездегі мемлекеттік бағдарламаларды одан сайын жетілдіріп, халыққа бағыттарын 
түсіндіре отырып көмек көрсете аламыз. Жарнамалық буклеттерде тиімді пайыздарды көрсете 
отырып, ал оны алатын кезде басқа пайызды көрсетуі халықтың білместігінен шығынға ұшыратуда. 
Осы мəселеде банктердің ашықтық қағидатын қолдануы тиімді болар еді. Қарызды өтеу барысында 
қарызды жəне пайыздық мөлшерлемені төлеу бірдей нысанда болуы, қарызды мерзімінен бұрын 
өтегенде кедергі келтірмейді. Сонымен қатар, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы 
бірнеше жылдан бері талқыланып келеді. Осы заңнаманы толықтырып, жеке тұлғаларға мүмкіндік 
беруді ұсынамыз. Заңдық білім жағынан толық ақпараттанбаған халық артық пайыздардың ақысын 
қайтарып алудан қорқады, себебі банк заңсыз алған бұл ақыны тек сот шешімімен ғана қайтарады. 
Бұл орайда, банк қызметін көрсету алдыңда, клиенттерге толық ақпарат беруді көздейміз.  
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АУЫЛДЫҚ  ЖЕРЛЕРДЕ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ БОЛАШАҒЫ (АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 

ИСАТАЙ АУДАНЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) 
 

Мақалада Қазақстандағы ауыл туризмінің дамуына əлем картасындағы ең үлкен көл-Каспий 
теңізінің Атырау облысы Исатай ауданының территориялық бөлініс аумағындағы 120 шақырымды 
құрайтын аққұмды жағалауы мен Нарын құмының табиғи ерекшеліктерін пайдалану мүмкіндіктері 
айтылған.  

 
Қазақстан-бағыт-бағдары белгіленген, шын кіріссе өзін-өзі қамтамасыз ете алатын, табиғи 

байлыққа бай, кез-келген жаһандық дағдарысқа төтеп беру мүмкіндігіне ие дамушы мемлекет. Əлем 
Қазақстанда демалудың əр алуан сипатын қалыптастыруға болатыны жəне де елдегі саяси ахуалдың 
тұрақтылығы туризмді дамытуға салынатын инвестицияның қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатынын 
енді-енді біліп жатыр. Қазіргі заманғы əлемнің жаһандану жағдайында туризм айтарлықтай 
өзгерістерге ұшырады. Бүгінгі таңда ол табиғи, əлеуметтік-экономикалық жəне əлеуметтік-мəдени 
ресурстарды, туристік өнімді жасау үшін пайдаланылатын немесе жарамды инфрақұрылымды, 
дамыған əдіснаманы жəне көптеген арнайы технологияларды қамтитын əлеуметтік-экономикалық 
жүйе болып табылады. 

Туризмнің əлеуметтік-экономикалық ұстанымдары тез нығаюда, ол əлемдік экономиканың 
жетекші драйвелерінің біріне айналды. Оның əлемдік қызметтер саудасындағы үлесі 30 пайыздан 
астамды құрайды. Осы үлестен көріну мүмкіндігі толықтай бар Қазақстан үшін туризм секторын 
жан-жақты дамытуға іргелі, əдіснамалық жəне практикалық іздеу аса өзекті болып табылғандықтан 
2017 жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының Үкіметі елдің туристік саласын 
дамытудың 2023 жылға дейінгі жаңа Тұжырымдамасын бекітті[1]. Бұл оқиға елімізде туризмді 
дамытудың жаңа кезеңінде осы саланы жаңғырту үшін аса принципті экономикалық, əлеуметтік жəне 
технологиялық сипаттағы бірқатар іргелі мəселелерді шешеді. Десек те, Қазақстанның туристік 
нарығы əлі де төмен қарқын мен даму деңгейін көрсетеді [2]. Қазіргі уақытта Қазақстанның ЖІӨ-дегі 
туризмнің үлесі 0,9 пайызды құрайды, бұл дамыған елдердің көрсеткіштерінен ғана емес, əлемдік 
орташа деңгейден де əлдеқайда төмен. Еліміздегі туризмді сауатты ұйымдастыру жəне басқару 
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туристік бизнестің ерекшеліктерін түсінуді талап етеді. Шет елдердің тəжірибесі көрсеткендей, 
əлемдік туристік нарықтағы бəсекеге қабілеттілікке мемлекет, туристік бизнес жəне ел халқы 
арасындағы экономикалық интеграцияның жаңа нысандарын дамыту есебінен қол жеткізуге болады. 

Қазақстан халқының 42 пайызы ауылдық жерлерде тұрады. Қазіргі əлемде пандемия өршіп 
тұрғанда мезгілде аурушаңдық ауыл адамдарынан арасында бəсең кейіпте. Қалалықтар тар қапастан 
қашып, кең жерлерге, табиғат аясында көбірек болуға тырысуда. Жəне ол үшін қаржыларын да 
аямайды. Адамның мəні рахат алуға бағытталған жəне ол демалыс қарқынды жұмыс күнінен кейін 
қажет. Ал егер адам босаңсымаса демалмайды жəне оған күш-қуатты қайтадан қалпына келтіру өте 
қиынға соғады. Бұл əсіресе қалалық жерлерде тұратын адамдарға қатысты. Қазіргі адамзаттың 
басынан кешкен стресстері түрлі ауруларға, психоздарға, бұзылуларға алып келеді. Сондықтан 
туризм белгілі дəрежеде көпшілік үшін панацея болып табылады.Туризм эстетикалық, ақпараттық 
жəне физикалық лəззатты біріктіреді. Сондықтан, тіпті табысы төмен адамдар да мүмкіндігінше 
саяхаттауға тырысады. Бүгінгі таңда отбасылық демалыс жиі үрдіске айналуда. Еліміздің кез келген 
бұрышында адамзат баласының жақсы мəдени демалуына жеткілікті табиғи экологиялық, 
экзотикалық  нышанды келбеттер кездеседі. Мейлі ол таулы жер болсын, жазық дала болсын, орман-
тоғай болсын, өзен-сулар болсын, біздің жерімізде де керемет демалыс орындары боларлық табиғи 
ерекшеліктеріміз ендігі жерде өзгенің көз қуанышы, өзіміздің мақтанышымыз болатынын шақ 
туды.Туризм саласындағы экономикалық қызмет ұлттық кірісті құруға ықпал етеді. Ал кірген 
кірістерді ұлғайту ұлттық экономиканы көтеруге оң əсерін тигізеді. Ол өз кезегінде экономиканың 
басқа салаларын да дамытып, ұлттық маңызға ие табыстардың өсуіне əкеледі. Осы кезге дейін мұнай 
көптеген елдер сияқты біздің мемлекетімізге əрқашан экономикалық дамуға сенімді рөл атқарып 
келді жəне көбінесе эксклюзивті көмек болды. Бірақ мұнай нарығындағы бағаның құлдырауына 
ешкім кедергі бола алмайды. «Х» сағаты келді, біздің мемлекетіміздің мұнай ақшасына тəуелділіктен 
бас тартып, экономиканың шынымен де мүмкін болатын басқа салаларын дамыту туралы ойланатын 
кезі келді. 

Исатай ауданы – тек мұнай-газ өндіру, балық аулау,мал шаруашылығын өркендету емес, 
сонымен қатар туризмді дамытуға да зор мүмкіншілікке ие өңір. Оның табиғи жəне мəдени əлеуетіне, 
əлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне туризмнің икемді ықпалдасуына, жер бедерінің жəне 
табиғатының əркелділігіне негізделген, туристердің кез келген сұранымын қанағаттандыруға 
қабілетті, қазіргі заманғы туристік индустрия неғұрлым серпінді дамып келе жатқан жəне салаға 
салынған капиталдың қайтарымы бойынша тиімді табиғи жүйе құраушы факторы болып 
табылады.Туризммен сабақтас  салаларды (көліктік коммуникациялық инфрақұрылым, сервис, 
құрылыс, сақтандыру жəне т.б.) дамытуға жəне инвестициялық белсенділікті негізделген аудандық 
туристік өнімнің кешенді түрде іске асырылуы халықтың жұмыспен қамтылуын жəне ел табысының 
тұрақты өсуін қамтамасыз етеді. 

Қазақстандағы эко жəне этнотуризмді дамыту бағыты бойынша əлем Каспий теңізінің Исатай 
ауданындағы  территориялық бөлініс аумағы 120 шақырымды құрайтын аққұмды жағалауын жəне 
жағалауға жалғасып жатқан Нарын (Мыңтеке) құмының табиғи ерекшеліктерін пайдаланудың 
мүмкіндіктері де, артықшылықтары да өте зор. 

Ауданның жері түгелімен Каспий ойпатының  орталық бөлігінде, шөлдік белдемде орналасқан. 
Батысының басым бөлігін төбешікті Нарын, Бозанай жəне Мыңтеке құмдары, шығыс бөлігін Жайық 
алабы жəне Каспий жазығы алып жатыр. Ауданда 7 ауылдық округ,16 елді мекен бар. Халқының 
саны 27 мың адамды құрайды. Жайық өзенінен тартылған Бақсай жəне т.б. каналдар бойында 
Тұщықұдық ауылының шығысында бір кездері тұрғындармен алма,қарағаштар егілген  Едіге тоғайы, 
ел арасында «Мыңқол» немесе «Мыңкөл» (нақты аты белгісіз) аталып кеткен жерлерде тоғайлар 
бар. Ауданның солтүстік-батысында, Жанбай каналының бойында 72 га жерді алып жатқан бұл 
тоғайда емдік қасиеттерге ие жидек, жыңғылдар өскен. Кең жазықтағы табиғи өскен осы орман 
алқабын мемлекет қорғалатын аймаққа ресми кіргізіп, мұнайлы елдің шырайлы жеріне айналдырып 
,ортасына демалыс орындарын салса, жергілікті тұрғындардың жұмыс көзіне, шағын жəне орта 
бизнестің дамуына оң əсерін тигізіп, сырттан келетін туристерге аң аулап, демалатын өте жақсы 
демалыс орнына айналу мүмкіндігіне ие болып шыға келер еді. Аудан орталығынан батысқа қарай 2 
шақырым (км) жерде архитектуралық ескерткіш «Таскран» шекаралық мұнарасы бар.1870 
жылдардың басында саман тас пен қамыстан тұрғызылған. «Таскран» ары –бері өткен жолаушыларға 
ескінің ескерткішіндей əсер қалдырады жəне қызығып қараған жолаушылар  ескерткіштің жанында 
фотосуретке түсіп жүреді. Каспий теңізінің жағалаулардың ішінен ауданнан теңізге шыға алатын 
жалғыз жол - Зинеден ауылында. Ауыл аудан орталығы Аққыстаудан  оңтүстік-батысқа қарай 100 км 
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жерде орналасқан. XIX ғасырдың ортасында орыс көпестері иелік еткен балық кəсіпшіліктерінің 
орталығы болған. Кемелер Жыбырлақ мүйісімен айналып, Забурынға келген. «Астрахань-Гурьев» 
параходына мінген жолаушылар Каспий теңізінің ақжал толқындарының ар жағынан сұлу көрінетін 
осы құрылықты көріп қызыққан. Жер атауы «За бурьями» сөзінен шыққан деген жорамал бар. Жері 
құмайт, бетегелі-төбелі, шағылды, шығанақ деуге де келеді, себебі  су құрғаққа еніп жатыр. 1,5-2 км-
ге дейін судың тереңдігі 50 см-ден аспайды.Осы жағалауға еніп, бойлап жатқан ақ құмды Мыңтеке 
құмының ұзындығы батыстан шығысқа  қарай 120 км-ге созылып, ені  30 км құрайды. Құмның суға 
еніп жатуы-су астының тазалығына бірден бір əсер ететін фактор. Бұл жердің осы ерекшелігі Біріккен 
Араб Əміршілігіндегі Дубайдың табиғатына қатты ұқсас. Біз осы жерді елдің дамуына қажетті 
мақсатқа пайдалана алмай отырмыз. Ауылдан 200 м жерде  өтіп жатқан «Атырау-Астрахань»  көлік 
жолы   жақын  уақытта мемлекеттің «Нұрлы Жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 
жылдарға арналған   бағдарламасы шеңберінде  «Батыс Европа-Батыс Қытай»  халықаралық көлік 
дəлізіне айналады. Алматыдан бастау алатын бұл экономикалық күре тамыр Азия елдерінен, 
Қытайдан келетін тауарлардың легін  Ресей, Беларусь, Солтүстік Кавказ, Европаға шығаратын бірден 
бір төте жол болмақшы. 2022 жылға дейін салынып бітетін осы жол арқылы қаншама адам табыс 
табады?!  Атырау облысында шамамен 500 мың -ға жуық адам тұрады. Негізгі табыс-мұнай 
өндіруден алынатындықтан атыраулықтар қаржылы топқа жатады.Осы қаржыны демалушылар 
өзімізде демалыс орындары болмағандықтан шет елге барып демалып, өзге елдің қорын молайтып, 
экономикасының дамуына беріп жатыр. Осы қаржыны ұстап қалатын бірден  бір амал-Забурын 
шығанағында жоқ дегенде əр түрлі бағыттағы 2-3 отелье салыну керек. Мұнда суға түсу маусымы 
мамыр айының үшінші онкүндігінде басталып, тамыз айының аяғына дейін созылады. Барлық 
жағалауда су кейін қайтса да бұл жерде су тұрақты қалып келе жатыр. Теңіз жағалауында  өз бетінше 
2-3 күндеп демалушылар саны жыл сайын көбеюде. Жергілікті тұрғындардың  түйе, бие сауып, 
шұбат пен қымыз сататынын ескеріп, теңіздің шипалы жылы самалымен емделушілерге, тіпті шет 
елден келетін туристерге  арналған қонақ үйлер салатын болса Зинеден мен қатар қоныстанған 
Исатай ауылдарының адамдары жұмысқа тартылып, түсетін салық мөлшері де көбейеді. Бұл істердің  
жасалуы  ауданның  əлеуметтік-экономикалық дамуына апаратыны сөзсіз. Жағалауға 1,5 км жерде 
электр желісі мен 1,5 км жерде газ құбыры  өтіп жатыр.Теңіз жағасынан  демалыс орындарын 
салатын кəсіпкерлерге осы инфрақұрылымды тартып беру жəне шағын кеме, катер келетін су жолын 
тереңдету жұмыстары мемлекет тарапынан жасалу керек.Тап осылай демалыс орындары бар 
Мальдив аралы туристерді ең көп тартып отырған жер. Аралдың қонақ үйлеріне келетін су жолдары 
су түбін тереңдетіп қазылып жасалған. Мальдив аралының геологиялық, географиялық сипатына  
біздің Забурын шығанағының орналасқан жерінің сипаты  сəйкес келеді. Су біртіндеп тереңдеп, 3-4 
км-ге созылып жатқан асты 1,5 км-ге дейін қайраң таза құм.Суға түсу мерзімі біткеннен кейін бұл 
жерге құс пен балық аулау демалысын ұйымдастыруға əбден ыңғайлы. «Атырау-Астрахань» 
трассасынан 5 км қашықтықта жағасын су шайып жатқан бұл жағалау облыс орталығы Атырау 
қаласынан 180 км, ал көрші Ресей мемлекетінің Астрахань қаласынан да 180 км қашықтықта 
орналасқан. Аймақта əлі күнге дейін теңіз жағалауынан осындай мақсатта бірде –бір қонақ үй 
салынған жоқ. 2019 жылы теңіз жағалауынан жобалық құны  420 млрд теңге болатын 500 балаға 
арналған «Оқыту-сауықтыру-демалу» кешенін салу үшін 20 га жер берілді. Жоба бойынша  бұл алып 
кешен жыл бойы өз қызметін алыс-жақыннан келетін балаларға қызмет көрсететін болады. Бұл 
жобаның іске қосылуы өзге де шағын жəне орта бизнес өкілдерінің қатысуымен ересектерге арналған 
демалыс, саяхатшылық, тіпті таза ауада демалу үшін стандарттарға сəйкес киіз үйлер мен 
шатырлардың көбеюіне алып келеді. Нарын құмы-Каспий маңы ойпатының солтүстік-батыс 
бөлігінде, Еділ мен Жайық өзендерінің аралығын алып жатыр, аумағы 40 мың шаршы км, теңіз 
деңгейінен 21 м төмен орналасқан. Жер астында тұщы су қоры бар. Шөлге тəн 
жүзген,қияқ,құмаршық,адыраспан, жусан, жабайы жуа , т.б. жəне ойыстау жерлерінде терек, жыңғыл, 
сексеуіл өседі. Аңдардан қасқыр, түлкі, күзен, қарсақ, қоян, т.б.уақ аңдар кездеседі. Исатай, Қызыл үй 
елді мекендерінде Араб Əмірліктерінде бар, қазіргі таңда демалыс сəніне айналған саффари үшін 
нақты құм таулар бар. 

Экотуризм ауылдық туризмнің дамуына ықпал етеді. Европада  ауылдық туризмді дамыту 
арқылы экономикалық қолдауға ие болды. Бізде де ауылдық туризмнің моделін қалыптастыру үшін 
ең алдымен ауылшаруашылық фактісіне негізделген кəсіпорындар-жеке қосалқы шаруашылықтар, 
шаруа қожалықтары, ауыл шаруашылығы тұтыну кооперативтері өз бетінше тəуекел бизнесті жасай 
бастаса, оларда туристік бейімділік пайда болады. Олар туроператорлардың қызметін пайдаланып, 
өздеріне көмекші етсе, қажетті инвестицияны сырттан тартпай өз ресурстарымен ауылшаруашылық 
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туризмін дамытады. Ауыл туризмін кешенді өркендету үшін барлық тартымды бағыттарды туристер 
үшін рекрециялық дамытуымыз керек.  

Қазақстан Республикасының Үкіметі елдің туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі 
жаңа Тұжырымдамасында атап көрсеткендей туризм секторына мемлекеттік қолдауды күшейту, 
Қазақстанның өңірлері мен ауылдық аудандарын дамытуға үлес қосу, оның ішінде инженерлік-
көліктік жəне туристік инфрақұрылымды, мемлекеттік шекара арқылы өткізу пунктерінің 
инфрақұрылымын дамыту қажет.  

Қорыта айтқанда аумақтарды тұрақты дамыту, қаржылық жағдайды жақсарту үшін 
ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің жағдайы мен олардың материалдық-техникалық базасы, 
ауыл тұрғындарының жұмыспен қамтылуы мен өмір сүру деңгейінің жоғарылауы жəне ауылдық 
жерлердің үлкен туристік əлеуетін жүйелеу үшін инвестициялық төлқұжаттар сауатты жасалуы 
керектігі бүгінгі күннің ең өзекті мəселесі болғаны анық. 
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ПАНДЕМИЯ КЕЗІНДЕ ШАҒЫН ЖƏНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
Экономикалық өсуді ынталандыру кез-келген елдің экономикалық саясатының маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады, өйткені экономикалық өсу халықтың əл-ауқатын арттыруға 
ықпал етеді. Шағын жəне орта бизнес экономикалық өсу факторларының бірі болып табылады. 
Шағын жəне орта бизнестің рөлі аса өткір экономикалық жəне əлеуметтік міндеттерді шешуде 
таптырмас құрал. Шағын жəне орта бизнес мемлекет тарапынан айтарлықтай шығындарды талап 
етпей, «салауатты» бəсекелестік ортаны қалыптастыруға, нарықтық тепе-теңдікті орнатуға, жаңа 
жұмыс орындарын құруға, орта таптың қалыптасуына, халықтың əртүрлі қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға ықпал етеді, бұл сайып келгенде тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге 
əкеледі. 

Ұлттық экономиканы дамыту жүйесінің əлемдік тəжірибесі көрсетіп отырғандай, шағын жəне 
орта бизнестің даму деңгейі экономиканың əртүрлі салаларында бəсекелестік ортаны қалыптастыру 
процесіне əсер етеді, нарықты отандық тауарлармен жəне қызметтермен толтыруға ықпал етеді. 
Дамыған елдерде халықтың шағын жəне орта бизнес саласына көбірек тартылуы оны қоғамның аса 
маңызды əлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу мақсатында экономиканы дамытудың 
негізі ретінде айқындайды. Мемлекеттің экономикалық саясатын іске асыру процесінде шағын жəне 
орта бизнесті мемлекеттік қолдау əдістерін ұтымды пайдалану аса маңызды құрал болып табылады. 

Қазақстанда кəсіпкерлік қызметті дамытуды қолдауды мынадай негізгі бағыттар бойынша 
жүзеге асырады: 

1. Шағын жəне орта бизнес пен кəсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік қаржылық, 
статистикалық, материалдық-техникалық жəне ақпараттық ресурстарды, сондай-ақ ғылыми-
техникалық əзірлемелер мен технологияларды пайдалануына жеңілдікті жағдайлар жасау; 

2. Шағын кəсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеудің оңайлатылған тəртібін белгілеу, 
олардың қызметін лицензиялау, олардың өнімдерін сертификаттау; 

3. Шағын жəне орта кəсіпкерлікті қолдау жəне дамыту үшін ішкі, сондай-ақ шетелдік 
инвестицияларды тарту жəне пайдалану жүйесін дамыту; 

4. Индустриялық, инновациялық, экспортқа бағдарланған жəне импортты алмастыратын өндіріс 
саласындағы ШОБ субъектілерінің қызметін мемлекеттік кредиттеуді жəне субсидиялауды дамыту; 
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5.Қаржы көздерін айқындай отырып, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің қызметін кредиттеудің, 
инвестициялаудың арнайы бағдарламаларын қабылдау; 

6. Өнімді өндіруге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге мемлекеттік сатып алуды 
орналастыру кезінде шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері үшін преференциялар беру; 

7.Шетелдік əріптестермен сауда, ғылыми-техникалық, өндірістік жəне өзге де байланыстарды 
дамытуды қоса алғанда, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметін қолдау; 

8.Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері үшін кадрлар даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды ұйымдастыру жəне т.б. [1]. 

Коронавирустық пандемиямен байланысты елдегі жəне əлемдегі төтенше жағдай кезінде. 
Қазақстан Республикасының Үкіметі төтенше жағдай кезінде кəсіпкерлер үшін преференциялар 
тағайындады. Республикалық бюджеттен Жұмыспен қамтудың Жол картасын іске асыруға 300 млрд 
теңге бөлінді, олар жағдайды тұрақтандыру жəне жаппай жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін 
өңірлерге бағытталды. 

Үкіметтің бірінші қаулысы. Шешім қабылданды: 
1. 2020 жылғы 1 қазанға дейін əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сату жəне 

импорттау бойынша айналымдар жасалған кезде ҚҚС ставкасы 8% мөлшерінде белгіленсін (олар 19). 
2. 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасының аумағында экспортқа 

өткізілетін бензин (авиациялықты қоспағанда), дизель отыны бойынша акцизделетін тауарларды 
өндірушілер акциздер төлеуден босатылсын. 

3. Туризм, қоғамдық тамақтану жəне қонақ үй қызметтері саласында кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша заңды тұлғалар мен жеке 
кəсіпкерлердің мүлкіне салынатын салықтан 2020 жылға босатылсын. 

Шағын орта бизнес үшін: 
- барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ əлеуметтік 

төлемдер бойынша төлеу мерзімі 2020 жылғы 1 маусымға дейін кейінге қалдырылсын; 
-тəуекел дəрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда, борышкер салық төлеушілердің 

мүлкіне тыйым салуды қолдану 2020 жылғы 1 маусымға дейін тоқтатыла тұрсын; 
- тəуекел дəрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда, төтенше жағдай кезеңінде 

туындайтын камералдық бақылау нəтижелері бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаларды орындау мерзімдері 2020 жылғы 1 маусымға дейін ұзартылсын; 

- төтенше жағдай кезеңінде мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын тексерулерді жүргізу 
мерзімдерінің ағымын тоқтата тұруға, бұл ретте тоқтата тұру мерзімі тексеру мерзіміне қосылмайды. 

2020 жылға босатылды : 
-ірі сауда объектілері, сауда-ойын-сауық орталықтары, кинозалдар, театрлар, көрмелер, дене 

шынықтыру-сауықтыру жəне спорт құрылыстары бойынша ЖК мен заңды тұлғалардың мүлік 
салығын төлеуден босатылады; 

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығынан ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілер. 

- жоғарыда аталған салық төлеушілердің санаттары үшін 2020 жылдың 15 тамызына дейін 
салықтың барлық түрлері бойынша мерзімінде орындалмаған салық міндеттемелері бойынша 
өсімпұл есептеу тоқтатылды жəне салық есептілігі мерзімі 3 тоқсанға ауыстырылды. 

- салықтардың жəне басқа да міндетті төлемдердің, əлеуметтік төлемдердің барлық түрлерін 
төлеу бойынша мерзімін кейінге қалдыру ұсынылды; - өсімпұлды есептеу, шығыс операцияларын 
тоқтата тұру, мүлікке билік етуді шектеу бойынша шаралар қабылдау жəне салықтық жəне кедендік 
берешекті, əлеуметтік төлемдер бойынша берешекті мəжбүрлеп өндіріп алу шаралары (тəуекел 
дəрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда) тоқтатылды); 

- 15.03.2020 ж. - 15.04.2020 ж. аралығында жіберілген камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
хабарламаларды орындау мерзімі ұзартылды (тəуекел дəрежесі жоғары салық төлеушілерді 
қоспағанда); 

- салықтық тексеру мерзімінің өтуі тоқтатылды. 
Үкіметтің екінші қаулысы. 
2020 жылға ірі сауда объектілері, сауда-ойын-сауық орталықтары, кинозалдар, театрлар, 

көрмелер мен дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорт құрылыстары бойынша заңды тұлғалар мен 
жеке кəсіпкерлер мүлік салығынан босатылсын. Сондай-ақ осы салық төлеушілер үшін барлық 
салықтар бойынша мерзімінде орындалмаған салық міндеттемелері бойынша өсімпұл есептеуді 2020 
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жылғы 15 тамызға дейін тоқтата тұрсын жəне салық есептілігін тапсыру мерзімін 2020 жылғы 3 
тоқсанға ауыстырсын. 

2020 жылға ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлер бойынша жер салығынан босатылсын. Сондай-ақ осы салық төлеушілер үшін барлық 
салықтар бойынша мерзімінде орындалмаған салық міндеттемелері бойынша өсімпұл есептеуді 2020 
жылғы 15 тамызға дейін тоқтата тұрсын жəне салық есептілігін тапсыру мерзімін 2020 жылғы 3 
тоқсанға ауыстырсын. 

2020 жылға жалпы белгіленген салық салу режимінде жұмыс істейтін жеке кəсіпкерлер жеке 
табыс салығынан босатылсын. 

Үкіметтің Үшінші қаулысы. 
Бірқатар салық төлеушілер еңбекақы төлеу қорынан салықтар мен басқа да төлемдерден 

босатылады, оның үстіне жеке практикамен айналысатын адамдар мен ШОБ жарты жылға - 2020 
жылғы 1 сəуір мен 1 қазан аралығында, ірі бизнес 3 айға - 2020 жылғы 1 сəуір мен 1 шілде 
аралығында босатылады. Бірақ тек белгілі бір қызмет түрлері үшін, мысалы: 

- дəріханалар мен тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудадан басқа 
бөлшек сауда; 

- қонақ үйлер, мейрамханалар, азық-түлік жеткізу; 
-меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға алу жəне басқару (сауда желілері 

жəне стационарлық сауда объектілері, меншікті жылжымайтын мүлікті жалға алу жəне басқару, 
дəріханаларды жəне тамақ өнімдерімен, сусындармен жəне Темекі бұйымдарымен бөлшек сауданы 
қоспағанда, коммерциялық үй-жайларды жалға беру (сауда-ойын-сауық орталықтары, сауда 
объектілері); жəне т. б. 

Қаржылық қолдау көрсетілді. 
1. Төтенше жағдай салдарынан зардап шеккен ШОБ-ты 600 млрд теңгеге жеңілдікпен 

несиелендірудің жаңа бағдарламасын іске асыру. Кредиттер айналым қаражатын толықтыруға 8% 
мөлшерлеме бойынша 1 жылға дейінгі кредит беру мерзімімен берілетін болады; 

2. Ірі қара мал мен асыл тұқымды балапандарды қамтитын АӨК биологиялық активтерінің 
импортына ҚҚС салынбайды; 

3. Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін дизель отынының бағасын литріне 165 теңгеге дейін 
немесе нарықтық бағадан 15% - ға арзандату; 

4. Отандық ауыл шаруашылығы жəне қайта өңдеу кəсіпорындарынан кем дегенде 6 ай бұрын 
өнімді кепілді сатып алу тетігі; 

5. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді отандық өндірушілерден 90% - дан кем емес көлемде 
сатып алу [2]. 

Тұңғыш Президент өзінің «Бизнеске арналған 100 идея»  атты Жолдауында «Шағын жəне орта 
бизнес – əлемнің дамыған 30 елінің қатарына кірудің кілті» екенін атап өтті. Сондай-ақ, ол ХХІ 
ғасырда Қазақстанды индустриялық жəне əлеуметтік жаңғыртудың басты құралы шағын жəне орта 
бизнесті дамыту болып табылатынын атап өтті. Əлемнің дамыған елдерінің экономикаларында оның 
үлесіне жиынтық ұлттық өнімнің жалпы көлемінің жартысына дейін жəне одан да көп бөлігі тиесілі. 
Германияда ШОБ саласында елдің еңбекке қабілетті халқының 60% - ы, Ұлыбританияда – 48% – ы, 
Жапония мен Италияда-70% - дан астамы, ал Қазақстанда-шамамен 25% - ы жұмыс істейді. Соңғы 
төрт жылда осы сектордың өнім көлемі 1,6 есеге өсіп, 8,3 миллиард теңгеден асқанын ескерсек, бұл 
қазірдің өзінде жетістік болып табылады. 

Мемлекет басшысы атап өткендей, шағын бизнес ұрпақтан-ұрпаққа берілетін отбасылық 
дəстүрге айналуы тиіс.  «Жаһандық рейтингке сəйкес Қазақстан бизнес жүргізу үшін ең қолайлы 
жағдай жасалған елдер тобына кіреді жəне біз бұл үрдісті өрістетуге тиіспіз. 2050 жылға қарай шағын 
жəне орта бизнес Қазақстанның ЖІӨ көлемінің кемінде 50% өндіретін болады»[3]. 

Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы (ҮИИДМБ) шеңберінде пайдалануға берілген инвестициялық жобалардың 
тұсаукесеріне арналған 2013 жылғы желтоқсандағы Жалпыұлттық телекөпір кезінде ісін жаңа 
бастаған кəсіпкерлерге перспективалы қызмет салаларын таңдау тұрғысынан қолдау көрсету 
қажеттігін атап өтті. Бүгінде біздің қоғамда сұранысқа ие бизнес-идеяларды қамтитын «Əрбір 
қазақстандық үшін шағын бизнестің 100 қарапайым түрі» ісін жаңа бастаған бизнесмендерге 
арналған жолкөрсеткішті дайындау тапсырылды.Бүгінде Қазақстанда 500 мыңнан астам көп балалы 
ана, 600 мыңнан астам мүгедек, 570 мыңға жуық студент жəне 1,7 миллионға жуық зейнеткер бар. 
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Жалпы, мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау-үлкен іс. Бұл əрбір министрлік үшін міндет жəне 
менің барлық ірі, орта жəне шағын компанияларға өтінішім", - деп атап өтті Мемлекет басшысы[4]. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ. 
 
К числу одних из самых гнусных злодеяний можно отнести изнасилование, и законодателем 

предусмотрена ответственность за его совершение. При этом дифференциация ответственности в 
Уголовном кодексе РК редакции 2014 года начиналась от средней тяжести за совершения простого 
состава деяния до особо тяжкого за свершение квалифицированных составов данного деяния. 

Статистика последних лет показала рост преступлений, связанных с изнасилованием, в том 
числе в отношении несовершеннолетних. На этом фоне образовалось облако негативного 
общественного мнения о недостаточности уголовной политики по вопросу ответственности за 
совершение подобных деяний.  

С учетом изложенных обстоятельств законодательными органами проведена реформа норм об 
ответственности за изнасилование, в которой можно выделить два основных направления, это: 

- усиление ответственности; 
- внедрение квалифицирующих признаков. 
Ниже мы представляем краткий обзор произошедших изменений в тексте ст.120 

«Изнасилование» УК РК. 
Так, в 2019 году в обсуждаемую норму были внесены следующие изменения: 
в части третьей исключены пункты 3) и 5) абзаца первого; 
в абзаце втором исключены слова ", а в случаях, предусмотренных пунктом 5), с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью"; 
статья дополнена частью 3-1 следующего содержания: «3-1. Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей статьи, если они: 
1) совершены в отношении заведомо несовершеннолетней; 
2) совершены в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию, – 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.»; 
в абзаце втором части четвертой слово "пятнадцати" заменено словом "семнадцати". [1] 
В конце того же 2019 годы статья 120 УК РК претерпела следующие изменения: 
абзац второй части первой изложен в следующей редакции: "наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет."; 
Вторая часть статьи изложена в следующей редакции: 
«2. Изнасилование: 
1) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
2) соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению 

к потерпевшей или к другим лицам; 
3) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 
4) совершенное неоднократно; 
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5) совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, – 
наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет."; 
в части третьей пункт 1) исключен, а абзац второй изложен в следующей редакции: 

«наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять 
лет или без такового.»; 

пункт 1) части 3-1 изложен в следующей редакции:«1) совершены в отношении 
несовершеннолетней;"; 

статья дополнена частью 3-2 следующего содержания: «3-2. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй, третьей или 3-1 настоящей статьи, если они: 

1) совершены в отношении двух и более несовершеннолетних лиц; 
2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшей, – 
наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с пожизненным 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
либо пожизненным лишением свободы.»; 

четвертая часть изложена в следующей редакции: «4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй, третьей, пунктом 2) части 3-1 и частью 3-2 настоящей статьи, если они совершены в 
отношении малолетней, – 

наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным 
лишением свободы.». [2] 

Последние изменения были внесены буквально в конце 2020 года и касались следующих частей 
статьи 120 УК РК: 

исключен пункт 6) части третьей; 
из части 3-1 исключен пункт 2)  и дополнен пункт 3) следующего содержания: «3) совершены 

преступной группой, –"; 
в абзаце втором слово "двенадцати" заменено словом "пятнадцати"; 
из части 3-2 исключен пункт 2)  и дополнен дополнить пункт3) следующего содержания: «3) 

совершены в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на 
которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию, –"; 

В четвертой части в абзаце первом слова "пунктом 2)" заменены словами "пунктом 3)", а  после 
слова "малолетней" дополнены слова "либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшей". [3] 

Изложенный обзор изменений еще раз подтверждает позицию государства, общества и 
правоохранительной среды о непримерении с таким преступным посягательством как изнасилование 
и строгим наказанием за его совершение, о стремлении наказания за совершение всех его возможных 
квалифицированных составов. В конченом счете данные изменения позволят обеспечить 
полноценную защиту прав человека и гражданина в Казахстане, а также защиту детей и 
несовершеннолетних от преступных посягательств. 
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РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РК ЧЕРЕЗ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ 

(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
 

Фондовый рынок - это сфера экономических отношений, которые связаны с эмиссией и 
обращением ценных бумаг. В отличие от интернационального рынка, местный фондовый рынок в 
большей степени регулируется законодательством Республики Казахстан. Он, в частности, делится 
на организованный рынок (сделки с ценными бумагами осуществляются в соответствии с 
внутренними документами организатора торгов (т.е., KASE)) и неорганизованный рынок (операции с 
ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними 
документами организатора торгов) [1]. 

Казахстанская фондовая биржа является единственной отечественной фондовой биржей в РК и 
на текущий момент располагается в городе Алматы. KASE функционирует в согласовании с 
лицензиями, выданными НБ РК, и по состоянию на февраль 2021 года на фондовой бирже 
листингуются более 190 компаний [2]. KASE это универсальный финансовый рынок, который 
символически можно поделить на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок 
государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо и 
рынок производных инструментов. В соответствии с отчетом по состоянию на 1 октября 2020 года 
совокупная капитализация фондового рынка KASE составила порядка 32 трлн. тенге или 46% от 
ВВП, из которых на капитализацию рынка акций приходится – 17,7 трлн. тенге, а на объем 
корпоративного долга в обращении – 14,3 трлн. тенге. В рэнкинге Всемирной федерации бирж по 
предварительным итогам за май 2020 года KASE занимает 47 место по размеру рыночной 
капитализации среди всех фондовых бирж – членов Всемирной федерации бирж. 

На 1 октября 2020 года в Центральном депозитарии открыто инвесторам почти 129,4 тысяч 
счетов (рисунок 1), из которых 127,3 тысячи открыты физическим лицам инвесторам.  

В целях привлечения на фондовый рынок инвесторов и упрощения условий торговли с 2016 года 
была внедрена возможность предоставления брокерами электронных услуг клиентам, что упростило 
доступ на рынок региональных инвесторов и позволило инвесторам осуществлять торговлю 
финансовыми инструментами на казахстанском фондовом рынке с использованием систем 
дистанционного доступа. Сегодня количество клиентов ПУРЦБ, которые пользуются электронными 
услугами и торгуют через системы прямого доступа, составляет около 63 тысяч или 50% от общего 
числа инвесторов [3]. 

 

 
Рисунок 1. Количество торговых счетов, открытых инвесторам в Центральном депозитарии 

 
Одним из важнейших и ключевых факторов успешности в развитии РЦБ Казахстана является 

необходимость увеличения базы розничных инвесторов на рынке, так как на сегодняшний день это 
является одной из проблем финансового сектора страны. Физические и юридические лица, 
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участвующие на рынке ценных бумаг, составляют категорию субъектов 
фондового рынка. Именно по это причине государством была проведена программа «Народное IPO», 
что подразумевает возможность граждан покупать акции различных компаний, а также повышение 
прозрачности государственных организаций и усиление общественного контроля за их 
функционированием.  

Программа «Народное IPO» принята в 2011 году и изначально предполагалась на 2011–2022 
годы. Ее основной целью было предоставить населению РК возможность приобрести акции 
лидирующих национальных компаний. Реализуемые пакеты акций нацкомпаний были предложены 
именно физическим лицам – населению Республики Казахстан. Практически 50%  всех заявок от 
розничных инвесторов поступила от акционерного общества «Фридом Финанс» (18 787 заявок на 
2,428 млрд тенге). Также 8% заявок от физлиц (702 заявки на 771 млн тенге) обеспечило АО «Асыл 
Инвест», которое вскоре вошло в состав АО «Фридом Финанс». В общем счете по итогу «Народного 
IPO» брокер открыл более 23 тыс. счетов физических лиц, это больше половины всех счетов физлиц в 
Центральном депозитарии на начало 2012 года. Ни один брокер до этого не привлекал такого 
большого количества физлиц на казахстанском РЦБ.  

В декабре 2015 года СEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил: «Для нас «Народное 
IPO» – это лучшее, что могло сделать государство для развития фондового рынка. Мы вкладывали и 
будем вкладывать ресурсы в продвижение этой программы. Участие клиентов в «Народном IPO» – 
это только первый шаг, это только первое знакомство с фондовым рынком. Мы не оставим наших 
клиентов, мы будем и дальше с ними работать – предлагать уникальные торговые идеи как 
казахстанского, так и американского и российского рынков». Необходимо отметить, что именно 
«Народному IPO» казахстанский рынок ценных бумаг обязан значительным увеличением розничной 
инвесторской базы. 

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству возобновить приватизацию 
госкомпаний через народное IPO. «Проникновение на фондовый рынок еще довольно низкое среди 
казахстанских граждан. Есть несколько факторов, улучшение которых дало бы импульс к росту 
активности на нашем рынке, – повышение финансовой грамотности, увеличение доверия к 
фондовому рынку среди населения, увеличение ассортимента ценных бумаг, повышение 
ликвидности среди листингованных ценных бумаг. Со всем этим могла бы помочь программа 
«Народное IPO», – полагает заместитель председателя правления АО «Фридом Финанс» Тусуп 
Нукенов. Эффект от нового «Народного IPO» для отечественного фондового рынка может быть даже 
большим, чем в 2012–2014 годах, полагают представители Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
[4]. 

Еще одним вспомогательным инструментом для повышения участия физических лиц в 
операциях на рынке ценных бумаг является акционерное общество «Фридом Финанс». АО «Фридом 
Финанс»- это финансовая организация, которая действует на РЦБ РК, осуществляет свою 
деятельность с 2007 года и сейчас является одной из ведущих брокерских компаний KASE. Она 
имеет официальную лицензию Национального банка на ведение брокерской деятельности и на 
проведение работ в экономической сфере Республики Казахстан. Команда экспертов и аналитиков в 
области экономики и финансов осуществляют полноценную поддержку работы их клиентов на 
различных биржах мира (США, Европа, Казахстан и Россия), генерируют идеи и поддерживают в 
течение функционирования сделок, торговых операций,  и предоставляют достоверную 
консультацию по всем вопросам. На основе своего официального сайта данная организация создала 
первый интернет-магазин акций в Республике Казахстан, Freedom 24, он позволяет физическим 
лицам инвестировать свои денежные средства в акции мировых и отечественных корпораций в 
режиме 24/7. Все действия клиентов фиксируются, и ценные бумаги хранятся в Центральном 
Депозитарии. Freedom24.kz - это финтех-стартап, который с помощью технологий упростил процесс 
покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже.  [5].  

На сессии Экономического форума «Роль розничных инвесторов в экономике»,  которая 
проходила в Нур-Султане, в 2019 году было отмечено, что за последние семь лет показатели интереса 
физических лиц к рынку ценных бумаг формально возросли. Так, в Центральном Депозитарии на 
момент проведения сессии было открыто 119 тыс. счетов, в то время как в 2012 году насчитывалось 
всего лишь 10 тыс. счетов физических лиц. При этом доля ценных бумаг в сбережениях населения 
составило 15%, что не так уж и мало в сравнении с граничащими странами (например, в России этот 
показатель равен 16%). А доля участия розничных вкладчиков на всевозможных рынках за последние 
пять лет располагается на уровне 50% [7].  



255 
 

На мой взгляд, именно привлечение круга физических лиц на рынок ценных бумаг страны 
поможет развить его инфраструктуру и увеличить количество сделок, которые в свою очередь смогут 
продвинуть не только известные корпорации, но и мелкие, средние компании. В таком случае, 
увеличенные объемы торгов с ценными бумагами позволят укрепить и улучшить положение всех 
организаций-эмитентов, так как на сегодняшний день на РЦБ Республики Казахстан доминируют 
крупные собственники. Кроме того, для увеличения числа инвесторов среди населения необходимо 
создать и разработать подходы системы гарантирования, которая была бы компетентна в защите прав 
физических лиц и приемлемой для каждого поставщика финансовых услуг на фондовом рынке. 

Хотя рынок ценных бумаг Казахстана является наиболее развитым в Центральной Азии, его 
развитие и становление шло медленными темпами по сравнению с банковским сектором страны. И в 
последнее время на рынке наблюдалась борьба за казахстанские IPO и евробонды в виду жесткой 
конкуренции со стороны иностранных рынков капитала. Крупнейшие компании Республики 
Казахстан обычно для листинга своих акций или глобальных депозитарных расписок, а также 
выпуска евробондов выбирают, к примеру, Лондон, с целью получения доступа к международным 
инвесторам. Между тем, менее крупные казахстанские компании были лишены возможности 
листинговаться и привлекать финансирование на местном уровне из-за жестких листинговых 
условий, установленных KASE, и отсутствия ликвидности. «Концепция развития финансового 
сектора Республики Казахстан до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 27 августа 2014 года, предусматривает, что в 2021-2022 годах Республика 
Казахстан, помимо прочего, должна удвоить отношение капитализации местного рынка ценных 
бумаг к ВВП путем продолжения программы «Народное IPO» и IPO неправительственных 
корпораций.  
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ЭЛЕКТРОНДЫ АҚШАЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

 
Соңғы онжылдықтарда ақшаның жаңа формаларының пайда болуына əкелген ақша формасының 

жедел эволюциясы байқалуда. Ақша формасы бартерден бастап, бағалы тастар, құймалар, соғылған 
тиын, вексель, банкноталар формаларынан жаңа деңгейге шықты. Электронды ақша формасының 
жедел дамуы қазіргі таңда өзекті мəселелердің бірі. 

Электрондық ақша дегеніміз - бұл электрондық транзакцияларды жеңілдету үшін пайдалануға 
болатын банктік компьютерлік жүйелердегі ақшаны білдіреді.[1] Электрондық ақша арнайы 
электронды əмиян немесе электронды аккаунтта сақталады. Ақша иесі ақша аударымдарын, сатып 
алу немесе қызметтерге төлем операцияларын онлайн жасай алады.  
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Электронды ақша дамуының негізгі кезеңдері 
Кезеңі Мінездемесі 
XXғ. 50-70 ж.ж. Магнитті жолақтары бар, кредитті, дебетті карталар қолданысы; 

электронды төлем жүйесінің пайда болуы. Компьютерлік 
технологиялардың дамуы арқасында банктік шот жазбалары қағаздан 
электронды түрге көшті. Америка Құрама Штаттарының нарығымен 
бірге барлық жерде карточкалық операциялар енгізіле бастады. 1951 
жылы Diners Club Ұлыбританияға олардың тізбектерін(схемаларын) 
жəне олардың атауын пайдалануға алғашқы лицензия берді. Осыдан 
кейін Visa, Mastercard жəне American Express сияқты танымал төлем 
жүйелері пайда болды.[2]  

XXғ. 70 жылдардың ортасы Smart-card енуі. Пластикалық картаға микросхема орнатылды. Бұл 
алғашқы модельдер жады карталары деп аталды. Эпоксидті қабық 
чипті қорғауды жəне картаның сенімділігін қамтамасыз етті. Кемшілігі 
-  жұмыс істеуінің дербестігінің болмауы. Кредитор электронды 
ақшасын төлем құралы ретінде қолдана алмады. Тек қызмет көрсетуші 
банктерден ақшалай соммасын ала алды. 

XXғ. 90 жылдардың ортасы 1994 ж. Электрондық ақша ресми түрде танылды. Электронды 
ақшалардың жаңа түрлерінің пайда болуы; «желілік ақша” – төлем 
онлайн режимде жасалады; бір тұтынушыдан екіншісіне делдалсыз 
ауысу қабілетіне ие бола бастады; айналым құралы ретінде жұмыс 
істей бастады. Smart-card кемшілігін жойды. 

XXI ғ-дан бастап Электронды ақшалардың Орталық банк валюталарының орнын басу 
қасиеті 

 
Кейде электрондық ақшаларға дəстүрлі банктік төлем карталары, интернет-банкинг, сыйлық 

карталары, жанармай карталары жəне т.б. қате жатқызылады. Бұндай қате ойлаудың басты себебі – 
“электронды ақшалардың” нақты, бір анықтамасының болмауы.  

Еуропалық парламент пен Кеңестің 18 қыркүйектегі 2007/64/ЕС директивасында “электронды 
ақшалар” анықтамасына қатысты қасиеттер: 

• Электронды ақша электронды тасымалдағыштарда жазылады жəне сақталады; 
• Электронды ақшаны эмитент шығарады; 
• Электронды ақша эмитенттен басқа ұйымдарда төлем құралы ретінде қабылданады.[3] 
Қазіргі уақытта электронды валютадан бөлек цифрлық валюта, виртуалды валюта жəне 

криптовалюта жедел дамуда. Əрқайсысы жеке түсінік.  
 

Электронды валюта, цифрлық валюта, виртуалды валюта мен криптовалюта 
айырмашылықтары 

 
Электронды валюта Цифрлық валюта Виртуалды валюта Криптовалюта 
Қолма- қол ақшаның 
баламасы, яғни қолма-қол 
жəне электронды 
форматта болады.   
 

Реттелетін жəне 
реттелмейтін сандық 
ақшаның жалпы термині. 
Ақша тек цифрлық 
формада қол жетімді 
жəне қолма-қол ақшамен 
байланысты емес, 
компьютер немесе 
электронды əмиянмен 
басқарылады. Барлық 
криптовалюта цифрлық 
валбта болып табылады. 
Бірақ барлық цифрлық 
валюта криптовалюта 
емес.[4] 

Реттелмейтін сандық 
ақша. Тек цифрлық 
форматта болады. 
Электронды ақшаға 
жатпайды. 

Реттелмейтін виртуалды 
валюта. 
Криптографиялық 
шифрлаумен қорғалған. 
Электронды ақшаға 
жатпайды. 
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Криптовалюта  негізгі ақшаларды алмастырады деген күдік бар. Криптовалюта – 
цифрландырылған экономиканың өнімі. Алғаш рет «криптовалюта» термині 2009 жылы Сатоси 
Накамото деген лақап атпен адам немесе адамдар тобы жасаған «Bitcoin» төлем жүйесі пайда 
болғаннан кейін қолданыла бастады.[5] Қазақстанда ҚР-ның 25.06.2020 №347-VI “Ақпараттандыру” 
заңында цифрландырылған актив анықтамасы берілген. Оған сəйкес цифрлық актив - бұл 
криптография мен компьютерлік есептеулерді қолдана отырып, цифрлық түрде жасалған меншік. 
Цифрлық актив қаржы құралы емес, бірақ меншік құқығын сертификаттаудың электрондық цифрлық 
формасы бола алады.[6] 

Электронды ақшалар мен криптовалютаның(цифрлық ақша) арасында  нақты айырмашылықтар 
бар жəне екеуі бөлек түсініктер. 

 
Электронды ақша мен криптовалютаның негізгі айырмашылықтары мен ұқсастықтары 

 Электронды ақша Криптовалюта 
Шығарылу формасы Цифрлық жазу Цифрлық жазу 
Бірлігі Доллар, еуро жəне т.б. Қолма-қол 

ақшалардың электронды нұсқасы 
Биткоин 

Бағамы Мұнай,  санкция жəне т.б. 
байланысты 

Криптовалюта нарығындағы 
сұраныс пен ұсынысқа 
байланысты 

Эмитент Орталық Төлем жүйесінің қатысушысы 
яғни компьютері бар кез келген 
адам 

Эмиссия əдісі Цифрлық жазба Математикалық формула, 
алгоритмдер 

Төлем жүйесі Visa, MasterCard, American express 
жəне т.б. 

Бір уақытта төлем бірлігі жəне 
төлем жүйесі 

Жүргізілген операция үшін 
төленетін комиссия 

Банкпен орнатылады Төлем жүйесінің қатысушысымен 
орнатылады 

Транзакция лимиті Шекті Шексіз 
Жалған валютадан қорғалғандығы Криптографиямен қорғалған Криптография мен блокчейн 

қорғанысы 
 
Электронды ақшалар мен криптовалюталардың ерекшеліктеріне байланысты түрлі болжамдар 

бар. 
Қаржы əлеміндегі əйгілі тұлғалардың пікірлері екіге бөлініп кетті. Бірі биткоин болашақта 

валюта ретінде жақсы құрал болмақ десе, екіншісі биткоинге үлкен сенімсіздікпен қарап, сандық 
ақшаның еш мəні жоқ екендігін айтады: 

“Менің ойымша, бұл үлкен техникалық жетістік, бірақ үкіметтер бұнда басым рөл атқарады. 
Биткоин классикалық валюталардан асып түседі, бұл транзакцияларға икемділік пен ыңғайлылықты 
қамтамасыз етеді, əсіресе ірі операциялар үшін”,-  Билл Гейтс. 

“Одан аулақ болыңыз. Шындығында, бұл сағым. Менің ойымша, биткоиннің өзіндік меншікті 
мəні бар деген ойдың еш мəні жоқ.”,- Уоррен Баффет 

Криптовалютаның толығымен қалыптаспағандығы; мемлекет пен қаржылық ұйымдарға қатысы 
жоқтығы; кепілі жоқтығы қоғамда цифрлық ақшаларға сенімсіздік туғызуда.  

Дегенмен, əлем бойынша елдер криптовалюта жайында, олардың заңдастырылуы жайында 
заңдар қабылдауда. Олардың ішінде АҚШ, Канада, Еуропа одағының елдері, Қытай, Оңтүстік Корея 
жəне тағы басқа мемлекеттер бар.  

Цифрландырылған ақша көптеген жағымды жақтары бар екендігі сөзсіз. Əсіресе, техникалық 
даму заманында цифрландырылған ақшаның қолданысы өзекті. Дəстүрлі ақшалардың толығымен 
цифрландырылған ақшамен алмастырылуы болжамының растығын уақыт көрсетеді.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС – ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 
Бухгалтерский баланс является наиболее важным из трех основных финансовых форм 

отчетности, используемых для отражения финансового состояния компании. Бухгалтерский баланс 
помогает заинтересованным сторонам бизнеса и аналитикам оценить общее финансовое положение 
компании и ее способность оплачивать свои операционные потребности.  

Бухгалтерский баланс дает представление о состоянии бизнеса на определенный момент 
времени. Это краткое изложение того, чем компания владеет (активы) и что должна (обязательства). 
Бухгалтерский баланс обычно составляются в конце отчетного периода, например, на конец месяца, 
квартала или года. Владельцы бизнеса на современном этапе рассматривают баланс как важный 
инструмент принятия решений. 

Бухгалтерский баланс, по нашему мнению, должен давать достоверное представление о 
финансовом положении субъекта, о результатах его деятельности, наличии капитала и денежных 
средств на отчетную дату и прочих активах источниках их формирования, информация о которых 
необходима пользователям отчетности для принятия важных экономических решений. 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан разработана и утверждена Типовая форма 
бухгалтерского баланса, которая, исходя из потребностей субъекта, может дополняться другими 
статьями. 

Бухгалтерский баланс отражает активы, собственный (акционерный) капитал и обязательства 
организации на определенную дату в денежных единицах [1].  

Бухгалтерский баланс имеет большое значение в развитие бизнеса субъекта, ведь он отражает 
наличие средств, их состав и движение за отчетный период, а также порядок формирования этих 
средств, то есть их источники. Это важно, поскольку подобная информация о собственных и заемных 
средствах, характеризует финансовую самостоятельность, платежеспособность и финансовые 
результаты. Также стоит отметить большое контрольное значение бухгалтерского баланса, так как 
если нарушено равенство между активами и пассивам, то в текущем учете допущены ошибки. 

Бухгалтерский баланс состоит из 5 разделов. 
Актив баланса имеет 2 раздела: 
I. Краткосрочные активы. Здесь отражаются денежные средства, краткосрочные инвестиции, 

запасы, краткосрочная дебиторская задолженность. Эти средства называются краткосрочными 
активами субъекта. Они быстро движутся, переносят стоимость с одного вида средств на другой. 

II. Долгосрочные активы. Сюда относятся основные средства, нематериальные активы, 
долгосрочные инвестиции и долгосрочная дебиторская задолженность. Долгосрочные активы - это те 
средства, которые используются субъектом более одного года. 

В пассиве баланса содержится 3 раздела: 
III. Краткосрочные обязательства. Краткосрочные кредиты и текущая кредиторская 

задолженность. 
IV. Долгосрочные обязательства. Долгосрочные кредиты и займы (сроком более года). 
V. Собственный капитал. Уставный капитал, эмиссионный доход, резервы, прибыль. 
По данным разделов баланса можно сделать важный вывод о состоянии бизнеса субъекта, 

разделы краткосрочных и долгосрочных активов отражают способность генерировать денежные 
средства, а сравнение краткосрочных активов с краткосрочными обязательствами определяет, сможет 
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ли бизнес покрыть свои краткосрочные обязательства. Если краткосрочные обязательства 
превышают остаток денежных средств, субъекту может потребоваться дополнительный оборотный 
капитал из внешних источников. Однако баланс также может показать, когда уровень вашей 
задолженности неприемлем. 

Немаловажным стоит отметить особую важность бухгалтерского баланса как информационного 
источника в разрезе внешних и внутренних пользователей. 

Внутренние пользователи — это менеджеры, которые используют бухгалтерскую информацию 
при принятии решений, связанных с деятельностью субъекта, а также планировании. 

С другой стороны, внешние пользователи не участвуют в деятельности субъекта, но имеют 
определенный финансовый интерес. Внешних пользователей, по нашему мнению, можно 
дополнительно разделить на пользователей с прямым финансовым интересом - собственники, 
инвесторы, кредиторы; и пользователей с косвенным финансовым интересом - правительство, 
сотрудники, клиенты и другие [2].  

Банки и кредиторы заинтересованы в информации, которая позволяет определить 
целесообразность и условия предоставления кредитов, а также оценку риска по их возвратности и 
уплате процентов по ним. Прежде чем кредитное учреждение предоставит деньги для нового или уже 
существующего бизнеса, кредитору, вероятно, потребуется бухгалтерский баланс, чтобы оценить 
кредитоспособность и финансовое состояние бизнеса. Если баланс является точным и актуальным, он 
предоставит кредитору подтверждение способности субъекта погасить свой долг. 

Потенциальные инвесторы, которые хотят вложить свои деньги в компанию, желают увидеть и 
оценить прогресс, риск и доходность компании, способность предприятия получать прибыль и 
выплачивать дивиденды прежде, чем вкладывать свои деньги, просматривая финансовую отчетность 
компании, в том числе уделяя большое внимание бухгалтерскому балансу. Это необходимо для 
защиты инвестиций. 

Поставщики и подрядчики заинтересованы в способности компании выплатить обязательства 
при наступлении срока их погашения. То есть, их особенно интересует финансовая устойчивость и 
ликвидность компании - ее способность платить по краткосрочным обязательствам. 

Покупатели и заказчики заинтересованы в информации, которая свидетельствует о способности 
компании продолжать свое существование и поддерживать стабильность операций и надежности 
действующих деловых связей. Эта потребность также усиливается в случаях, когда клиенты зависят 
от организации. 

Сотрудники компании заинтересованы в прибыльности и стабильности компании, в способности 
компании выплачивать зарплату и предоставлять вознаграждения сотрудникам. Их также может 
интересовать ее финансовое положение и результаты деятельности, чтобы оценить возможности 
расширения компании и возможности карьерного роста. 

Органы власти заинтересованы в финансовой информации предприятия для целей 
налогообложения и законодательного регулирования. 

Еще одним из преимуществ баланса является то, что менеджеры, инвесторы, кредиторы и 
государственные органы оценивают компанию, вычисляя финансовые коэффициенты, используя 
информацию из баланса, часто в сочетании с другими отчетами, такими как отчет о прибылях и 
убытках. Например, данные баланса используются для проверки ликвидности, то есть способности 
компании оплачивать текущие счета, путем деления краткосрочных активов на краткосрочные 
обязательства (коэффициент текущей ликвидности). Существуют десятки коэффициентов баланса, 
которые помогают показать, как компания сравнивается с ее конкурентами, и могут помочь выявить 
важные финансовые тенденции. 

Бухгалтерский баланс можно также рассматривать, как основной источник для оценки 
инновационного потенциала предприятия. При проведении инновационного анализа финансовой 
отчетности производится интерпретация ее данных с целью получения информации о реальной 
возможности предприятия проявить инновационную активность.  Различные направления анализа 
финансовой отчетности способны дать информацию о различных гранях инновационного потенциала 
бизнеса компании. Оценивая платежеспособность и ликвидность бухгалтерского баланса определяют 
степень покрытия долгов предприятия имуществом, находящимся в его собственности.  Расчет 
финансового левериджа дает информацию о источниках средств, за счет которых осуществляется 
финансово-хозяйственная деятельность предприятия [3, с. 404-407]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс выступает основным 
и важнейшим источником информации для оценки развития бизнеса компании. Для того, чтобы 
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получить максимальную отдачу от бухгалтерского баланса при оценке бизнеса компании, 
рекомендуется рассмотреть следующие предложения: 

1. Ежегодно составлять бухгалтерский баланс в одно и то же время. Это помогает сравнивать 
аналогичные данные из года в год. 

2. Контролировать точность информации об обязательствах компании. Рекомендуется 
отслеживать процентную ставку по каждому кредиту, частоту выплат и сумму платежей.  

3. Сравнивать данные бухгалтерского баланса с данными предыдущих периодов, а также 
проводить расчеты финансовых коэффициентов, например коэффициенты ликвидности, которые 
измеряют способность компании выплачивать обязательства. 

4. Проводить анализ платежеспособности, который показывает способность платить по 
обязательствам или отношение обязательств к активам.  

Хотя не все, что касается бизнеса, отражено в бухгалтерском балансе, это все же важный и 
необходимый инструмент для определения финансового состояния компании.  
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